
Uchwała nr 47/RSDUW/2022
Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
wprowadzonego Uchwałą nr 28/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku (z późń. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącym załącznik do uchwały
nr 28/2019 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2020 r.
poz. 383) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki wyborów uznaje się za ważne, jeżeli w terminie trzech dni od daty ogłoszenia
wyników wyborów nie wpłynął protest wyborczy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

2. w § 7 po ust. 3a dodaje się nowy ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Kadencja przedstawicieli, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 6–12 i 14, trwa 1 rok, przy
czym kończy się z dniem wyborów przedstawicieli nowej kadencji.”

3. w § 8 ust. 6 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

„2) w przypadku Sekretarza lub Zastępcy Sekretarza – Rada;
3) w przypadku innych osób wybieranych lub delegowanych przez Radę – Sekretarz, o ile
przepis szczególny nie stanowi inaczej;
4) w przypadku osób wybieranych lub delegowanych przez Zarząd – Przewodniczący;”

4. w § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz ani Zastępca Sekretarza nie może być członkiem Zarządu, Komisji Wyborczej ani
Komisji Rewizyjnej;”

5. w § 12 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Zastępcę Sekretarza;”



6. w § 12:

a) w ust. 6 wyrazy „pkt 6-14” zastępuje się wyrazami „pkt 6-11, 13 i 14”.
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1, wymaga pisemnego, zawierającego
uzasadnienie, wniosku co najmniej 1/5 liczby członków Rady, złożonego co najmniej na
siedem dni przed głosowaniem nad odwołaniem.”

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1a, 6-14, następuje bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków.
W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 6, odwołanie oznacza odwołanie członka
delegowanego w rozumieniu Statutu.”

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Rada, w przypadkach o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, może odwołać członka
organu Samorządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-5 większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady.”

e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W przypadku odwołania członka Zarządu, Rada, na wniosek Przewodniczącego, może
na tym samym posiedzeniu Rady powołać nowego członka Zarządu. Tryb określony w § 14
ust. 5 stosuje się odpowiednio.”

f) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Rada może odwołać Przewodniczącego w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt
2-4, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków
Rady, powołując w tym samym głosowaniu nowego Przewodniczącego i Zarząd. Odwołanie
Przewodniczącego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pociąga za sobą wygaśnięcie
mandatu wszystkich członków Zarządu, przy czym członkowie Zarządu mogą być ponownie
powołani w głosowaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”

7. w § 13 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu osób, o których mowa w § 12 ust.
1, Rada może przeprowadzić wybory uzupełniające w trakcie trwania kadencji, z zastrz. § 7
ust. 4-5. Do wyborów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepisy Regulaminu dotyczące
wyboru tych osób stosuje się odpowiednio.”

8. w § 13 ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Zastępcy Sekretarza;”

9. w § 14 po ust. 6 dodaje się ust. 7-12 w brzmieniu:

„7. W przypadku, w którym liczba członków Zarządu jest mniejsza niż maksymalna
regulaminowa liczba członków Zarządu, Rada na wniosek Przewodniczącego, może uzupełnić
skład Zarządu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego za wyjątkiem przypadku odwołania,
obowiązki Przewodniczącego, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 12 ust.
12 i § 14 ust. 7, pełni Zastępca Przewodniczącego zgodnie ze wskazaną przez Zarząd
kolejnością, z zastrz. ust. 10. Mandat członków Zarządu wygasa w momencie wyboru
nowego Przewodniczącego.



9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, o ile nie powołano Zastępcy Przewodniczącego,
najstarszy wiekiem członek Zarządu zwołuje niezwłocznie posiedzenie Zarządu i przewodniczy
mu do momentu wyboru Zastępcy Przewodniczącego.
10. Jeśli w przypadku, o którym mowa w ust. 8, liczba członków Zarządu spadnie poniżej
regulaminowej liczby członków niezbędnych do podejmowania uchwał, mandaty członków
Zarządu ulegają wygaśnięciu. Ust. 11 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku, równoczesnego nieobsadzenia mandatu Przewodniczącego oraz członków
Zarządu, ich obowiązki do momentu wyboru nowego Przewodniczącego, pełnią odpowiednio
przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisja Rewizyjna. Za okres pełnienia tych
obowiązków składają oni Radzie sprawozdanie w terminie 7 dni od wyboru nowego
Przewodniczącego.
12. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 11, wybory Przewodniczącego przeprowadza
się niezwłocznie. Tryb wyboru Przewodniczącego określony w § 14 ust. 2-6 stosuje się
odpowiednio.”

