
Nr 4/2006/VIII 
 

 
 

Uchwała 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 
 

 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności „Regulaminu Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej” z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym 

i  Statutem Uczelni 
 

 
 
 

Na podstawie § 83 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat  u c h w a l a, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Senat Politechniki Lubelskiej stwierdza zgodność „Regulaminu Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej”, stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały, z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni. 
 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora. 
 
 
 
  
 
 
       Przewodniczący 

     Senatu Politechniki Lubelskiej 
 
 

                        R e k t o r 
Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 

 
 



Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności  

„Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej” 
 z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN  
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW  

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lublin, 2006 



 
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW  

POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1.  
 
1. Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej, zwany dalej Samorządem, jest 

organizacją doktorantów Politechniki Lubelskiej, zwanej dalej Uczelnią. 
2. Samorząd działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zwanej dalej Ustawą, Statutu 
Politechniki Lubelskiej zwanego dalej Statutem i niniejszego Regulaminu, 
zwanego dalej Regulaminem. 

3. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych 
przez Uczelnię. 

4. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni. 
 

§ 2.  
 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów. 
2. Tryb oraz sposób wyborów określa ordynacja wyborcza Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej. 
3. Organami Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej są:  

a) Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej; 
b) Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej, zwany dalej Przewodniczącym; 
c) Rady Wydziałowe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej; 
d) Przewodniczący Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej; 
e) Sąd Koleżeński Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 3.  
 

1. Samorząd działając poprzez swoje organy: 
a) broni praw doktorantów; 
b) reprezentuje interesy doktorantów w Uczelni i na zewnątrz; 
c) wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz 

Uczelni; 
d) opiniuje projekty planów studiów doktoranckich i programy nauczania; 
e) uczestniczy w pracach przy opracowywaniu projektu regulaminu studiów 

doktoranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia doktoranckie oraz 
podejmuje uchwały w sprawie zaopiniowania tych dokumentów; 



f) zabiega o tworzenie warunków umożliwiających doktorantom rozwój 
naukowy; 

g) wybiera przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni; 
h) inicjuje przedsięwzięcia naukowe, kulturalne i sportowe i popiera inne 

inicjatywy uczestników studiów doktoranckich; 
i) wyraża opinię środowiska doktorantów w sprawach związanych z procesem 

kształcenia doktorantów; 
j) decyduje o podziale dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą 

materialną dla doktorantów; 
k) decyduje o  podziale środków przeznaczonych na cele organizacji 

doktoranckich;  
l) współdziała z samorządem studentów i samorządami doktorantów innych 

uczelni; 
m) przewodzi działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych 

doktorantów. 
 

§ 4.  
 

1. Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu zapewniają odpowiednie organy 
Uczelni. 

2. Samorząd do realizacji swoich zadań ma prawo do korzystania z pomieszczeń, 
urządzeń i środków materialnych Uczelni. 

 
§ 5.  

 
 Samorząd opiniuje kandydatów ubiegających się o stanowiska Prorektora  
ds. studenckich oraz Prodziekana ds. studenckich w trybie przewidzianym  
w Statucie. 

 

 
Rozdział II 

 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
 

§ 6.  
 

  Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej jest 
najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu. 

 
§ 7.  

 
 W skład Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
wchodzi każdy Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej oraz po 2 delegatów wybranych spośród członków 
poszczególnych Rad Wydziałowych Samorządów Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej działających w Uczelni. 

 
 



 
§ 8.  

 
  Kadencja Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 listopada i kończy się 31 października. 

 
§ 9.  

 
1. Mandat delegata do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej wygasa w przypadku: 
a) jego rezygnacji; 
b) ustania jego członkostwa w Samorządzie; 
c) dwukrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej absencji na zebraniach Rady 

Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 
2. W razie wygaśnięcia mandatu, nie później niż na 4 miesiące przed upływem 

kadencji Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, 
przeprowadza się wybory uzupełniające w obrębie odpowiedniej Rady 
Wydziałowej Samorządu, nie później niż w terminie 2 tygodni od wpłynięcia 
wniosku od Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej do odpowiedniej 
Rady Wydziałowej Samorządu. 

 
§10.  

 
W zakresie pełnienia swego mandatu delegat do Rady Uczelnianej Samorządu 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej zobowiązany jest brać czynny udział w jej 
pracach. 

  
§ 11.  

 
1. Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej obraduje na 

zebraniach. 
2. Zebranie zwołuje Przewodniczący Samorządu. 
3. Zebrania Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku akademickim. 
4. Zebranie Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej może 

być zwołane na wniosek 3 delegatów poprzez złożenie pisemnego wniosku do 
Przewodniczącego Samorządu wraz z podaniem powodu zebrania. 

