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Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Samorząd Doktorantów Politechniki Opolskiej z siedzibą w Opolu, zwany dalej 

Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich, zwani dalej 

doktorantami, prowadzonych w Politechnice Opolskiej w Opolu, zwanej dalej Uczelnią. 

2. Organy Samorządu są jedyną reprezentacją ogółu doktorantów Uczelni. 

 

§ 2. 

 

1. Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. 2012. j.t. 572 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutu Politechniki 

Opolskiej i niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej, 

zwanego dalej Regulaminem. 

2. Samorząd posługuje się znakiem graficznym, zwanym dalej logo. Wzór logo i zasady 

jego używania określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.  

3. Posiedzenia organów Samorządu są jawne. 

4. Organy Samorządu mogą nawiązywać współpracę z krajowymi i międzynarodowymi 

organizacjami o tych samych lub podobnych celach, w szczególności z Krajową 

Reprezentacją Doktorantów, o której mowa w art. 209 ust. 1 Ustawy. 

 

§ 3. 

 

Samorząd, poprzez swoje organy: 

1) reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz, 

2) broni praw doktorantów, 

3) wyraża opinię społeczności doktorantów Uczelni w sprawach, którymi społeczność ta 

jest zainteresowana, 

4) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych Uczelni,  

w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni, a w szczególności: 

a) opiniuje projekty organów Uczelni w sprawach dotyczących doktorantów,  

w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich,  

b) współpracuje z władzami Uczelni w działaniach zmierzających do poprawy 

systemu jakości kształcenia, 

c) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni i współdecyduje  

w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele 

doktoranckie, 

5) prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości doktorantów oraz 

realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, 

kulturalnej, turystycznej, sportowej i socjalno-bytowej. 
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Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 4. 

 

Członkiem Samorządu staje się każda osoba mająca status uczestnika studiów doktoranckich 

Uczelni. 

 

 

§ 5. 

Członek Samorządu ma: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu, 

b) prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu, 

c) prawo do uczestnictwa w obradach Rady Doktorantów, 

d) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu, 

e) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu, na zasadach 

określonych przez Radę Doktorantów. 

 

§ 6. 

 

Członkowie Samorządu mają obowiązek przestrzegania Statutu Uczelni, regulaminów  

i uchwał organów Samorządu oraz kodeksu etyki doktoranta Uczelni. 

 

§ 7. 

 

Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek: 

a) rezygnacji ze studiów doktoranckich, 

b) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 

 

Organy Samorządu Doktorantów 

 

§ 8. 

 

1. Organami Samorządu są: 

a) Rada Doktorantów Uczelni, 

b) Wydziałowe Rady Doktorantów, 

c) Sąd Koleżeński, 

d) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. 

3. Samorząd jest obowiązany do przedkładania rektorowi Uczelni podjętych przez organy 

Samorządu uchwał wraz z listą obecności i protokołem z posiedzenia organu, w terminie 

miesiąca od dnia podjęcia uchwał. 

4. Rektor w ciągu miesiąca może uchylić uchwałę Samorządu niezgodną z przepisami 

prawa, statutem Uczelni, regulaminem studiów doktoranckich lub Regulaminem. 
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Rada Doktorantów 

 

§ 9. 

 

1. Rada Doktorantów Uczelni, zwana dalej Radą, jest najwyższym organem Samorządu. 

2. Rada kieruje całokształtem działalności Samorządu oraz reprezentuje Samorząd na 

zewnątrz. 

3. Rada uchwala i promuje wśród doktorantów kodeks etyki doktoranta. 

 

§ 10. 

 

1. W skład Rady wchodzą delegaci poszczególnych Wydziałów Uczelni, które prowadzą 

studia doktoranckie.  

2. Liczbę delegatów przysługujących każdemu z wydziałów Uczelni oblicza się dzieląc 

liczbę doktorantów danego wydziału przez dwadzieścia i zaokrąglając otrzymany wynik 

w górę do liczby całkowitej. Liczbę doktorantów przyjmuje się na podstawie rocznego 

sprawozdania z roku poprzedzającego wybory. 

3. W przypadku uruchomienia nowych studiów doktoranckich w trakcie trwania kadencji 

Rady, zwiększa się jej skład o liczbę delegatów, stosownie do postanowienia ust. 2, 

przyjmując liczbę nowo przyjętych doktorantów. 

