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Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1  

Samorząd Doktorantów Politechniki Śląskiej, zwany dalej Samorządem, tworzą wszyscy 
doktoranci Politechniki Śląskiej, zwanej dalej Uczelnią.  

 
§ 2  

1. Samorząd działa na podstawie:  
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,  
2) Statutu Politechniki Śląskiej,  
3) Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej, zwanego dalej Regulaminem.  

2. Samorząd posługuje się znakiem graficznym zwanym dalej logo, zgodnym ze wzorem 
określonym w Załączniku Nr 1. Zasady korzystania z logo określa specyfikacja zatwierdzona 
przez organ uchwałodawczy Samorządu. 

3. Zastrzega się nazwę i logo Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej. 
 

§ 3  
1. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem ogółu doktorantów Politechniki Śląskiej.  
2. Organy Samorządu wyłaniane są w wyborach. Tryb i zasady wyboru określa Ordynacja 

Wyborcza stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 

§ 4  
Samorząd działając poprzez swoje organy:  

1) reprezentuje interesy doktorantów na Uczelni i poza nią,  
2) wyraŜa opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na wniosek władz Uczelni, 
3) broni praw doktorantów, 
4) występuje z wnioskami do władz Uczelni,  
5) uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych w podejmowaniu 

decyzji w sprawach Uczelni,  
6) prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową, 
7) zabiega o godziwe warunki studiowania i Ŝycia studiujących oraz działanie na rzecz 

pozytywnych zmian, 
8) podejmuje decyzję w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na jego 

działalność,  
9) współdecyduje we wszystkich sprawach dotyczących społeczności akademickiej 

w przypadkach przewidzianych w ustawie i w Statucie Politechniki Śląskiej. 
 

§ 5  
1. Ogólnouczelnianymi organami kolegialnymi Samorządu są:  

1) Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD), zwana dalej Radą,  
2) Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (ZURSD), zwany dalej Zarządem.  

2. Ogólnouczelnianym organem jednoosobowym jest Przewodniczący Rady, zwany dalej 
przewodniczącym samorządu.  

 
§ 6  

Organy Samorządu współdecydują wraz z organami Uczelni w sprawach dotyczących interesów 
doktorantów. 
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§ 7 
Organy Samorządu w zakresie swoich kompetencji korzystają z:  

1) wszechstronnej pomocy organów Uczelni i jej administracji,  
2) mienia Uczelni, a w szczególności pomieszczeń, sprzętu biurowego, urządzeń łączności 

i poligraficznych w zakresie i na ogólnych warunkach uzgodnionych z Rektorem,  
3) niezbędnych środków materialnych umoŜliwiających funkcjonowanie organów 

Samorządu zapewnianych przez organy Uczelni.  
 
 

Rozdział II 
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

 
§ 8  

Rada, jest najwyŜszym kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu.  
 

§ 9  
Kadencja Rady trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia roku następnego, 
z zastrzeŜeniem § 23. 
 

§ 10  
1. Skład Rady powoływany jest w trybie określonym w Ordynacji Wyborczej  
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Samorządu.  

 
§ 11 

Do kompetencji Rady naleŜy:  
1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działania Rady,  
2) uchwalanie regulaminu Samorządu i dokonywanie zmian w jego treści,  
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością innych organów Samorządu,  
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu,  
5) proponowanie przedstawicieli doktorantów do: Senatu, komisji senackich, ustawowych, 

rektorskich i innych. 
6) uzgadnianie z właściwymi organami Uczelni zasad udziału doktorantów w pracach 

badawczych, 
7) podejmowanie rokowań z właściwymi organami w imieniu społeczności doktorantów, 

w razie powstania sporu zbiorowego,  
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu,  
9) opiniowanie wszystkich ogólnouczelnianych dokumentów dotyczących doktorantów,  
10) podejmowanie decyzji w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na 

jego działalność, 
11) powoływanie komisji skrutacyjnych w celu przeprowadzania głosowań i wyborów. 