5. Zebrania przebiegają według porządku podanego przez Przewodniczącego 
Samorządu, a przyjętego przez delegatów zwykłą większością głosów. 

6. Pierwsze zebranie Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej zwołuje Przewodniczący Samorządu w terminie określonym  
w Kalendarzu Wyborczym Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej celem 
wyłonienia nowego Przewodniczącego i zatwierdzenia składu Rady Uczelnianej 
Samorządu. 

 
 



§ 12.  
 

1. Zebrania Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej są 
jawne. 

2. Głos stanowiący przysługuje delegatom do Rady Uczelnianej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

3. Oprócz delegatów, do Rady w obradach mają prawo brać udział, z głosem 
doradczym, delegaci  Samorządu oraz zaproszeni przez delegatów goście. 

 
 § 13.  

 
1. Zebranie Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

prowadzi Przewodniczący Samorządu. 
2. W przypadkach szczególnych posiedzenie Rady Uczelnianej Samorządu 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej może prowadzić inny delegat do Rady 
Uczelnianej wskazany przez Przewodniczącego Samorządu lub wyznaczony przez 
Radę Uczelnianą Samorządu do tej funkcji. 

3. Posiedzenie Rady Uczelnianej Samorządu protokołuje sekretarz wyznaczony przez 
Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu lub osoba wyznaczona przez 
innego delegata do Rady prowadzącego posiedzenie Rady Uczelnianej Samorządu. 

4. Protokół podlega zatwierdzeniu przez członków Rady na następnym posiedzeniu. 
 

§ 14.  
 

1. Uchwały Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy delegatów, chyba, że Regulamin przewiduje inaczej. 

2. Na wniosek któregokolwiek z delegatów prowadzący zebranie zarządza 
głosowanie tajne w określonej sprawie. 

3. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. 
 

§ 15. 
 

Do kompetencji Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej należy: 

a) określenie kierunków działania Samorządu; 
b) wybór i odwołanie Przewodniczącego Samorządu; 
c) zatwierdzenie lub odwołanie zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady 

Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej osoby pełniącej 
funkcję Zastępcy Przewodniczącego Samorządu; 

d) wybór i zatwierdzenie delegatów do Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz 
elektorów do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; 

e) wybór członka do Uczelnianej Komisji Wyborczej z ramienia doktorantów; 
f) wybór przedstawiciela doktorantów do rady bibliotecznej; 
g) wybór przedstawiciela doktorantów do uczelnianej komisji rekrutacyjnej; 
h) delegowanie członków do komisji dyscyplinarnej; 



i) wybór przedstawiciela do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 
Politechniki Lubelskiej; 

j) delegowanie członków komisji odwoławczej; 
k) wybór członków Sądu Koleżeńskiego; 
l) wybór i odwołanie komisji programowych oraz ich poszczególnych członków; 
m) zatwierdzanie regulaminów organów i komisji programowych Samorządu; 
n) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu; 
o) uzgadnianie z władzami Uczelni zasad przyznawania pomocy materialnej dla 

doktorantów; 
p) opiniowanie projektów planów i programów nauczania na studiach 

doktoranckich oraz podejmowanie uchwał opiniodawczych do przyjętych przez 
Uczelnię warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie; 

q) zabieganie o tworzenie warunków umożliwiających doktorantom rozwój 
naukowy; 

r) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej na terenie 
Uczelni – bezwzględną większością głosów z określeniem jej formy; 

s) proponowanie zmian w Regulaminie. 
 

§ 16. 
 

1. Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej powołuje 
Przewodniczących komisji i zatwierdza skład stałych komisji Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej: 
− Uczelnianej Komisji Wyborczej; 
− Uczelnianej Komisji ds. Nauki; 
− Uczelnianej Komisji ds. Stypendiów; 
− Uczelnianej Komisji Regulaminowej. 

 

2. Zakres kompetencji poszczególnych Komisji określa Rada Uczelniana Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej . 

 
 

Rozdział III 
 

Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
 

§ 17. 
 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej należy: 
a) kierowanie pracami Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej; 
b) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz Uczelni i innych 

podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych  
i państwowych oraz organów administracji; 

c) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień 
niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa; 



d) wykonywanie i nadzorowanie wykonywania uchwał Rady Uczelnianej 
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej; 

e) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu; 
f) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich 

działalności; 
g) pełnienie funkcji członka Senatu Uczelni z ramienia doktorantów; 
h) pełnienie funkcji delegata do Krajowej Reprezentacji Doktorantów, po 

akceptacji przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej. 

 

2. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej działa zgodnie  
z uchwałami Rady podjętymi w zakresie jej kompetencji, za swoją pracę 
odpowiada przed Radą oraz podlega kontroli przez Radę Uczelnianą Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 18. 