4. Ilekroć w Regulaminie używa się pojęcia skład regulaminowy Rady oznacza to liczbę 

członków Rady, stosownie do postanowienia ust. 2. 

 

§ 11. 

 

Jedna osoba może posiadać tylko jeden mandat członka Rady. 

 

§ 12. 

 

Rada podejmuje decyzje w sprawach: 

a) zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji w sprawach określonych  

w Regulaminie, 

b) wszystkich innych, nie zastrzeżonych w Regulaminie do wyłącznej kompetencji 

innych organów Samorządu. 

 

§ 13. 

 

1. Rada podejmuje swoje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu chyba, że z treści uchwały 

wynika inaczej. 

 

§ 14. 

 

1. Rada na pierwszym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego Rady, zwanego dalej Przewodniczącym Samorządu oraz 

Zastępców Przewodniczącego. 

2. Rada wybiera bezwzględną większością głosów ze swojego grona jednego lub dwóch 

zastępców, o liczbie wybieranych zastępców decyduje Przewodniczący-elekt. 

3. Rada deleguje przedstawicieli do komisji senackich Uczelni spośród siebie lub innych 

członków Samorządu. 
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§ 15. 

 

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

2. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu, co najmniej raz na pół 

roku. Zawiadomienia rozsyła się drogą e-mailową, nie później niż na 7 dni przed 

posiedzeniem. 

3. Posiedzenia zwyczajne Rady mają charakter wyborczy i sprawozdawczy. 

4. Posiedzenia nadzwyczajne Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

a) Rektora Uczelni, 

b) 1/3 regulaminowego składu Rady. 

5. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie 4 dni od dnia złożenia wniosku 

przez podmioty określone w ust. 4. 

 

§ 16. 

 

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 

regulaminowego składu Rady, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 

2. Rada podejmuje uchwały w sprawach personalnych w głosowaniu tajnym. 

3. Uchwały w sprawach proceduralnych Rada podejmuje zwykłą większością głosów  

w obecności 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwała Rady jest uchwałą w sprawach 

proceduralnych, jeżeli z jej treści wynika, że jest ona wiążąca wyłącznie dla członków 

Rady i tylko na czas danego posiedzenia. 

 

§ 17. 

 

W zakresie pełnienia mandatu członek Rady zobowiązany jest: 

a) brać czynny udział w pracach Rady, 

b) działać zgodnie z uchwałami Rady. 

 

§ 18. 

 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy: 

a) koordynacja prac organów Samorządu, 

b) reprezentowanie Samorządu przed władzami Uczelni oraz na zewnątrz, 

c) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu przepisów prawa, 

postanowień Statutu Uczelni oraz Regulaminu,  

d) nadzorowanie wykonania uchwał Rady, 

e) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich 

działalności, 

f) kierowanie pracami Rady, 

g) wydawanie opinii i wniosków, o których mowa w art.174 Ustawy. 

2. Przewodniczący Samorządu za swoją pracę odpowiada przed Radą. 

 

§ 19. 

 

Przewodniczący Samorządu może powoływać swoich pełnomocników do spraw 

wymienionych w § 18 ust.1 lit. b i e) Regulaminu. 
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§ 20. 

 

1. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady należy wspieranie oraz zastępowanie 

Przewodniczącego Samorządu w obowiązkach określonych w § 18 ust.1 Regulaminu, w 

przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków przez Przewodniczącego 

Samorządu. 

2. Podział dodatkowych obowiązków pomiędzy zastępców ustala przewodniczący w 

porozumieniu z zastępcami. 

 

Wydziałowe Rady Doktorantów 

 

§ 21. 

 

1. Samorząd Doktorantów Wydziału stanowią wszyscy doktoranci danego Wydziału 

Uczelni. 

2. Organy Samorządu Doktorantów Wydziału są reprezentantami ogółu doktorantów 

Wydziału. 

 

§ 22. 

 

1. Wydziałowym organem Samorządu jest Wydziałowa Rada Doktorantów, zwana dalej 

Wydziałową Radą, wybierana przez wszystkich doktorantów Wydziału. 