 
§ 12 

1. Rada obraduje na posiedzeniach.  
2. Posiedzenia przebiegają według porządku ustalonego przez przewodniczącego samorządu.  
3. Posiedzenie jest waŜne, gdy na posiedzeniu jest co najmniej 50% członków Rady.  
4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niŜ raz na 2 miesiące. Posiedzenia zwołuje 

przewodniczący samorządu. 
5. Posiedzenia mogą być zwoływane na pisemne Ŝądanie co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków Rady.  
6. KaŜde posiedzenie Rady jest protokołowane.  

 
§ 13  

Członek Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej pracach.  
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§ 14  
1. Posiedzenia Rady są otwarte dla wszystkich doktorantów.  
2. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący samorządu lub w razie potrzeby, inny członek 

Rady przez niego wskazany, bądź wyznaczony przez Radę.  
3. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady drogą 

elektroniczną oraz przez umieszczenie informacji na stronie internetowej Rady o terminie, 
miejscu i proponowanym porządku obrad, nie później niŜ na 7 dni przed datą posiedzenia, 
w przypadku określonym w § 12 ust. 4 lub w przeciągu 21 dni od dnia otrzymania Ŝądania 
lub wniosku w przypadku określonym w § 12 ust. 5.  

4. Posiedzenie Rady protokołuje sekretarz lub wyznaczony przez przewodniczącego członek 
Rady.  

 
§ 15  

Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba Ŝe regulamin 
przewiduje inaczej.  
Na wniosek jednego z członków Rady, prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne 
w określonej sprawie.  
 

§ 16 
1. Wybory do Rady ogłasza ustępująca Rada zgodnie z Ordynacją Wyborczą.  
2. Urzędujący przewodniczący samorządu zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 

w terminie do 1-go miesiąca od uprawomocnienia się wyborów, na którym następuje 
ukonstytuowanie się Rady. 

 
 

Rozdział III 
ZARZĄD UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 

 
§ 17  

1. Zarząd jest ogólnouczelnianym kolegialnym organem wykonawczym Samorządu.  
2. Zarząd kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady.  

 
§ 18 

Zarząd tworzą wybrani przez Radę na pierwszym posiedzeniu:  
1) Przewodniczący Samorządu,  
2) I zastępca przewodniczącego,  
3) II zastępca przewodniczącego,  
4) Sekretarz.  

 
§ 19 

Pracą Zarządu kieruje przewodniczący samorządu. 
 

§ 20  
Do kompetencji Zarządu naleŜą w szczególności:  

1) realizacja uchwał Rady,  
2) organizacja pracy Samorządu,  
3) współpraca z organami Uczelni w sprawach naleŜących do zakresu działania Samorządu,  
4) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących członków Samorządu, 

w zakresie i na zasadach określonych przez Rektora i Senat,  
5) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz 

przestrzegania ich praw,  
6) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi 

współpracy koleŜeńskiej.  
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§ 21 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niŜ raz w miesiącu, za wyjątkiem 

przewidzianych na Uczelni okresów przerw wakacyjnych.  
2. Posiedzenia Zarządu są waŜne, gdy w jego obradach bierze udział co najmniej trzech 

członków Zarządu.  
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący samorządu, informując o tym pozostałych 

członków, drogą elektroniczną, nie później niŜ trzy dni przed jego terminem.  
 

§ 22 
Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę zgodnie z Ordynacją Wyborczą.  

 
§ 23 

W razie ustania kadencji Rady Zarząd pełni swoją funkcję do czasu powołania nowej Rady.  
 

 
Rozdział IV 

PRZEWODNICZĄCY UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW 
 

§ 24  
Przewodniczący samorządu, jako jednoosobowy organ, kieruje pracami Rady oraz Zarządu. 
Podczas jego nieobecności, obowiązki Przewodniczącego pełnią kolejno I i II zastępca 
przewodniczącego samorządu. 
 