 
1. Przewodniczący Samorządu dysponuje pieczęcią Samorządu oraz imienną 

pieczęcią zarejestrowaną i wydaną przez stosowny organ administracyjny Uczelni. 
2. Z chwilą zakończenia kadencji, wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Samorządu, pieczęć Samorządu zabezpiecza do czasu wybrania 
nowego Przewodniczącego Przewodniczący Komisji Wyborczej.  

3. Z chwilą zakończenia kadencji, wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Samorządu pieczęć imienna traci ważność i powinna zostać 
zwrócona stosownemu organowi administracji Uczelni, który ją wydał. 

  
§ 19. 

  
W przypadku niemożności uczestnictwa przez Przewodniczącego Samorządu 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej w obradach Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów, wyznacza on delegata na dany Zjazd, którego zatwierdza Rada 
Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 20. 

 
1. Przewodniczącego Samorządu wybiera Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej spośród swego grona. Bierne prawo wyborcze posiadają 
Przewodniczący Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów poszczególnych 
wydziałów.  

2. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Samorządu przysługuje 
wszystkim delegatom do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na 
kandydowanie.  

3. W przypadku nieobecności zgłoszonego kandydata podczas zebrania wyborczego, 
zgoda kandydata winna być przedstawiona pisemnie przez delegata zgłaszającego 
kandydaturę. 



4. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się przez tajne głosowanie na 
poszczególnych kandydatów. Każdy delegat może wskazać jednego kandydata lub 
wstrzymać się od głosu. 

5. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż 
połowę głosów ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej 
turze wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą 
udział kandydaci, którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą największą liczbę 
głosów. W przypadku niedokonanego wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą 
powtarza się od początku. 

 
§ 21. 

 
 Rada może odwołać Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym 
większością 2/3 głosów ważnych, w obecności co najmniej połowy delegatów, na 
wniosek jednego z delegatów do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 22. 

 
1. W razie ustania kadencji Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów  Politechniki 

Lubelskiej Przewodniczący Samorządu pełni swoją funkcję do czasu powołania 
nowego Przewodniczącego Samorządu. 

2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Samorządu 
przekazuje on swoje obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Rady Uczelnianej 
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, który pełni funkcję 
Przewodniczącego Samorządu do czasu wybrania nowego Przewodniczącego. 

3. Wybór nowego przewodniczącego następuje w terminie do 14 dni na 
nadzwyczajnym zebraniu Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej. 

 
 

Rozdział IV 
 

Rady Wydziałowe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej  
 

§ 23. 
 

Rady Wydziałowe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej są 
reprezentacją Samorządu na szczeblu wydziału. 

 
§ 24. 

 
1. W skład Rady Wydziałowej Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

wchodzi po 7 delegatów wyłonionych w wyborach powszechnych spośród 
uczestników studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach.  

2. Tryb i sposób oraz termin przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza 
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 



§ 25. 
 

Czas trwania kadencji członków Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej trwa 3 lata, rozpoczyna się 1 listopada i kończy się  
31 października. 

 
§ 26. 

 
Mandat delegata do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej wygasa w przypadku: 
a) jego rezygnacji; 
b) ustania jego członkostwa w Samorządzie; 
c) dwukrotnej nieusprawiedliwionej absencji na zebraniach Rady Wydziałowej 

Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 27. 
 

W razie wygaśnięcia mandatu, nie później niż na 4 miesiące przed upływem 
kadencji Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, 
przeprowadza się wybory uzupełniające w obrębie odpowiedniego studium 
doktoranckiego w terminie 14 dni.  

 
§ 28. 

 
W zakresie pełnienia swego mandatu delegat do Rady Wydziałowej Samorządu 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej zobowiązany jest brać czynny udział w jej 
pracach. 

 
§ 29. 

 
1. Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej obraduje na 

zebraniach. 
2. Zebranie zwołuje Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej. 
3. Zebrania Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

odbywają się nie rzadziej niż 5 razy w roku akademickim. 
4. Zebranie Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

może być zwołane na pisemny wniosek 4 delegatów złożony do Przewodniczącego 
Rady Wydziałowej Samorządu wraz z podaniem powodu zebrania. 

5. Zebrania przebiegają według porządku podanego przez Przewodniczącego Rady 
Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej, a przyjętego przez 
delegatów zwykłą większością głosów. 

6. Pierwsze zebranie Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej zwołuje ustępujący Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu  
w terminie określonym w ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej, celem wyłonienia nowego Przewodniczącego  
i zatwierdzenia składu Rady Wydziałowej Samorządu. 

 



§ 30. 
 

1. Zebrania Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej są 
jawne. 

2. Głos stanowiący przysługuje delegatom do Rady Wydziałowej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

3. Oprócz delegatów, do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej w obradach mają prawo brać udział, z głosem doradczym, delegaci 
Samorządu oraz zaproszeni przez delegatów goście. 