2. Wydziałowa Rada poprzez swoją działalność: 

a) reprezentuje interesy doktorantów na danym Wydziale, 

b) wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz 

Wydziału, po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Samorządu, 

c) występuje z wnioskami do władz Wydziału, 

d) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w podejmowaniu decyzji w sprawach 

danego Wydziału. 

 

§ 23. 

 

W skład Wydziałowej Rady wchodzi 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 

wybierają bezwzględną większością głosów spośród siebie Przewodniczącego Wydziałowej 

Rady. 

 

§ 24. 

 

Do obowiązków Przewodniczącego Wydziałowej Rady należy: 

a) reprezentowanie Samorządu Doktorantów Wydziału wobec władz Wydziału, 

b) zwoływanie posiedzeń Wydziałowej Rady, 

c) koordynowanie prac Wydziałowej Rady, 

d) współpraca z Przewodniczącym Samorządu.  

 

§ 25. 

 

1. Przewodniczący Wydziałowej Rady zwołuje posiedzenie Wydziałowej Rady z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

a) dziekana, 

b) co najmniej dwóch członków Wydziałowej Rady, 
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c) Przewodniczącego Samorządu, 

d) 20% doktorantów danego Wydziału. 

2. O dacie posiedzenia Wydziałowej Rady informowany jest dziekan Wydziału.  

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26. 

 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest na wniosek co najmniej 5 członków Samorządu, 

skierowany do Przewodniczącego Samorządu.  

2. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym Samorządu. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

4. Członków Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie wszystkich Wydziałowych Rad  

w Uczelni. 

5. Wybór, o którym mowa w ust. 4 dokonywany jest na pierwszych posiedzeniach  

Wydziałowych Rad nowej kadencji. 

6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok, jednak nie dłużej niż do chwili wyboru 

Komisji Rewizyjnej nowej kadencji. 

7. W skład Komisji Rewizyjnej może być wybrany doktorant wyróżniający się wiedzą  

i doświadczeniem w działalności Samorządu. 

8. Z pełnieniem funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć mandatu członka 

żadnego innego organu Samorządu. 

9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być doktorant ukarany prawomocnym 

wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów. 

 

§ 27. 

 

1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek: 

a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji, 

b) ukarania prawomocnym wyrokiem przez Komisję Dyscyplinarną ds. doktorantów 

karami, o których mowa w art. 212 pkt.3-5) Ustawy, 

c) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 

2. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej, wygasa także z chwilą nadania członkowi stopnia 

naukowego doktora.  

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej z przyczyn 

określonych w ust. 1-2, członkowie wszystkich Wydziałowych Rad Uczelni, na 

nadzwyczajnych posiedzeniach Wydziałowych Rad, uzupełnią skład Komisji Rewizyjnej.   

4. Członek Komisji Rewizyjnej wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3 pełni swoją 

funkcję do końca kadencji Komisji Rewizyjnej. 

§ 28. 

 

Z dniem wszczęcia wobec członka Komisji Rewizyjnej postępowania wyjaśniającego przez 

rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów członek Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu  

w pełnieniu swej funkcji do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego. 

 

§ 29. 
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1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 30. 

 

Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) nadzór i kontrola działalności organów Samorządu, 

b) czuwanie nad przestrzeganiem prawa i zasad współżycia koleżeńskiego wśród 

doktorantów, 

c) składanie Radzie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium 

Przewodniczącemu Samorządu. 

 

§ 31. 

 

1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w zakresie kontroli i nadzoru, poprzez: 

a) stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez organy Samorządu  

z przepisami prawa, 

b) ocenę zgodności decyzji organów Samorządu z uchwałami Rady, 

c) ocenę stopnia wywiązywania się członków Rady, Przewodniczącego Samorządu, 

członków doktoranckich komisji senackich Uczelni, ze swoich obowiązków oraz 

ocenę zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami prawa, 

d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Samorządu, 

e) przeprowadzanie kontroli zleconych przez Radę. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek ma prawo 

uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu. 

 

§ 32. 

 

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały Rady z przepisami Ustawy, Statutem 

Uczelni lub innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni, Komisja Rewizyjna składa 

Radzie wniosek o uchylenie tej uchwały. 

