
ZARZĄDZENIE R-9/2020 

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu z dnia 14 lutego 2020 r. 
 

w sprawie: stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym                     

i nauce oraz statutem Uczelni. 

 
Na podstawie: 

 art. 215 ust. 2 w związku z art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo                 

o szkolnictwie wyższym  i nauce  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), 

 § 17 ust. 2 pkt 12 statutu Uczelni (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH 

Radom z dnia 30 maja 2019 r. z późn. zm.) 

 

 

z a r z ą d z a m,      co następuje: 

 

§ 1 
 

1. Stwierdzam, że Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

stanowiący załącznik do uchwały 1/2020 Rady Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego                     

w Radomiu z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Samorządu Doktorantów, jest zgodny z ustawą – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz ze statutem Uczelni. 

2. Uchwała 1/2020 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 20 stycznia                            

2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów, stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

§ 2 
 

Traci moc pismo okólne NR 1/2010 Rektora Uczelni z dnia 29 stycznia 2010 r.                 

w sprawie uchwalenia przez Samorząd Doktorantów Politechniki Radomskiej – 

regulaminu Samorządu Doktorantów. 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

 

 R E K T O R 
 

 

 

 

 

                                                                   prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 
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Załącznik 

do zarządzenia R-9/2020 

z dnia 14 lutego 2020 r. 

 

 

Uchwała 1/2020 

Rady Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego  

w Radomiu  

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie:  uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów. 

 

 

Na podstawie: 

 art. 215 ust. 2 w zw. z art. 110 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85), 

 art. 296 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), 

 § 8 ust. 4 pkt a) Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu                    

z dnia 8 stycznia 2010 r. (uchwała Samorządu Doktorantów z dnia 8 stycznia 

2010 r.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Uchyla się Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 8 stycznia   

2010 r. 

2. Uchwala się Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

  § 2 

Kadencje członków organów Samorządu, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 1-4 

Uchwały, wybranych na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu uchylanym w § 1 ust. 1 Uchwały, trwają na zasadach 

określonych w uchylanym Regulaminie do czasu wyłonienia członków 

odpowiednich organów Samorządu nowej kadencji. 
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§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Rektora Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu jej 

zgodności z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

oraz Statutem Uniwersytetu. 

2. Z dniem wejścia w życie Uchwały istniejące w dniu wejścia w życie Uchwały: 

1) Walne Zebranie Członków Samorządu w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się Walnym 

Zebraniem Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 1 Regulaminu,              

o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; 

2) Rada Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 3 Regulaminu,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się Radą Samorządu 

Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 3 Regulaminu, o którym mowa w § 1 

ust. 2 niniejszej Uchwały; 

3) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 4 

Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się 

Przewodniczącym Rady Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 4 ust. 4 

Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały; 

4) Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 13 ust. 1 

Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, staje się 

Komisją Wyborczą Samorządu Doktorantów w rozumieniu § 13 ust. 1 

Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów 
 

Agata Bandrowska-Kaim 
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Załącznik 

do uchwały 1/2020 

Rady Samorządu Doktorantów  

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN 

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW  

UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO 

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, zwany dalej „Samorządem”, 

stanowią wszystkie osoby posiadające status doktoranta Uniwersytetu. 

2. Samorząd działa w granicach określonych w ustawie z dnia  20 lipca 2018 r. 

-  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

statucie Uniwersytetu oraz w niniejszym Regulaminie. 

3. Samorząd wyraża opinie i interesy społeczności doktorantów za 

pośrednictwem walnych zebrań Samorządu, poprzez referendum, za 

pośrednictwem organów Samorządu oraz doktorantów będących członkami 

organów kolegialnych Uczelni. 

4. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Samorządu 

Doktorantów, w tym organy kolegialne i jednoosobowe Samorządu, sposób 

ich powoływania oraz kompetencje, a także tryb wyborów przedstawicieli 

doktorantów do organów Uczelni. 