 
§ 31. 

 
1. Zebranie Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

prowadzi Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu. 
2. W razie potrzeby posiedzenie Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej może prowadzić inny delegat do Rady Wydziałowej 
Samorządu wskazany przez Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu lub 
wyznaczony przez Radę Wydziałową do tej funkcji. 

3. Posiedzenie Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
protokołuje sekretarz wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Wydziałowej 
Samorządu lub osoba wyznaczona przez innego delegata do Rady prowadzącego 
posiedzenie Rady Wydziałowej Samorządu. 

4. Protokół podlega zatwierdzeniu przez członków Rady na następnym posiedzeniu. 
5. Rada powołuje doraźnie i w razie potrzeby komisję skrutacyjną w celu 

przeprowadzenia głosowań i wyborów komisji, Przewodniczącego Rady 
Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 32. 

 
1. Uchwały Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy delegatów, chyba, że Regulamin przewiduje inaczej. 

2. Na wniosek któregokolwiek z delegatów prowadzący zebranie zarządza 
głosowanie tajne w określonej sprawie. 

3. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. 
 

§ 33. 
 

Do kompetencji Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej należy: 

a) określenie kierunków działania Samorządu na szczeblu wydziału; 
b) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej; 
c) wybór i odwołanie delegatów do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej; 
d) wybór i odwołanie komisji programowych oraz ich poszczególnych członków; 



e) opiniowanie planów i programów studiów doktoranckich; 
f) wybór członka do Wydziałowej Komisji Wyborczej z ramienia doktorantów; 
g) wybór przedstawiciela Samorządu do wydziałowej komisji rekrutacyjnej; 
h) zatwierdzanie regulaminów organów i komisji programowych Samorządu; 
i) zabieganie o tworzenie warunków umożliwiających doktorantom rozwój 

naukowy; 
j) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej na terenie 

wydziału – bezwzględną większością głosów z określeniem jej formy; 
k) zgłaszanie propozycji zmian do Regulaminu. 

 
§ 34. 

 
1. Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej powołuje 

Przewodniczących Komisji i zatwierdza skład stałych wydziałowych komisji 
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej: 
− komisji wyborczej; 
− komisji ds. nauki; 
− komisja ds. stypendiów. 

2. Zakres kompetencji poszczególnych komisji określa Rada Uczelniana Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

3. Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej może 
utworzyć lub powołać w razie konieczności komisję doraźną, zajmującą się 
zadaniem wyznaczonym przez Radę Wydziałową Samorządu. 

 
 
 

Rozdział V 
 

Przewodniczący Rad Wydziałowych  
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej  

 
§ 35. 

 
Do obowiązków Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej należy: 
a) kierowanie pracami Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej; 
b) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz wydziału; 
c) czuwanie nad przestrzeganiem przez delegatów do Samorządu postanowień 

niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa; 
d) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady Wydziałowej Samorządu 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej; 
e) członkostwo w Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej; 
f) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich 

działalności; 
g) pełnienie funkcji członka Rady Wydziału z ramienia doktorantów. 



 
§ 36. 

 

Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej działa zgodnie z uchwałami Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej podjętymi w zakresie jej kompetencji, za swoją pracę 
odpowiada przed Radą Wydziałową Samorządu oraz podlega kontroli przez Radę 
Uczelnianą Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 37. 

 
1. Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej dysponuje pieczęcią Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej oraz imienną pieczęcią zarejestrowaną i wydaną przez 
stosowny organ administracyjny Uczelni. 

2. Z chwilą zakończenia kadencji, wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu pieczęć Rady Wydziałowej 
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej zabezpiecza do czasu wybrania 
nowego Przewodniczącego Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej.  

3. Z chwilą zakończenia kadencji, wygaśnięcia mandatu lub rezygnacji z funkcji 
Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej pieczęć imienna traci ważność i powinna zostać zwrócona stosownemu 
organowi administracji Uczelni, który ją wydał. 

  
§ 38. 

 
1. Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej wybiera Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej spośród swego grona. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Wydziałowej 
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej przysługuje wszystkim delegatom 
do Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej obecnym 
na posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.  

3. W przypadku nieobecności zgłoszonego kandydata podczas zebrania wyborczego 
zgoda kandydata winna być przedstawiona pisemnie przez delegata zgłaszającego 
kandydaturę. 

4. Wybory Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych 
kandydatów. Każdy delegat może wskazać jednego kandydata lub wstrzymać się 
od głosu. 

5. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż 
połowę głosów ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej 
turze wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą 
udział kandydaci, którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą największą liczbę 
głosów. W przypadku niedokonanego wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą 
powtarza się od początku. 

 



§ 39. 
 
 Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej może 
odwołać Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów ważnych, w obecności co 
najmniej połowy delegatów. 