2. Rada może nie uwzględnić wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie określonej w ust.1 

większością głosów regulaminowego składu Rady. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej o niezgodności podejmowanych przez pozostałe organy 

Samorządu uchwał z przepisami Ustawy, Statutem Uczelni lub innymi przepisami 

obowiązującymi w Uczelni są wiążące. Komisja Rewizyjna stosuje środki potrzebne dla 

usunięcia tej niezgodności. 

 

§ 33. 

 

W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w § 31 ust.1 lit. c) Komisja Rewizyjna może 

wnioskować, do: 

a) Rady o uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu lub 

członków doktoranckich komisji senackich Uczelni, 

b) poszczególnych wydziałów Uczelni o odwołanie wybranych do Rady przedstawicieli 

wydziałów. 
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Sąd Koleżeński 

 

§ 34. 

 

Sąd Koleżeński posiada wynikające z Ustawy oraz Regulaminu uprawnienia dyscyplinarne 

wobec doktorantów. 

§ 35. 

 

1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi po jednym członku z każdego wydziału Uczelni 

prowadzącego studia doktoranckie.  

2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybierają Wydziałowe Rady. 

3. Wydziałowa Rada nie może odwołać wybranego członka Sądu Koleżeńskiego. 

4. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

Sądu Koleżeńskiego. 

5. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego  należy w szczególności wyznaczanie 

przewodniczącego i protokolanta posiedzenia oraz ustalanie terminów rozpraw. 

6. Z pełnieniem funkcji członka Sądu Koleżeńskiego nie można łączyć mandatu członka 

żadnego innego organu Samorządu. 

7. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być doktorant ukarany prawomocnym 

wyrokiem komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów. 

 

§ 36. 

 

Rektor Uczelni może, z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady, przekazać sprawę do Sądu 

Koleżeńskiego. 

 

§ 37. 

 

Sąd koleżeński może wymierzać następujące kary: 

a) upomnienia, 

b) nagany, 

c) nagany z ostrzeżeniem. 

 

Przedstawiciele Doktorantów w ciałach kolegialnych 

 

§ 38. 

 

1. Doktoranci będący członkami Senatu  Uczelni, Rad Wydziałów oraz innych podmiotów 

reprezentują w nich społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w pracach tych 

organów. 

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni oraz Radach Wydziałów określają 

odpowiednie przepisy Ustawy i Statutu Uczelni. 

 

§ 39. 

 

1. Przewodniczący Samorządu pełni funkcję przedstawiciela doktorantów w Senacie z 

urzędu. 

2. Pozostałych przedstawicieli doktorantów w Senacie wybiera Rada bezwzględną 

większością głosów ze swego grona. 
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3. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Samorządu z mandatu Senatora Uczelni, 

przedstawiciela doktorantów w Senacie wybiera Rada bezwzględną większością głosów 

ze swego grona. 

4. W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciel doktorantów w Senacie działa 

zgodnie z uchwałami Rady. 

 

§ 40. 

 

1. Przedstawiciele Samorządu w Radach Wydziałów wybierani są spośród doktorantów 

danego wydziału w wyborach powszechnych zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

 

§ 41. 

 

1. Członkowie Kolegiów Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów, Dziekana i 

Prodziekanów wybierani są w wyborach powszechnych zgodnie z niniejszym 

Regulaminem 

2. Przedstawicieli doktorantów w Komisjach Senackich i Rektorskich Uczelni oraz innych 

podmiotach o charakterze ponadwydziałowym i pozauczelnianym mianuje 

Przewodniczący Samorządu za zgodą Rady spośród członków Samorządu. 

3. Przedstawicieli doktorantów w Komisjach Wydziałowych oraz innych podmiotach o 

charakterze wydziałowym mianuje Przewodniczący Samorządu  na wniosek i za zgodą 

Wydziałowej Rady Doktorantów, spośród doktorantów danego Wydziału. 

 

Finanse 

§ 42. 

 

1. Rada uchwala podział środków finansowych przeznaczonych na działalność Samorządu, 

w danym roku kalendarzowym. 

2. Projekt budżetu Samorządu zawiera zasady: 

a) wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie, 

b) wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność 

organizacyjną Samorządu. 

