Załącznik nr 1
do Uchwały AR001-5-XII/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13.12.2011r.

Regulamin
Samorządu Doktorantów
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach
z dnia 1 października 2011 roku
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Uczelni lub AWF Katowice - rozumie się przez to Akademię Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, zwanej dalej AWF Katowice,
b) Władzach Uczelni - rozumie się przez to Senat Uczelni oraz Rektora,
c) Władzach Wydziału - rozumie się przez to Dziekana i Radę Wydziału , na
którym prowadzone są studia doktoranckie,
d) Samorządzie - rozumie się przez to Samorząd Doktorantów AWF Katowice,
e) Doktoranta - rozumie się przez to uczestnika stacjonarnych lub
niestacjonarnych studiów doktoranckich od dnia wydania przez Rektora
decyzji o przyjęciu uczestnika na stacjonarne lub niestacjonarne studia
doktoranckie do dnia ukończenia tych studiów,
f) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
g) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin Samorządu
Doktorantów AWF Katowice.
§ 2.
1. Samorząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Statutu AWF
Katowice oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów.
§ 3.
1. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
doktoranckich prowadzonych przez AWF Katowice.
2. Doktoranci mają prawo do uczestnictwa w pracach organów Samorządu oraz
zgłaszania opinii i wniosków do tych organów.
§ 4.
1. Samorząd:
a) broni praw doktorantów,
b) reprezentuje interesy doktorantów,
c) wyraŜa opinię społeczności doktorantów AWF Katowice w sprawach, które jej
dotyczą,
d) wspiera i propaguje działalność naukową doktorantów,
e) wnioskuje w sprawach dotyczących doktorantów AWF Katowice oraz
sprawach ogólnouczelnianych wymagających konsultacji wszystkich
środowisk akademickich,
f) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych AWF
Katowice na zasadach określonych w Ustawie oraz Statucie AWF Katowice, w
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g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)

szczególności opiniuje projekty aktów organów AWF Katowice w sprawach
dotyczących doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem
studiów doktoranckich,
uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach przyznawania stypendiów,
pomocy materialnej i współdecyduje w zakresie podziału środków
przeznaczonych na cele doktoranckie,
występuje z wnioskami do władz Uczelni,
prowadzi działalność socjalną, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową
w ramach uregulowań prawnych w Uczelni,
organizuje wzajemną pomoc i współpracę koleŜeńską,
uzgadniania zasady przyznawania stypendiów o których mowa w art. 104.
Ustawy a w zakresie w jakim nie narusza to Statutu AWF Katowice,
uzgadnianie podziału dotacji o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 6
Ustawy,
uzgadnia zasady przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 199 ust. 1
Ustawy,
integruje środowisko doktorantów.

§ 5.
1. W celu realizacji zadań opisanych w §4 Regulaminu Uczelnia w miarę moŜliwości
zapewni organom Samorządu:
a) środki materialne i finansowe,
b) sposobność korzystania ze swoich pomieszczeń i urządzeń,
2. Organ Samorządu, wnosząc o środki o których mowa w ust. 1 jest zobowiązany
przekazać treść wniosku odpowiednim władzom Uczelni.
§ 6.
1. Przewodniczący Samorządu Doktorantów z własnej inicjatywy przedstawia
sprawozdanie z działalności Samorządu na ostatnim posiedzeniu bieŜącego roku
Senatu Uczelni. Sprawozdanie takie moŜe być przedstawiane częściej.
Organy Samorządu
§ 7.
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organami Samorządu są:
a) Rada Samorządu Doktorantów (zwana dalej: Radą),
b) Przewodniczący
Rady
Samorządu
Doktorantów
(zwany
dalej:
Przewodniczącym),
c) Sąd KoleŜeński.
3. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają
z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Członek jednego organu Samorządu nie moŜe być członkiem innych jego
organów.
5. Rada podejmuje decyzje kolegialnie i wyraŜa opinię w formie uchwał.
6. Uchwały organów Samorządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością waŜnych głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
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głosowania, o ile Ustawa, Statut Uczelni lub niniejszy Regulamin nie stanowi
inaczej.
7. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
8. Rektor moŜe uchylić uchwałę organu Samorządu która jest: niezgodna z
przepisami prawa, Statutem Uczelni lub niniejszym Regulaminem.
9. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych
w Uczelni.
10. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego
posiedzenia Rady, zwołanego nie później niŜ 10 listopada w roku wyborów
Samorządu, przy czym kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady
następnej kadencji.
Rada Samorządu Doktorantów

1.
2.