 
§ 40. 

 
1. W razie ustania kadencji Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu pełni swoją funkcję do 
czasu powołania nowego Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

2. Wybór nowego przewodniczącego następuje w terminie 14 dni, spośród delegatów 
odpowiedniej Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
 
 

Rozdział VI 
 

Uczelniane komisje stałe 
 

§ 41. 
 

1. Uczelniane komisje stałe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej są 
powoływane w celu usprawnienia działania Samorządu i działają w ramach 
uprawnień przekazanych im przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów 
Politechniki Lubelskiej. 

2. Uczelniane komisje stałe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
powołuje i odwołuje Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej. 

3. Komisje pracują w oparciu o ustalone przez siebie regulaminy zatwierdzone przez 
Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 42 

 
1. W skład komisji, o których mowa w § 41, wchodzą członkowie Samorządu   

w liczbie od trzech do sześciu. 
2. Skład tych komisji zatwierdza Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej na pierwszym zebraniu. 
 

§ 43. 
 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej może odwołać 
komisję lub poszczególnych jej członków w głosowaniu tajnym, większością 2/3 
głosów ważnych, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

 



§ 44. 
 

Przewodniczącym komisji zostaje delegat wybrany spośród jej członków, 
zatwierdzony przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej. 

 
§ 45. 

 
Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego komisji  należy: 
a) kierowanie pracami komisji; 
b) zwoływanie zebrań komisji; 
c) sprawowanie pieczy nad pieczęcią komisji; 
d) zdawanie sprawozdania z prac komisji Przewodniczącemu Samorządu, który to 

przedkłada je Radzie Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej; 

e) w sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, w porozumieniu z Przewodni-
czącym Samorządu, w sprawach będących w kompetencji komisji. 

 
§ 46. 

 
Posiedzenie komisji zwołuje jej Przewodniczący: 
a) z własnej inicjatywy; 
b) na wniosek Przewodniczącego Samorządu. 

 
 
 

Rozdział VII 
 

Wydziałowe komisje stałe 
 

§ 47. 
 

1. Wydziałowe komisje stałe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej są 
powoływane w celu usprawnienia działania Samorządu i działają w ramach 
uprawnień przekazanych im przez Radę Wydziałową Samorządu. 

2. Wydziałowe komisje stałe Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 
powołuje i odwołuje Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej. 

 
§ 48. 

 
1. W skład komisji wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej 

wchodzą członkowie Samorządu  w liczbie od trzech do sześciu. 
2. Skład tych komisji zatwierdza Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej na pierwszym zebraniu. 
 
 



§ 49. 
 

Rada Wydziałowa Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej może odwołać 
komisję lub poszczególnych jej członków w głosowaniu tajnym, większością 2/3 
głosów ważnych, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

 
§ 50. 

 
Przewodniczącym komisji zostaje delegat wybrany spośród jej członków, 

a zatwierdzony przez Radę Wydziałową Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej. 

 
§ 51. 

 
Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego komisji wydziałowej 

Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej należy: 
a) kierowanie pracami komisji; 
b) zwoływanie zebrań komisji; 
c) sprawowanie pieczy nad pieczęcią komisji; 
d) zdawanie sprawozdania z prac komisji Przewodniczącemu Rady Wydziałowej 

Samorządu, który to przedkłada je Radzie Wydziałowej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej; 

e) w sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, w porozumieniu z Przewodni-
czącym Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej  
i Przewodniczącym Samorządu, w sprawach będących w kompetencji komisji. 

 
§ 52. 

 
Posiedzenie komisji zwołuje jej Przewodniczący: 
a) z własnej inicjatywy; 
b) na wniosek Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej. 
 
 
 
 

Rozdział VIII 
 

Sąd Koleżeński Doktorantów 
 

§ 53. 
 

Sąd Koleżeński Doktorantów, zwany dalej Sądem Koleżeńskim, posiada 
uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów Politechniki Lubelskiej wynikające  
z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu. 

 
 



§ 54. 
 

1. Sąd Koleżeński jest organem sądowniczym Samorządu, wybieranym przez Radę 
spośród członków Samorządu. 

2. Sąd Koleżeński składa się z 8 członków. 
 

§ 55. 
 

1. Sąd Koleżeński wybiera przewodniczącego ze swego grona. 
2. Do zadań przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy: 

a) wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczących oraz protokolantów; 
b) wyznaczanie terminów rozpraw. 

 
§ 56. 

 
1. Sąd Koleżeński orzeka: 

a) w pierwszej instancji w składzie trzech członków; 
b) w drugiej instancji w składzie pięciu członków. 
 

2. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozstrzygał sprawę w pierwszej instancji, nie 
może być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej. 

 
§ 57. 

 
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek Rektora, 

złożony z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 58. 