§ 25 
1. Do kompetencji przewodniczącego samorządu naleŜy w szczególności:  

1) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów 
społeczności akademickiej, a takŜe wobec władz samorządowych i państwowych oraz 
organów administracji,  

2) koordynowanie pracy poszczególnych członków Rady i Zarządu,  
3) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego 

Regulaminu i innych przepisów prawa,  
4) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady,  
5) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu,  
6) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności.  

2. Przewodniczący Samorządu działa zgodnie z uchwałami Rady podjętymi w zakresie jej 
kompetencji, za swoją pracę odpowiada przed Radą.  

3. Co najmniej raz w roku, w trzecim miesiącu poprzedzającym koniec kadencji, 
Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady, na którym przedstawia sprawozdanie ze swojej 
działalności.  

 
§ 26 

Przewodniczącego samorządu powołuje spośród swojego grona Rada, podczas pierwszego 
zebrania, zgodnie z Ordynacją Wyborczą. 
 

Rozdział V 
KOMISJE PROGRAMOWE 

 
§ 27 

1. Komisje programowe Samorządu są powoływane w celu usprawnienia działania Samorządu 
i działają w ramach uprawnień przekazanych im przez Radę.  

2. Komisje programowe pracują na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu 
zatwierdzonego przez Radę.  

3. Komisje powołuje Rada w trybie głosowania, bezwzględną większością głosów.  
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4. W skład komisji wchodzą członkowie Samorządu w liczbie minimum trzech, w tym jeden 
członek Rady. 

5. Przewodniczącym komisji jest członek Rady wchodzący w jej skład.  
6. Rada moŜe odwołać komisję lub poszczególnych jej członków w głosowaniu tajnym, 

większością 2/3 głosów waŜnych, w obecności co najmniej połowy członków.  
 

§ 28 
Do podstawowych obowiązków przewodniczącego komisji naleŜy:  

1) kierowanie pracami komisji,  
2) w sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, w porozumieniu z przewodniczącym 

samorządu, w sprawach będących w kompetencji komisji.  
 

§ 29 
1. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji:  

1) z własnej inicjatywy,  
2) na wniosek przewodniczącego samorządu.  

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 zwoływane jest z częstotliwością określoną 
w regulaminie danej komisji.  

 

 
Rozdział VI 

SĄD KOLEśEŃSKI DOKTORANTÓW 
 

§ 30 
Sąd KoleŜeński Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej, zwanego dalej sądem 
koleŜeńskim, tworzą członkowie Rady.  

 
§ 31 

1. Sąd koleŜeński wydaje orzeczenia w imieniu całej społeczności doktorantów Politechniki 
Śląskiej.  

2. Sąd koleŜeński jest niezawisły w orzekaniu i podlega wyłącznie przepisom prawa,  zawartymi 
w ustawie oraz niniejszemu  regulaminowi.  

 
§ 32 

1. Sąd koleŜeński jest sądem dwuinstancyjnym.  
2. W skład sądu koleŜeńskiego pierwszej instancji wchodzi Zarząd. 
3. W skład sądu koleŜeńskiego drugiej instancji wchodzi 4 doktorantów spośród Rady, w tym 

przewodniczący samorządu. Pozostałych 3 doktorantów wybiera Rada na pierwszym 
spotkaniu nowej kadencji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów waŜnych, 
w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

 
§ 33 

Sąd koleŜeński orzeka w sprawach związanych z naruszeniem przepisów obowiązujących na 
Uczelni oraz uchybieniem godności doktoranta.  

 
§ 34 

1. Sąd koleŜeński drugiej instancji rozstrzyga w sprawach odwołań od orzeczeń sądu pierwszej 
instancji.  

2. Od orzeczenia sądu koleŜeńskiego pierwszej instancji przysługuje odwołanie do sądu drugiej 
instancji w terminie 14 dniu od dnia doręczenia orzeczenia.  