3. Zasady podziału środków finansowych i gospodarowania środkami trwałymi uchwala 

Rada większością 2/3 głosów. 

4. Pozyskane w trakcie roku akademickiego środki finansowe pozostają w dyspozycji Rady.  

 

§ 43. 

 

1. Projekt budżetu opracowuje Przewodniczący Samorządu na podstawie regulaminu 

finansowo - gospodarczego oraz biorąc pod uwagę potrzeby ogółu doktorantów. 

2. Projekt budżetu Przewodniczący Samorządu przedstawia Radzie. 

3. Propozycje do projektu budżetu mogą składać do Przewodniczącego Samorządu, 

przewodniczący Wydziałowych Rad. 

 

§ 44. 

 

1. Rada sprawuje nadzór nad realizacją budżetu. 

2. Rada, działając w porozumieniu z Rektorem Uczelni pełni bieżące funkcje kontrolne  

w stosunku do wszystkich, którzy korzystają z przyznanych w budżecie środków. 
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Wybory 

 

§ 45. 

 

1. Wybory do organów Samorządu: Rady, Wydziałowych Rad, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego przeprowadzają komisje skrutacyjne, wybrane na zebraniach wyborczych 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. Wybory elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, Wydziałowych Kolegiów 

Elektorów oraz wybory przedstawicieli członków Samorządu Rad Wydziałów 

przeprowadzają komisje skrutacyjne, wybrane w sposób, o którym mowa  

w ust. 1, pod nadzorem odpowiednio Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz 

Wydziałowych Komisji Wyborczych. 

3. Czas i miejsce wyborów, o których mowa w ust. 1 podaje Rada, co najmniej  

z tygodniowym wyprzedzeniem za pomocą e-maili oraz umieszcza informację  

o wyborach na stronie internetowej Samorządu. Czas i miejsce wyborów podaje się do 

wiadomości członków Samorządu w takim terminie i w taki sposób, aby każdy członek 

Samorządu miał możliwość wzięcia udziału w zebraniach wyborczych. 

4. Czas i miejsce wyborów, o których mowa w ust. 2 podaje odpowiednio Uczelniana 

Komisja Wyborcza lub Wydziałowe Komisje Wyborcze, zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem wyborczym Politechniki Opolskiej. 

5. Komisja skrutacyjna liczy trzech członków. Członkowie wybierają przewodniczącego 

komisji skrutacyjnej, który kieruje pracami komisji. 

6. Zebrania wyborcze, na których dokonuje się wyborów do organów, o których mowa  

w ust. 1-2 zwołuje Przewodniczący Samorządu, w terminach ustalonych w uchwale 

Rady, z tym że zebrania wyborcze, na których dokonuje się wyboru elektorów do 

Uczelnianego Kolegium Elektorów, Wydziałowych Kolegiów Elektorów oraz 

przedstawicieli członków Samorządu do Rad Wydziałów, winny się odbyć  

w terminach określonych w obowiązującym Regulaminie wyborczym Politechniki 

Opolskiej. 

7. Zebrania wyborcze, o których mowa w ust. 1-2 otwiera przewodniczący właściwej 

komisji skrutacyjnej, który następnie przekazuje prowadzenie obrad wybranemu  

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przewodniczącemu zebrania 

wyborczego. 

8. Każdy członek Samorządu, biorący udział w zebraniu wyborczym ma prawo zgłaszania 

kandydatów do organów, o których mowa w ust. 1-2. Kandydatów umieszcza się na 

kartach do głosowania w porządku alfabetycznym. Członkowie Samorządu, obecni na 

zebraniach wyborczych głosują osobiście przez postawienie znaku „x” z prawej strony 

nazwiska każdego kandydata. Znak „x” można postawić w jednej z 3 kratek opisanych 

odpowiednio – „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Liczbę znaków „x” w kratce „za” 

można postawić tyle razy ile wynosi liczba mandatów. 

9. Wybory przeprowadza się na opieczętowanych kartach do głosowania, których wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu 

10. Głos jest nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce „za” 

przy większej liczbie kandydatów, niż liczba mandatów, lub nie postawiono znaku „x” 

przy żadnym z kandydatów lub postawiono znak „x” we wszystkich kartkach przy 

jednym nazwisku. 