 
1. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia wraz  

z uzasadnieniem, które doręcza się stronom oraz podaje się do publicznej 
wiadomości w ciągu 30 dni od daty orzeczenia. 

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji przysługuje, w terminie  
30 dni od doręczenia, prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji. 

 
 
 

Rozdział IX 
 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów  
 

§ 59. 
 

Wybory delegatów do Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. 

 
 



§ 60. 
 

Czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy członek studiów doktoranckich danego 
kierunku, który nie został zawieszony w tych prawach prawomocnym wyrokiem 
Komisji Dyscyplinarnej. 

 
§ 61. 

 
1. Wybory delegatów do poszczególnych Rad Wydziałowych Samorządów 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej odpowiednich wydziałów odbywają się na 
zasadach określonych w niniejszym rozdziale, a ich termin określa kalendarz 
wyborczy. 

2. Kalendarz wyborczy, skład Komisji Wyborczych oraz protokoły powyborcze 
przyjmuje i zatwierdza Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej na zebraniu.  

3. Kalendarz wyborczy opracowuje i przedkłada Radzie Uczelnianej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Uczelnianej Komisji 
Wyborczej.  

 
§ 62. 

 
1. Nad poprawnym przebiegiem wyborów czuwa Wydziałowa Komisja Wyborcza 

powołana spośród delegatów danego wydziału. 
2. Skład Wydziałowej Komisji Wyborczej stanowią 3 osoby, z których żadna nie 

może być kandydatem ubiegającym się o reelekcję. Członkowie wybierają spośród 
siebie Przewodniczącego Komisji. 

 
§ 63. 

 
Do zadań Wydziałowej Komisji Wyborczej należy: 
a) obwieszczenie dokładnego terminu i miejsca wyborów najpóźniej na 21 dni 

przed datą wyborów, liczby mandatów do obsadzenie w danych wyborach, 
wraz z zasadami składania przez kandydatów na delegatów do Samorządu 
stosownych dokumentów, miejsca oraz terminu ostatecznego składania tych 
dokumentów oraz składu Komisji Wyborczej; 

b) obwieszczenie na 10 dni przed datą wyborów kandydatur na delegatów do 
Samorządu;  

c) sprawne przeprowadzenie wyborów zgodnie z ordynację wyborczą w terminie 
określonym kalendarzem wyborczym; 

d) zapewnienie kart do głosowania, urny oraz przygotowanie ogłoszeń 
powyborczych. 

 
§ 64. 

 
1. Termin wyborów powinien być ustalony w taki sposób aby zapewniał udział, jak 

największej części doktorantów w wyborach, zarówno doktorantów studiów 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.  



2. Termin wyborów ustala Uczelniana Komisja Wyborcza, a wnioskuje go 
Przewodniczący tejże Komisji. 

 
§ 65. 

 
Na czas wyborów Przewodniczący Samorządu, jeśli jest to konieczne, może 

wystąpić do Rektora z wnioskiem o wydanie stosownego zarządzenia lub decyzji 
zapewniających godziny rektorskie na czas wyborów, w liczbie nie większej niż 2 
jednostki lekcyjne. 

 
§ 66. 

 
Od kandydata na delegata do Samorządu wymaga się: 
a) złożenia swojej kandydatury w postaci pisemnej w terminie przewidzianym  

w stosownym ogłoszeniu wyborczym wraz ze zgodą na upowszechnianie 
danych kandydata takich, jak: imię, nazwisko, rok studiów; 

b) ponadto na potrzeby organizacyjne kandydat powinien podać dodatkowe 
informacje takie jak: 
− nazwą katedry/instytutu do której kandydat przynależy; 
− tytuł, imię i nazwisko promotora lub kierownika katedry/dyrektora instytutu; 
− dane kontaktowe takie jak adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej  

(e-mail), nr telefonu kontaktowego. 
Wszystkie wyżej wymienione informacje zostają zabezpieczone przez 
Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, a na żądanie kandydata 
po zakończeniu wyborów lub wycofaniu kandydatury zniszczone. 

c) przedstawienia kserokopii legitymacji doktoranckiej; 
d) przedstawienia krótkiego życiorysu; 
e) załączenia listy poparcia zawierającej co najmniej 5 podpisów doktorantów 

danego wydziału popierających kandydaturę wraz z numerami legitymacji  
z wyłączeniem głosu kandydata. 

 
§ 67. 