3.

4.

§ 8.
Rada jest organem uchwałodawczym Samorządu.
W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Samorządu Doktorantów, Zastępca
Przewodniczącego Samorządu Doktorantów, trzech Członków Samorządu
Doktorantów.
Rada:
a) określa kierunki pracy Samorządu,
b) uchwala Regulamin oraz zmiany w Regulaminie większością 4/5 głosów,
c) powołuje i odwołuje Komisarza Wyborczego Doktorantów,
d) powołuje członków Sądu KoleŜeńskiego,
e) uchwala regulamin Sądu KoleŜeńskiego,
f) dokonuje zmiany regulaminu Sądu KoleŜeńskiego większością 4/5
głosów,
g) uchwala Ordynację Wyborczą,
h) w terminie 28 dni od podjęcia przez Senat Uczelni uchwały dotyczącej
podziału środków budŜetowych przeznaczonych na działalność
doktorantów, uchwala budŜet w zakresie środków przeznaczonych przez
Uczelnię na działalność doktorantów którymi moŜe dysponować,
i) uzgadnia z władzami Uczelni przyjęcie lub zmiany regulaminu studiów
doktoranckich w trybie określonym w art. 161 ust 1, 2 i 4 w zw. z art. 196
ust 2 Ustawy,
j) podejmuje decyzję odnośnie przeprowadzenia akcji protestacyjnej,
k) rozstrzyga sprawy przedłoŜone przez Przewodniczącego albo organy
Uczelni.
l) deleguje przedstawicieli do Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
m) przygotowuje sprawozdanie z działalności Samorządu o którym mowa
w § 6 Regulaminu
n) uzgadnia podział dotacji dla doktorantów, o których mowa w art. 94 ust. 1
pkt 7 Ustawy ,
o) deleguje przedstawicieli Samorządu do organów określonych w Statucie
Uczelni,
p) wykonuje inne zadania i uprawnienia, których wykonywanie nie zostało
zastrzeŜone dla innych organów Samorządu.
Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
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5. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje Przewodniczący co najmniej 4 razy w roku.
6. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o posiedzeniu zwyczajnym
pisemnie nie później niŜ 14 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienia te mogą być
wysłane pocztą elektroniczną.
7. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący własnej inicjatywy lub na
wniosek:
1) Rektora Uczelni,
2) 1/3 członków Rady.
8. Nadzwyczajne posiedzenie odbywa się w ciągu 14 dni od dnia złoŜenia wniosku.
Przewodniczący zawiadamia członków Rady o posiedzeniu pisemnie, lub pocztą
elektroniczną nie później niŜ na 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym.
9. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Samorządu Doktorantów.
Przewodniczący Samorządu Doktorantów

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

§ 9.
Przewodniczący jest organem wykonawczym.
Przewodniczący kieruje pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.
Rada moŜe obok Przewodniczącego upowaŜnić inną osobę do reprezentowania
Samorządu.
Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu Doktorantów naleŜy:
a) organizacja pracy organów Samorządu,
b) wykonywanie uchwał Rady,
c) przygotowanie projektu budŜetu oraz sprawozdania z rozdziału
przyznanych środków finansowych,
d) przedstawienie Organom Uczelni sprawozdania z rozdziału środków
finansowych,
e) występowanie przed organami Uczelni w celu reprezentowania
interesów członków Samorządu,
f) rozstrzyganie w sprawach, które nie zostały zastrzeŜone dla innych
organów Samorządu.
g) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień
niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa,
h) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu na podstawie uchwał
Rady,
i) zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich
działalności,
j) zwoływanie posiedzeń Rady,
Przewodniczący działa zgodnie prawem i uchwałami Rady podjętymi w zakresie
jej kompetencji; za swoją pracę odpowiada przed Samorządem.
Wniosek o odwołanie Przewodniczącego zgłasza co najmniej 69 członków
Samorządu. Głosowanie w sprawie wniosku odbywa się nie wcześniej niŜ po
upływie czternastu dni od daty jego zgłoszenia.
W przypadku złoŜenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego odpowiednie
zastosowanie ma § 14 ust. 12 Regulaminu.