 
§ 35 

Pracami sądu kaŜdej instancji kieruje przewodniczący, wybrany przez członków sądu danej 
instancji.  
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§ 36 
Obie instancje sądu koleŜeńskiego orzekają w składach minimum trzyosobowych. 
 

§ 37 
Sąd koleŜeński orzeka w sprawach wniesionych przez Rektora Uczelni:  

1) z własnej inicjatywy,  
2) na wniosek:  

a) Rady,  
b) Rzecznika Dyscyplinarnego.  

 
§ 38 

Karą sądu koleŜeńskiego moŜe być:  
1) upomnienie,  
2) nagana,  
3) nagana z ostrzeŜeniem.  

 
§ 39 

Orzeczenie sądu koleŜeńskiego wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom w terminie 14 dni od 
dnia wydania orzeczenia.  
 

 
Rozdział VII 

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W SENACIE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
 

§ 40 
1. Doktoranci reprezentują społeczność doktorantów w Senacie i biorą aktywny udział w jego 

pracach.  
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie określa Uczelniana  Komisja Wyborcza.  
3. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Senacie Politechniki Śląskiej jest jednoroczna 

i rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.  
 

§ 41 
1. Przedstawiciele doktorantów do Senatu wybierani są spośród członków Rady. 
2. Wybory przedstawicieli doktorantów do Senatu odbywają się zgodnie z Ordynacją Wyborczą.  
 
 

Rozdział VIII 
PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W RADZIE WYDZIAŁU 

 
§ 42 

1. Przedstawiciele doktorantów reprezentują społeczność doktorantów w Radzie Wydziału 
danego wydziału Uczelni i biorą aktywny udział w jej pracach.  

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału Wydziałowa Komisja Wyborcza.  
3. Kadencja przedstawicieli doktorantów w Radzie Wydziału jest jednoroczna i rozpoczyna się 

1 września, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.  
 

§ 43 
Wybory przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału organizuje ustępujący przedstawiciel 
doktorantów w Radzie Wydziału - w terminie podanym przez Przewodniczącego Wydziałowej 
Komisji Wyborczej. Wybory odbywają się zgodnie Ordynacją Wyborczą.  
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Rozdział IX 
PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW 

W UCZELNIANYM KOLEGIUM ELEKTORÓW 
 

§ 44 
1. Przedstawiciele doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów są wybierani w liczbie 

określonej przez Senat.  
2. Kadencja Przedstawicieli Doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów jest 

jednoroczna i rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia roku następnego.  
3. Wybory odbywają się zgodnie z Ordynacją Wyborczą.  

 
 

Rozdział X 
PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW 

W KOMISJACH SENACKICH, USTAWOWYCH, REKTORSKICH I INNYCH 
 

§ 45 
1. Przedstawiciele doktorantów do komisji senackich, ustawowych, rektorskich i innych 

wybierani są spośród członków Rady.  
2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w komisjach jest jednoroczna i rozpoczyna się 

z dniem 1 września, a kończy się z dniem 31 sierpnia roku następnego.  
3. Wybory odbywają się zgodnie z  Ordynacją Wyborczą.  

 
 

Rozdział XI 
PRZEPISY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 46 

1. Regulamin moŜe być zmieniony uchwałą Rady podjętą w głosowaniu jawnym, większością 
co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.  

2. Zmiany w Regulaminie wymagają wyraŜenia pozytywnej opinii Senatu Politechniki Śląskiej 
co do ich zgodności z Ustawą i Statutem Politechniki Śląskiej.  

 
§ 47 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada.  
 

§ 48 
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem stwierdzenia przez Senat Politechniki Śląskiej jego 
zgodności z Ustawą i Statutem Politechniki Śląskiej.  
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej 
 
 

WZÓR  LOGO UCZELNIANEJ RADY SAMORZ ĄDU 
DOKTORANTÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

 
 

 
1. Organy Samorządu  Doktorantów  wykorzystują  następujące logo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dopuszcza się zmianę kolorystyki logo jedynie za zgodą URSD po uprzednio złoŜonym 

wniosku do przewodniczącego URSD. 
 