 
1. Zebranie wyborcze otwiera i prowadzi dnia i o godzinie podanej w ogłoszeniu 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów.  
2. Zebranie może być prowadzone przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji 

Wyborczej w przypadku: 
− wnioskowania o to Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej. Wniosek taki musi być przyjęty zwykłą większością głosów  
w głosowaniu tajnym;  

− na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
3. Przewodniczący po otwarciu zebrania wyborczego sprawdza liczbę wyborców. 
4. Quorum jest to wymagana obecność 50% + 1 ogólnej liczby doktorantów danego 

wydziału. 
5. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący zamyka pierwsze 

spotkanie wyborcze i zarządza 10 minutową przerwę. Po tym czasie następuje 



otwarcie przez Przewodniczącego drugiego zebrania, w którym quorum nie jest 
wymagane. 

6. Przewodniczący przekazuje zgromadzonym wyborcom informacje na temat 
sposobu głosowania. 

7. Przewodniczący wnioskuje o wyłonienie spośród zgromadzonych wyborców 
Komisji Skrutacyjnej. 

8. Członkiem Komisji Skrutacyjnej może być każdy doktorant danego wydziału, 
który nie został zawieszony w prawach wyborczych wyrokiem komisji 
dyscyplinarnej. 

9. Skład Komisji Skrutacyjnej należy poddać pod głosowanie zgromadzonym 
wyborcom. Wybór członków jest zatwierdzony w przypadku uzyskania przez 
kandydata do Komisji zwykłej większości głosów spośród wyborców 
zgromadzonych na zebraniu wyborczym. 

10. Do zadań Komisji należy: 
a) sprawdzenie poprawności przygotowania przez Komisję Wyborczą kart do 

głosowania; 
b) sprawdzenie urny; 
c) sprawne liczenie oddanych głosów; 
d) sporządzenie protokołu powyborczego; 
e) powołanie ze swojego grona przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 
 

11. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej następuje zaprezentowanie się kandydatów na 
delegatów. 

12. Po prezentacji Przewodniczący zarządza pierwszą turę głosowania. 
13. Komisji Skrutacyjna, po zakończeniu głosowania, przystępuje do zliczenia głosów  

i przedstawia wyniki głosowania. 
14. W przypadku nieuzyskania bezwzględnej liczby głosów w I turze głosowania przez 

kandydatów, lub niewypełnienia miejsc wakujących, Przewodniczący zarządza 
drugą turę głosowania, w której uzyskanie bezwzględnej liczby głosów nie jest 
wymagane. 

15. Delegatami do Rad Wydziałowych Samorządu Doktorantów Politechniki 
Lubelskiej zostają ci kandydaci, którzy w wyniku głosowania uzyskali największą 
liczbę głosów ważnych. Do Samorządu wchodzą kandydaci w ilości miejsc 
wakujących, których liczba podana jest w ogłoszeniu wyborczym. 

16. Ostateczne wyniki wyborów zostają obwieszczone w formie protokołu 
powyborczego, w którym podaje się: liczbę głosów ważnych i nieważnych 
oddanych we wszystkich turach, liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych 
kandydatów na delegatów oraz wyszczególnienie osób, które uzyskały mandat 
członka Samorządu. 

17. Wszelkie uzasadnione protesty związane z przebiegiem wyborów złożone 
najpóźniej na 2 dni robocze od daty wyborów, rozpatruje w I instancji, w terminie  
2 dni, Wydziałowa Komisja Wyborcza.  

18. Od opinii Wydziałowej Komisji Wyborczej przysługuje odwołanie złożone  
w terminie 2 dni, do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Uczelniana Komisja 
Wyborcza rozpatruje protest w terminie 2 dni. Po tym terminie wybory się 
uprawomocniają. 

 



§ 68. 
 

1. Pierwsze zebranie nowo wybranych członków z Radami Wydziałowymi 
Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej odbywa się najpóźniej na 7 dni od 
uprawomocnienia wyników wyborów. Zebranie Rady Wydziałowej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej zwołuje obecnie urzędujący Przewodniczący 
Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej. Informację 
na temat zebrania winien dostarczyć wszystkim zainteresowanym najpóźniej na  
5 dni przed datą zebrania. 

2. Na zebraniu, o którym mowa w § 68 ust.1 dokonuje się wyboru: 
a) Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej; 
b) zastępcy Przewodniczącego Rady Wydziałowej Samorządu Doktorantów 

Politechniki Lubelskiej; 
c) delegatów do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Politechniki 

Lubelskiej; 
d) członków poszczególnych komisji stałych, Przewodniczących tychże komisji; 
e) powołania komisji doraźnych, Przewodniczących tychże komisji. 

 
 
 

Rozdział X 
 

Wybory elektorów do kolegiów elektorskich 
 

§ 69. 
 

Kolegia elektorów wybierane są na okres jednej kadencji jednoosobowych 
organów Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 70. 

 
1. W skład kolegiów elektorów wchodzą wybrani, w wyniku wyborów, 

przedstawiciele doktorantów w liczbie nie mniejszej niż 1, których liczbę określa 
Uczelniana Komisja Wyborcza Politechniki Lubelskiej w stosowych regulaminach 
wyborczych. 