 

§ 2 

 

1. Samorząd jest jedynym niezawisłym i demokratycznym wyrazicielem 

interesów społeczności doktorantów Uniwersytetu. 

2. Samorząd dba o przestrzeganie praw doktorantów określonych Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

statutem Uniwersytetu, regulaminem studiów doktoranckich, regulaminem 

szkoły doktorskiej oraz innymi przepisami prawa. 
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3. Samorząd decyduje lub współdecyduje z organami Uniwersytetu 

w sprawach określonych przepisami prawa lub uzgodnionych z tymi 

organami. 

4. Samorząd wyraża opinię społeczności doktorantów i kieruje w jej imieniu 

wnioski do właściwych organów. 

5. Samorząd broni nieskrępowanej, zgodnej z prawem działalności 

doktorantów i stwarza warunki dla realizacji tych inicjatyw, w szczególności 

w zakresie zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, takich 

jak koła naukowe, zespoły artystyczne i sportowe. 

 

§ 3 

 

1. Samorząd zgodnie z prawem korzysta z: 

1) osobowości prawnej Uniwersytetu, 

2) wszechstronnej pomocy organów Uniwersytetu i jego administracji, 

3) dokumentów i informacji będących w posiadaniu organów Uniwersytetu 

i  jego administracji w zakresie kompetencji Samorządu, 

4) dóbr materialnych będących w posiadaniu Uniwersytetu, w szczególności 

takich jak: środki finansowe, pomieszczenia, sprzęt biurowy, urządzenia 

łączności i poligraficzne - w zakresie i na warunkach uzgodnionych 

z Rektorem. 

2. Samorząd dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi z budżetu 

Uniwersytetu oraz środkami materialnymi pozyskanymi z innych źródeł. 

3. Samorząd może prowadzić działalność wydawniczą, kulturalną, 

informacyjną, naukową, turystyczną itp. 

 

 

II. STRUKTURA SAMORZĄDU 

 

§ 4 

 

1. Najwyższym organem Samorządu jest Walne Zebranie Samorządu 

Doktorantów. 

2. Przedstawicielskie organy Samorządu są tworzone jako organy 

ogólnouczelniane.  

3. Samorząd jest reprezentowany przez kolegialny organ przedstawicielski – 

Radę Samorządu Doktorantów (RSD). 

4. Przewodniczący RSD jest jednoosobowym organem Samorządu. 

 

§ 5 

 

Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata i rozpoczyna się w dniu 1 listopada roku 

wyborów a kończy 31 października roku, w którym upływa kadencja. 
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III. KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU 

 

§ 6 

 

1. Walne Zebranie Samorządu Doktorantów odbywa się każdego roku 

w terminie do dnia 31 marca.  

2. Przedmiotem zebrania jest zaopiniowanie sprawozdania RSD z działalności 

za poprzedni rok kalendarzowy oraz ocena programu działalności  

Samorządu na następny rok kalendarzowy. 

3. Walne zebranie zwołuje przewodniczący RSD. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Samorządu Doktorantów zwołuje 

przewodniczący RSD na wniosek co najmniej 5 członków Samorządu. 

5. Walne Zebranie wyborcze zwołuje przewodniczący RSD w październiku 

roku, w którym upływa kadencja organów Samorządu. 

 

§ 7 

 

1. Walne zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 50% członków Samorządu. Uchwały 

w sprawach personalnych podejmowane są w sposób tajny. 

2. Obrady prowadzi przewodniczący zebrania wybrany w głosowaniu jawnym. 

Przewodniczącym zebrania, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2,  nie może być 

członek RSD. 

§ 8 

 

1. Rada Samorządu Doktorantów składa się z 4 osób pochodzących z wyboru: 

1) przewodniczącego, 

2) zastępcy przewodniczącego, 

3) drugiego zastępcy przewodniczącego, 

4) sekretarza. 

2. RSD jest organem wykonawczym uchwał walnych zebrań członków 

Samorządu Doktorantów, ale też organem decyzyjnym, w szczególności  

w zakresie reprezentowania Samorządu przy wydawaniu w jego imieniu 

opinii i współdziałania z organami Uczelni i samorządu studenckiego. 