4

Załącznik nr 1
do Uchwały AR001-5-XII/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13.12.2011r.

Sąd KoleŜeński
§ 10.
1. Sąd koleŜeński jest organem dyscyplinarnym w stosunku do członków
Samorządu
2. Członków Sądu KoleŜeńskiego wybiera Rada. Kadencja członka Sądu
KoleŜeńskiego trwa 2 lata. Mandat członka Sądu KoleŜeńskiego zostaje
przedłuŜony na czas orzekania w sprawie, którą rozpoczął rozpoznawać przed
zakończeniem kadencji.
3. Członkowie Sądu KoleŜeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
Sądu.
4. Zadaniem Przewodniczącego Sądu jest organizacja pracy Sądu KoleŜeńskiego,
w szczególności wyznaczanie składów orzekających, protokolantów oraz
terminów rozpraw.
5. Po wyznaczeniu, skład orzekający wybiera ze swojego grona przewodniczącego
składu.
6. Sąd KoleŜeński orzeka:
a) w pierwszej instancji w składzie 3-osobowym
b) w drugiej instancji w składzie 5-osobowym
7. Członek Sądu KoleŜeńskiego, który rozpoznawał daną sprawę w pierwszej
instancji nie moŜe być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w drugiej
instancji. Do członków sądu koleŜeńskiego odpowiednio stosuje się art. 48
i art. 49 kodeksu postępowania cywilnego.
8. Członek samorządu ponosi odpowiedzialność przed Sądem KoleŜeńskim za
czyny raŜąco uchybiające godności doktoranta oraz w przypadku naruszenia
przepisów obowiązujących na Uczelni, w szczególności norm zawartych w:
a) Kodeksie Etyki Doktoranta,
b) Regulaminie Studiów Doktoranckich
c) Regulaminie Samorządu Doktorantów,
d) Statucie Uczelni
9. Sąd moŜe orzec karę:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) nagany z ostrzeŜeniem.
10. Sąd KoleŜeński moŜe o sprawie w której rozstrzyga poinformować Komisję
dyscyplinarną AWF Katowice.
11. Rozprawa jest jawna.
12. Sąd wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje
rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz jego obrońcy.
a) Orzeczenia zapadają bezwzględną większością głosów składu orzekającego
w głosowaniu tajnym, po przeprowadzeniu narady.
b) Orzeczenie powinno zostać wydane bezpośrednio po zamknięciu rozprawy. W
sprawach zawiłych przewodniczący składu moŜe odroczyć wydanie
orzeczenia na czas do 1 tygodnia od dnia rozprawy.
c) Orzeczenie doręcza się stronom w terminie 7 dni od jego wydania.
13. Od orzeczenia sądu stronom przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

5

Załącznik nr 1
do Uchwały AR001-5-XII/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13.12.2011r.

14. Szczegółowy tryb postępowania przed Sądem KoleŜeńskim określa Regulamin
Sądu KoleŜeńskiego.

Przedstawiciele doktorantów w organach Uczelni
§ 11.
1. Przedstawiciele doktorantów reprezentują Samorząd w Senacie Uczelni i
Radach Wydziału.
2. Liczbę przedstawicieli Doktorantów w Senacie oraz w Radach jednostek
organizacyjnych określa Ustawa i Statut Uczelni.
Wybory

1.
2.
3.

4.

5.