11. Wybór uważa się za dokonany jeśli kandydat/kandydaci uzyskał więcej niż połowę 

ważnych głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie dojdzie do obsadzenia wszystkich 

mandatów, przewodniczący zebrania wyborczego zarządza ponowne głosowanie,  

w którym mogą wziąć udział nowi kandydaci.  
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12. Komisja skrutacyjna oblicza wyniki głosowania, a następnie przewodniczący komisji 

podaje je do wiadomości obecnym na zebraniu wyborczym członkom Samorządu.  

Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół wyborczy, 

podpisany przez wszystkich członków komisji. Protokoły komisji skrutacyjnych 

przechowuje Rada. 

 

§ 46. 

 

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów, o których mowa w § 45 ust. 1-2 

przysługuje wszystkim członkom Samorządu. 

 

§ 47. 

 

1. Wybór elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywa się na ogólnych 

zebraniach wyborczych wszystkich członków Samorządu. 

2. Wybór elektorów do Wydziałowych Kolegiów Elektorów oraz wybór przedstawicieli 

członków samorządu do Rad Wydziałów odbywają się na ogólnych zebraniach 

wyborczych wszystkich członków Samorządu danego Wydziału Uczelni. 

3. Podziału mandatów do organów, o których mowa w ust. 1-2 dokonuje Uczelniana 

Komisja Wyborcza. W wyborach do organów wymienionych w ust. 1-2 stosuje się 

zasady, o których mowa w § 45. 

4. Jeżeli na zebraniach wyborczych w wyborach do organów, o których mowa w § 45 ust. 

1-2 nie ma co najmniej 50% uprawnionych członków Samorządu (kworum), to 

przeprowadza się wybory bez wymaganego kworum. Informacja o wyborze pomimo 

braku kworum powinna być podana w ogłoszeniu o zebraniu wyborczym, o którym 

mowa w § 45 ust. 3. 

 

§ 48. 

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu w organach, o których mowa w § 45 ust. 2 ogłasza się 

wybory uzupełniające. W wyborach uzupełniających stosuje się zasady, o których mowa  

w § 45. 

 

§ 49. 

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej organizuje i nadzoruje wybory na szczeblu 

Wydziału i Uczelni. 

 

§ 50. 

 

Funkcji członka Uczelnianej Komisji Wyborczej nie mogą pełnić doktoranci ukarani 

prawomocnym wyrokiem komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów. 

 

§ 51. 

 

1. Wybory do Rady, Wydziałowych Rad oraz Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący 

Samorządu na dzień przypadający nie później niż do dnia 5 grudnia danego roku 

kalendarzowego. 
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2. Nowowybrane: Rada, Wydziałowe Rady oraz Sąd Koleżeński wybierają spośród swojego 

grona przewodniczącego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia wyborów,  

o czym informują Przewodniczącego Samorządu. 

3. Wybory do Rad Wydziałów zwołuje Przewodniczący Samorządu na dzień przypadający 

nie później niż do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. 

4. Wybory do Komisji Rewizyjnej są zwoływane w terminie 20 dni od daty złożenia 

wniosku o powołanie Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 51. 

   

1. Mandat członka Rady lub Wydziałowej Rady wygasa wskutek: 

a) zrzeczenia się mandatu, 

b) zaistnienia wydarzeń, o których mowa w § 7, 

c) odwołania  

d) prawomocnego ukarania przez komisję dyscyplinarną ds. doktorantów. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, Wydziałowa Rada wybiera nowego 

delegata do Rady. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Wydziałowej Rady, doktoranci Wydziału 

wybierają nowego członka.  

4. Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 3 byłoby z różnych względów 

niemożliwe, mandat ten pozostaje nie obsadzony do końca kadencji Wydziałowej Rady. 

 

§ 52. 

 

1. Kadencja Organów Samorządu trwa jeden rok, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia roku 

następnego po wyborach i kończy dnia 31 grudnia tego roku. 

2. Kadencja przedstawicieli Samorządu w organach kolegialnych trwa jeden rok i 

rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. 
3. Mandat osób wymienionych w ust. 1 wygasa na skutek: 

a) złożenia rezygnacji, 

b) zaistnienia wydarzeń, o których mowa w § 7, 

c) uchwalenia wotum nieufności przez Radę. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych w ust.1 Rada dokonuje wyboru 

nowego przedstawiciela, celem obsadzenia zwolnionego mandatu. 