3. RSD podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały w sprawach 

personalnych podejmowane są w sposób tajny. 

4. Do zadań RSD należy w szczególności: 

1) określanie programu działalności Samorządu Doktorantów na rok 

kalendarzowy, 

2) uchwalanie Regulaminu Samorządu i dokonywanie jego zmian, 

3) uzgadnianie z Rektorem i z organami samorządu studenckiego treści 

regulaminu świadczeń dla studentów, 
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4) współdecydowanie z organami Uniwersytetu w określeniu zasad 

funkcjonowania organizacji Samorządu Doktorantów i rozdziału 

środków przeznaczonych na cele działalności Samorządu Doktorantów 

(w tym na potrzeby ruchu naukowego), w szczególności takich jak 

środki finansowe, pomieszczenia, sprzęt biurowy, urządzenia łączności 

i poligraficzne itp., 

5) współdecydowanie z organami Uniwersytetu i organami samorządu 

studenckiego w określeniu zasad rozdziału pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów, 

6) wyrażanie opinii społeczności doktorantów w istotnych sprawach z tą 

społecznością związanych lub wymagających jej wypowiedzi oraz 

kierowanie w tych sprawach wniosków do odpowiednich organów, 

7) współdziałanie z organami Uniwersytetu w wykonywaniu naukowo – 

dydaktycznych i wychowawczych zadań Uczelni oraz w celu 

zaspokojenia socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych potrzeb 

doktorantów, 

8) występowanie do Rektora z wnioskami o przyznanie doktorantom nagród 

i wyróżnień, 

9) prowadzenie negocjacji z władzami Uczelni w przypadku powstania 

sporu zbiorowego, o którym mowa w art. 106 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, podejmowanie decyzji                                    

o przeprowadzeniu i formie akcji protestacyjnej w celu obrony interesów 

społeczności doktorantów oraz innych form protestu nie naruszających 

porządku prawnego i zasad współżycia społecznego. 

5. Rada Samorządu Doktorantów wskazuje kandydatów na przedstawicieli 

doktorantów w: 

1) Uczelnianej Komisji Wyborczej, 

2) Wydziałowych Komisjach Wyborczych, 

3) Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 

4) Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 

w niżej ustalonym trybie: 

a) przewodniczący RSD ogłasza na tablicy ogłoszeń BOS oraz na stronie 

internetowej Samorządu Doktorantów termin zgłaszania kandydatów 

do poszczególnych organów oraz wskazuje miejsce zgłoszeń, 

b) zgłoszenia kandydata może dokonać każdy członek Samorządu 

Doktorantów wraz z pisemną zgodą zgłaszanego, 

c) RSD dokonuje ostatecznego wyboru kandydatów do poszczególnych 

organów Uczelni, 

d) W przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3, RSD wskazuje 

nowych kandydatów do organów Uczelni na zasadach, o których 

mowa w ust. 5. 

6. Kadencja przedstawicieli Samorządu Doktorantów w organach, o których 

mowa w ust. 5, trwa 2 lata.  
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§ 9 

 

1. Przewodniczący RSD jest reprezentantem RSD przed organami Uczelni. 

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności: 

1) zwoływanie Walnego Zebrania Samorządu Doktorantów w terminach,                

o których mowa w § 6 ust. 1 oraz Walnych Zebrań Wyborczych,                            

o których mowa w § 6 ust. 5, 

2) zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Samorządu Doktorantów 

w trybie przewidzianym w § 6 ust. 4, 

3)  zwoływanie posiedzeń RSD i organizowanie jej pracy, 

4) zapewnienie prowadzenia w należyty sposób dokumentacji organów 

Samorządu. 