§ 12.
Wybory do organów Samorządu są powszechne, równe i tajne.
Czynne prawo wyborcze ma kaŜdy członek samorządu.
Bierne prawo wyborcze ma kaŜdy członek Samorządu, z wyjątkiem
Doktoranta:
a) będącego Komisarzem Wyborczym Doktorantów,
b) będącego pełnomocnikiem Komisarza Wyborczego Doktorantów.
Mandat członka organów Samorządu wygasa na skutek:
a) zrzeczenia się mandatu,
b) śmierci,
c) utraty statusu Doktoranta,
d) odwołania.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Członków Samorządu Doktorantów o
których mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu przeprowadza się wybory
uzupełniające.
§13.

1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera Komisarza Wyborczego
Doktorantow. W przypadku niemoŜności zebrania się Rady, Komisarza
Wyborczego powołuje Senat Uczelni.
2. Komisarz Wyborczy Doktorantów organizuje i nadzoruje wybory na Uczelni
oraz głosowania o których mowa w §9 ust. 6 i § 15 ust. 1 Regulaminu..
3. Komisarz Wyborczy Doktorantów jest zobowiązany do zorganizowania i
nadzorowania wyborów do organów Samorządu następnej kadencji.
4. Komisarz Wyborczy Doktorantów moŜe powoływać swoich pełnomocników
(do trzech osób) do pełnienia obowiązków w zakresie przez siebie
określonym.
5. Komisarz Wyborczy Doktorantów przewodniczy pierwszemu posiedzeniu
Rady.
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§ 14.
1. Przeprowadza się wybory:
a) członków Rady,
b) Przewodniczącego
2. Wybory na wydziałach przeprowadza Komisja Wyborcza Doktorantów.
3. Komisarz Wyborczy Doktorantów na co najmniej dwa tygodnie przed
spotkaniem wyborczym ogłasza jego termin na Wydziałach.
4. Nie moŜna jednocześnie kandydować do Rady i na stanowisko
Przewodniczącego.
5. W wyborach uczestniczą tylko doktoranci będący uczestnikami studiów
doktoranckich na danym wydziale.
6. Doktoranci wybierają swoich przedstawicieli w Radzie liczbie zgodnej z
Regulaminem.
7. Wybory są waŜne, gdy uczestniczyło w nich co najmniej 20% doktorantów.
8. Członkami Rady, zostają doktoranci, którzy w głosowaniu uzyskali największa
9. liczbę głosów.
10. Przewodniczącym zostaje kandydat który zdobył największą liczbę głosów.
Zastępcą Przewodniczącego zostaje kandydat, który zajął drugie miejsce pod
względem liczby zdobytych głosów, a który jednocześnie pochodzi z Wydziału
innego niŜ Przewodniczący.
11. Przewodniczący pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego
Przewodniczącego.
12. JeŜeli w trakcie kadencji mandat Przewodniczącego wygaśnie,
Przewodniczącym zostaje dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego.
Funkcję Zastępcy Przewodniczącego obejmuje osoba, która w ostatnich
wyborach uzyskała kolejną największą liczbę głosów z uwzględnieniem
ust. 11. zdanie 2.
§ 15.
1. Odwołanie z Rady Członków Samorządu Doktorantów następuje w głosowaniu,
zarządzonym i prowadzanym przez Komisarza Wyborczego Doktorantów na
wniosek 1/4 członków Samorządu. .
2. Członek Członków Samorządu Doktorantów o którym mowa w ust. 1 jest
odwołany, jeŜeli w głosowaniu za jego odwołaniem opowie się bezwzględna
większość osób posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie z niniejszym
Regulaminem.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady przeprowadza się wybory
uzupełniające zgodnie z § 14 na okres do końca kadencji odwołanych organów.

§ 16.
1. Tryb i szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja
wyborcza.
Postanowienia końcowe
§ 17.
1. Regulamin, oraz kaŜda zmiana Regulaminu wchodzi w Ŝycie po stwierdzeniu
przez Senat Uczelni jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni.
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2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawę, Statut
Uczelnie i inne właściwe przepisy prawa.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem stwierdzenia przez Senat Uczelni
jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni.
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