10. tytuł § 15 otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz i Zastępca Sekretarza”

11. w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W uzasadnionych przypadkach, gdy Zastępca Sekretarza jest nieobecny na posiedzeniu
Rady, Sekretarz może przekazać prowadzenie posiedzenia innej osobie spośród członków Rady.
Przekazanie pełnomocnictwa do prowadzenia posiedzenia wymaga pisemnego upoważnienia
Sekretarza, w szczególnych przypadkach przekazanego drogą elektroniczną.”

12. w § 15 po ust. 4 dodaje się ust. 5-11 w brzmieniu:

„5. Zastępca Sekretarza wspiera oraz zastępuje Sekretarza w zakresie określonym przez
Sekretarza, a także w przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Sekretarza.
6. W szczególności, Zastępca Sekretarza zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy mu
w przypadku czasowej niemożności sprawowania tej funkcji przez Sekretarza.
7. W przypadku rezygnacji przez Sekretarza z pełnienia funkcji, jego odwołania lub
wygaśnięcia mandatu, Rada niezwłocznie wybiera nowego Sekretarza.
8. Do czasu wyboru nowego Sekretarza w przypadku, o którym mowa w ust. 7, obowiązki
Sekretarza wykonuje Zastępca Sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W razie braku Zastępcy Sekretarza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,
w przypadku, o którym mowa w ust. 8, obowiązki Sekretarza wykonuje Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, a w razie jego braku – Przewodniczący Komisji Wyborczej,
z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku, gdy do sytuacji, o której mowa w ust. 7, dojdzie w czasie posiedzenia
Rady, na którym osoby, o których mowa w ust. 8 i 9, są nieobecne, obradom posiedzenia, do
czasu wyboru Sekretarza, przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady obecny na danym
posiedzeniu.
11. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio w przypadku Zastępcy Sekretarza.”

13. w § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Uchwałę skierowaną do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za podjętą,
jeżeli w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie, nie krótszym niż dwa dni od
przedstawienia członkom Zarządu projektu uchwały wraz z materiałami, większość członków
Zarządu zagłosuje za przyjęciem uchwały. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu tryb
obiegowy może zostać powtórzony.”



14. w § 19 ust. 8 wyraz „trzy” zastępuje się wyrazem „dwa”,

15. w § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Wyborczej
z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności;”

16. w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały Komisji Wyborczej podejmowane są w obecności większości jej członków,
w tym Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub upoważnionego na podstawie § 27 ust.
2 pkt 4 Wiceprzewodniczącego lub w głosowaniu obiegowym z wykorzystaniem narzędzi
elektronicznych, o których mowa w § 52b. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji Wyborczej lub Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej,
jeśli ten przewodniczy posiedzeniu.”

17. w § 27:

a) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zarządza głosowanie uchwał w trybie obiegowym, które nie może trwać krócej niż
24 godziny i nie dłużej niż 72 godziny;”

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. O głosowaniach Komisji Wyborczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3a, Przewodniczący
Komisji Wyborczej informuje członków Komisji Wyborczej pocztą elektroniczną na co
najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania, przedkładając jego przedmiot.”

18. w § 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wybory do Rady Naukowej Dziedzin oraz Rad Naukowych Dyscyplin przeprowadza
Komisja Wyborcza podczas pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji. W przypadku
wakatu w Radach Naukowych Dyscyplin albo Radzie Naukowej Dziedzin ze względu na
wygaśnięcie mandatu Komisja Wyborcza przeprowadza wybory uzupełniające na najbliższym
posiedzeniu Rady. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Naukowych Dziedzin oraz
Rad Naukowych Dyscyplin mają członkowie Rady. Do ważności wyników wyborów konieczne
jest wzięcie udziału w głosowaniu przynajmniej połowy regulaminowej liczby członków Rady.”