 

§ 53. 

 

1. Wniosek o wotum nieufności w stosunku do: Przewodniczącego Samorządu, członków 

Rady oraz członków Wydziałach Rad może być zgłoszony odpowiednio przez co 

najmniej 20% ogółu doktorantów w Uczelni lub 20% ogółu doktorantów danego 

Wydziału Uczelni.   

2. Rada lub Wydziałowa Rada uchwala wotum nieufności, o którym mowa w ust.1, zgodnie 

z § 16 ust.2 Regulaminu,  przy czym nie może być ono głosowane wcześniej niż po 

tygodniu od dnia zgłoszenia wniosku. 

3. Rada uchwala wotum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu większością 2/3 

głosów jej regulaminowego składu. 

4. Uchwała w sprawie wotum nieufności traci moc, gdy na tym samym posiedzeniu, na 

którym została uchwalona, nie zostanie wybrany następca osoby, wobec której 

uchwalono wotum nieufności, mimo podjęcia próby przeprowadzenia wyboru. 
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Przepisy końcowe i przejściowe 

 

§ 54. 

 

1. Zmiany Regulaminu uchwala Rada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 

jej regulaminowego składu. 

2. Propozycje zmian w Regulaminie powinny być przesłane  wszystkim członkom Rady na 

co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym mają one być 

rozpatrywane. 

3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Senat Uczelni ich 

zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni. 

 

§ 55. 

 

Organem właściwym do dokonywania wykładni postanowień Regulaminu jest Rada. 

 

§ 56. 

 

1. W przypadku, gdy w przepisach prawa mówi się o właściwych organach samorządu 

doktorantów, bez bliższego określania o jakie organy chodzi, należy przez to rozumieć 

organy Samorządu, do których zadań należą sprawy uregulowane w tych przepisach. 

2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust.1 nie jest możliwe, to organ 

właściwy Samorządu wskazuje: 

a) w Uczelni - Przewodniczący Samorządu, 

b) na Wydziale - przewodniczący Samorządu Doktorantów Wydziału. 

 

§ 57. 

 

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowi 

wykroczenie przeciwko obowiązkom doktoranta Uczelni i może być podstawą wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego przeciwko doktorantowi naruszającemu te przepisy na 

ogólnych zasadach przewidzianych w Ustawie i niniejszym Regulaminie. 

 

§ 58. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Politechniki Opolskiej 

zgodności Regulaminu z Ustawą i Statutem Uczelni. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Samorządu 

Wzór logo Samorządu i zasady jego używania   

 

§ 1. 

1. Logo Samorządu Doktorantów stanowi skrót: „SDPO”, napisany drukowanymi literami 

w kolorze szarym, umieszczony z prawej strony wielowypustu w kolorze niebiesko-

żółtym, uzupełniony wyrazami: „Samorząd Doktorantów Politechniki Opolskiej”, 

napisanymi na dole logo drukowanymi literami, w kolorze szarym, stosownie do 

poniższego wzoru: 

 

2. Jeśli nie jest możliwe użycie logo w wersji kolorowej, określonej w ust. 1 dopuszcza się 

użycie logo w wersji szarej, stosownie do poniższego wzoru: 
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§ 2. 

Logo używane może być tylko: 

a) na kartach oficjalnych pism wysyłanych przez Samorząd, 

b) na plakatach, ulotkach i innych materiałach, promujących Samorząd i jego 

działalność, 

c) w materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniami, nad którymi Samorząd 

objął patronat, 

d) w prezentacjach multimedialnych dotyczących działalności Samorządu, 

przygotowanych przez organy Samorządu. 

 

§ 3.  

Inne użycie logo niż określone w § 1-2, wymaga zgody Przewodniczącego Samorządu. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Samorządu 

 Wzór karty do głosowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Wybór przedstawiciela Samorządu Doktorantów ……  

do …….. 

  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ 

SIE 

1. 
 

…………………………………………………………………………    

2. 
 

…………………………………………………………………………    

3. 
 

…………………………………………………………………………    

4. 
 

………………………………………………………………………    

5. 
 

………………………………………………………………………    