2. Kadencja przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych trwa 2 lata. 
 

§ 71. 
 

1. Wybory elektorów odbywają się na zebraniach wyborczych, których termin 
określany jest przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Doktorantów w porozumieniu  
z Uczelniana Komisją Wyborczą Politechniki Lubelskiej. 

2. Termin wyborów powinien być ustalony w taki sposób aby zapewniał udział, jak 
największej części doktorantów w wyborach, zarówno doktorantów studiów 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. 



3. Termin wyborów zostaje podany do wiadomości publicznej w stosownym 
ogłoszeniu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą najpóźniej na 21 dni przed datą 
wyborów. 

 
§ 72. 

 
Wybory elektorów wydziałowych i uczelnianych odbywają się jednocześnie  

i w tym samym miejscu dla wszystkich doktorantów. 
 

§ 73. 
 

1. Zebranie wyborcze otwiera i prowadzi dnia i o godzinie podanej w ogłoszeniu 
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Doktorantów. 

2. Przewodniczący po otwarciu zebrania wyborczego sprawdza liczbę wyborców. 
3. Quorum jest to wymagana obecność 50% + 1 ogólnej liczby doktorantów danego 

wydziału w wyborach elektorów wydziałowych i obecność 50% + 1 ogólnej liczby 
doktorantów w przypadku wyborów elektorów uczelnianych. 

4. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący zamyka pierwsze 
spotkanie wyborcze i zarządza 10 minutową przerwę. Po tym czasie następuje 
otwarcie przez Przewodniczącego drugiego zebrania, w którym quorum nie jest 
wymagane. 

5. Przewodniczący przekazuje zgromadzonym wyborcom informacje na temat 
sposobu głosowania. 

6. Przewodniczący wnioskuję o wyłonienie spośród zgromadzonych wyborców 
Komisji Skrutacyjnej. 

7. Członkiem Komisji Skrutacyjnej może być każdy doktorant danego wydziału, 
który nie został zawieszony w prawach wyborczych wyrokiem Komisji 
Dyscyplinarnej. 

8. Skład Komisji Skrutacyjnej należy poddać pod głosowanie zgromadzonym 
wyborcom. Wybór członków jest zatwierdzony w przypadku uzyskania przez 
kandydata do Komisji zwykłej większości głosów spośród wyborców 
zgromadzonych na zebraniu wyborczym. 

9. Do zadań Komisji należy: 
a) sprawdzenie poprawności przygotowania przez Komisję Wyborczą kart do 

głosowania; 
b) sprawdzenie urny; 
c) sprawne liczenie oddanych głosów; 
d) sporządzenie protokołu powyborczego; 
e) powołanie ze swojego grona przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 

10. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej następuje zgłaszanie kandydatów na 
elektorów. 

11. Zgłoszony kandydat musi być obecny na sali i wyrazić zgodę na kandydowanie 
oraz podanie jego danych kontaktowych (imię, nazwisko, rok studiów, dane 
adresowe, telefon kontaktowy). 

12. Zamknięcie listy kandydatów następuje po wniesieniu takiego wniosku. 
13. Przewodniczący stawia wniosek o zamknięcie listy kandydatów pod głosowanie. 



14. Po przegłosowaniu wniosku następuje prezentacja kandydatów po czym 
Przewodniczący zarządza pierwszą turę głosowania. 

15. Komisji Skrutacyjna po zakończeniu głosowania przystępuje do zliczenia głosów  
i przedstawia wyniki głosowania. 

16. Elektorami do uczelnianych i wydziałowych organów kolegialnych 
reprezentującymi doktorantów zostają ci kandydaci, którzy w wyniku głosowania 
uzyskali największą liczbę głosów ważnych. 

17. Wyniki wyborów zostają przekazane uczelnianej i wydziałowym komisjom 
wyborczym w formie protokołu powyborczego, w którym podaje się: liczbę 
głosów ważnych i nieważnych oddanych, liczbę głosów uzyskanych przez 
poszczególnych kandydatów na elektorów, oraz wyszczególnienie osób które 
zostały elektorami ze strony doktorantów, wraz z danymi kontaktowymi tych osób. 
 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 74. 
 

1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Rady Uczelnianej Samorządu 
Doktorantów Politechniki Lubelskiej podjętą w głosowaniu tajnym, większością 
co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają wyrażenia pozytywnej opinii przez Senat 
Politechniki Lubelskiej co do ich zgodności z Ustawą i Statutem Politechniki 
Lubelskiej.  

 
§ 75. 

 
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada Uczelniana Samorządu 

Doktorantów Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 76. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat Politechniki 
Lubelskiej jego zgodności z Ustawą i Statutem Politechniki Lubelskiej. 

 

 