19. skreśla się § 32,

20. w § 33 otrzymuje brzmienie:

„1. Wybory przeprowadza co najmniej dwóch członków Komisji Wyborczej, a w przypadku
wyborów w trybie zdalnym co najmniej jeden członek Komisji Wyborczej.
2. Członków Komisji Wyborczej, o których mowa w ust. 1. wskazuje Przewodniczący Komisji
Wyborczej lub upoważniony do tego Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej. Członkowie
Komisji Wyborczej, o których mowa w ust. 1, nie mogą brać udziału w wyborach, które
przeprowadzają.”

21. w § 37 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Pierwsze posiedzenie WRD nowej kadencji zwołuje, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia
kadencji, i przewodniczy mu do momentu wyboru przewodniczącego WRD członek WRD,
który uzyskał w wyborach największą liczbę głosów. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba
uzyskała tę samą liczbę głosów, decyduje kolejnośćalfabetyczna nazwisk i imion członków
WRD.



3b. W przypadku niezwołania pierwszego posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3a,
Przewodniczący Komisji Wyborczej wyznacza członka WRD, który niezwłocznie zwołuje
pierwsze posiedzenie WRD i przewodniczy mu do momentu wyboru przewodniczącego WRD.
3c. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku przewodniczącego WRD lub
w przypadku niezwołania przez Przewodniczącego WRD nadzwyczajnego posiedzenia WRD
w ciągu tygodnia od złożenia wniosku, o którym mowa w § 39 ust. 3, posiedzenie
zwołuje i mu przewodniczy wiceprzewodniczący WRD, zgodnie z ustalonym pierwszeństwem.
W przypadku niewybrania wiceprzewodniczącego WRD, ust. 3a i 3b stosuje się odpowiednio.”

22. w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3, liczba członków RD jest nie mniejsza niż 4 i nie większa
niż dwukrotność liczby dyscyplin, w których kształcenie prowadzone jest w danej szkole
doktorskiej.”

23. w § 43 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

„3a. Pierwsze posiedzenie RD nowej kadencji zwołuje, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kadencji,
i przewodniczy mu do momentu wyboru przewodniczącego RD członek RD, który uzyskał
w wyborach największą liczbę głosów. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba uzyskała tę
samą liczbę głosów, decyduje kolejność alfabetyczna nazwisk i imion członków RD.
3b. W przypadku niezwołania pierwszego posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3a,
Przewodniczący Komisji Wyborczej wyznacza członka RD, który niezwłocznie zwołuje
pierwsze posiedzenie RD i przewodniczy mu do momentu wyboru przewodniczącego RD.
3c. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku przewodniczącego RD lub w przypadku
niezwołania przez Przewodniczącego RD nadzwyczajnego posiedzenia RD w ciągu tygodnia
od złożenia wniosku, o którym mowa w § 45 ust. 3, posiedzenie zwołuje i mu przewodniczy
wiceprzewodniczący RD, zgodnie z ustalonym pierwszeństwem. W przypadku niewybrania
wiceprzewodniczącego RD, ust. 3a i 3b stosuje się odpowiednio.”

24. po § 46 dodaje się w § 46a w brzmieniu:

„§ 46a. W przypadku, gdy w wyniku wyborów w danej szkole doktorskiej nie wybrano
RD w wymaganym składzie lub gdy liczba członków RD jest niższa niż cztery osoby,
Komisja Wyborcza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia takiej
okoliczności, przeprowadza wybory uzupełniające. Do czasu uzupełnienia składu RD jej
kompetencje określone w Regulaminie realizuje Zarząd lub osoba wskazana przez Zarząd
spośród doktorantów danej szkoły doktorskiej, która wyraziła na to zgodę. Termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie biegnie w lipcu, sierpniu i wrześniu.”

25. w § 52 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku nieuwzględnienia protestu przez Komisję Rewizyjną, w uchwale Komisji
Rewizyjnej stwierdza się jednocześnie ważność danych wyborów, w przedmiocie których został
złożony protest.”

§ 2

Przepis § 7 ust. 3b uchwały zmienianej w § 1 stosuje się także do osób wybranych do pełnienia funkcji
w kadencji 2022/2023.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jej zgodności z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz Statutem Uniwersytetu Warszawskiego.

..............................
Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu Warszawskiego
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