 

 

IV. ZASADY I TRYB WYBORÓW CZŁONKÓW RADY SAMORZĄDU 

DOKTORANTÓW ORAZ PRZEDSTAWICIELI DOKTORANTÓW  

DO SENATU I KOLEGIUM ELEKTORÓW UCZELNI 

 

§ 10 

 

Samorząd Doktorantów dokonuje wyboru: 
 

1)   4 członków RSD, w tym ze wskazaniem funkcji: przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego, drugiego zastępcy przewodniczącego, 

sekretarza, 

2)   przedstawicieli do Senatu, 

3)   przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uczelni. 

 

§ 11 

 

1. Wybory są równe, powszechne, bezpośrednie i tajne. 

2. Czynne prawo wyborcze posiada każdy doktorant. 

3. Bierne prawo wyborcze posiada każdy doktorant, który wyrazi zgodę na 

kandydowanie. 

4. Czynne i bierne prawo wyborcze może zostać zawieszone na okres do 

1 roku prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej                                  

ds. Doktorantów. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów do organów Samorządu oraz Uczelni 

przysługuje doktorantom uprawnionym do głosowania. Kandydat musi 

wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. 

6. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę 

ważnie oddanych głosów. 
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§ 12 

 

1. Wybory w pierwszej turze są ważne, gdy uczestniczy w nich nie mniej niż 

2/3 uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku, gdy w wyborach nie brała udziału wymagana większość 

przeprowadza się ponownie wybory w terminie 3 dni. W tym przypadku nie 

obowiązuje próg o którym mowa w ust. 1. 

3. Za nieważne uznaje się głosy oddane na kartach: 

1) nieoznaczonych pieczęcią używaną przez Komisję Wyborczą, 

2) na których pozostawiona liczba osób przekracza liczbę mandatów, 

3) z dopiskami z wyjątkiem poprawek wprowadzonych przez Komisję 

Wyborczą przy przedstawieniu list wyborczych, 

4) przedarte. 

§ 13 

 

1. Wybory organizuje i czuwa nad ich przeprowadzeniem Komisja Wyborcza 

Samorządu Doktorantów powołana przez Radę Samorządu Doktorantów  

w liczbie 3 osób. 

2. Członkowie Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów na pierwszym 

posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. 

3. Członek Komisji Wyborczej nie może kandydować do organów Samorządu 

w danej kadencji. 

4. Członkostwo w Komisji Wyborczej trwa od chwili powołania przez okres 

kadencji organów Samorządu i wygasa: 

1) z dniem powołania nowej Komisji Wyborczej, 

2) z przyczyn określonych w § 15 ust. 3. 

 

§ 14 

 

1. Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów jest odpowiedzialna za 

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu 

Doktorantów oraz wyborów przedstawicieli doktorantów do Senatu 

i Kolegium Elektorów Uczelni. 

2. Do zadań komisji należy ponadto: 

1) zatwierdzanie i ogłaszanie wyników wyborów, 

2) rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami, 

3) możliwość unieważnienia wyborów w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu: 

z własnej inicjatywy, na umotywowany wniosek 5% uprawnionych do 

głosowania. 
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§ 15 

 

1. Kadencja przedstawicieli Samorządu Doktorantów w Senacie i Kolegium 

Elektorów trwa 2 lata.  

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Samorządu  

lub przedstawiciela do organów Uczelni, o których mowa w § 10, 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

3. Wygaśnięcie mandatu następuje  w przypadku: 

1) utraty statusu doktoranta, 

2) uprawomocnienia się orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej o ukaraniu 

doktoranta karą dyscyplinarną wymienioną w art. 308 pkt. 2-5 ustawy,  

3) uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie o przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo umyślne skarbowe albo o pozbawieniu praw publicznych 

lub praw wyborczych,  

4) osoba sprawująca mandat zrzekła się go, 

5) doktorant zmarł. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16 

 

Zmiany w Regulaminie wymagają stwierdzenia przez Rektora ich zgodności 

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz statutem Uczelni.  

 

§ 17 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora 

Uniwersytetu. 