3. Dopuszcza się stosowanie jego negatywu. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej 

 
 

ORDYNACJA WYBORCZA  
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

 

Spis treści: 
 
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................................... 2 

Rozdział II PRAWO WYBORCZE .............................................................................................................. 2 

Rozdział III KOMISJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW ............................................... 3 

Rozdział IV KAMPANIA WYBORCZA ..................................................................................................... 3 

Rozdział V ZASADY GŁOSOWANIA ........................................................................................................ 3 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
1. Ordynacja wyborcza Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej, zwana dalej Ordynacją, 

stanowi integralną część Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej.  
2. Ordynacja określa tryb i zasady wyboru organów Samorządu, przedstawicieli doktorantów  

w Senacie Uczelni, radach wydziałów, uczelnianym kolegium  elektorów, komisjach ustawowych, 
senackich, rektorskich i innych.  

 
§ 2 

Wybory przygotowuje Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów, zwana dalej KWSD. Wybory 
przedstawicieli  do  Rady oraz rad wydziałów przeprowadzają Przewodniczący Zebrań Wyborczych. 
Pozostałe wybory przeprowadzane są przez KWSD. 
Przewodniczącymi Zebrań Wyborczych są przedstawiciele Samorządu w radach odpowiednich 
Wydziałów.   
 

§ 3 
Wybory do Rady oraz rad wydziałów odbywają się na wszystkich wydziałach uprawnionych do 
nadawania stopnia naukowego doktora, w terminie ustalonym w harmonogramie wyborczym, nie 
później jednak niŜ do 15 czerwca.   
 

§ 4 
Kadencja organów Samorządu, przedstawicieli doktorantów w Senacie, radach wydziałów oraz 
poszczególnych komisji, w których doktoranci mają swoich przedstawicieli, jest jednoroczna i trwa od 
1 września do 31 sierpnia roku następnego.  
 

§ 5 
Szczegółowy harmonogram wyborów przygotowuje KWSD i zatwierdza Rada, podając go do 
powszechnej wiadomości, nie później niŜ na 30 dni przed planowanym terminem wyborów.  
 

Rozdział II 
PRAWO WYBORCZE 

 
§ 6 

1. Wybory do organów Samorządu Doktorantów są powszechne, bezpośrednie, równe  
i przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 

2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje kaŜdemu doktorantowi Uczelni, o ile nie został 
zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. 
Doktorantów. Osobom uczestniczącym w pracach KWSD oraz komisjach skrutacyjnych 
przysługuje wyłącznie czynne prawo wyborcze.  

 
§ 7 

1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złoŜenie do KWSD właściwego formularza oraz  
pisemnej zgody na kandydowanie w terminie określonym w harmonogramie wyborów.  

2. Wzór formularza zgłoszeniowego ustala KWSD i podaje do wiadomości wraz  
z harmonogramem wyborów. 

 
§ 8 

1. Rejestracji kandydatów dokonuje KWSD na podstawie zgłoszeń, po uprzednim sprawdzeniu 
poprawności danych w nich zawartych.  

2. Dopuszcza się internetową rejestrację kandydatów, z zastrzeŜeniem § 7 ust. 1. 
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3. Listy kandydatów do Rady ogłaszane są najpóźniej 7 dni przed wyborami w widocznych 
miejscach na wydziałach. 
 
 

Rozdział III 
KOMISJA WYBORCZA SAMORZ ĄDU DOKTORANTÓW  

 
§ 9 

1. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, Rada dokonuje spośród siebie wyboru KWSD. 
2. KWSD liczy 3 osoby. 
 

§ 10 
Do obowiązków KWSD naleŜy: 

1) przygotowanie harmonogramu wyborów,  
2) przygotowanie kart do głosowania oraz, w przypadku wyborów do Rady, przekazanie ich 

w terminie określonym w harmonogramie wyborów przewodniczącym zebrań wyborczych 
odpowiednich wydziałów,  

3) przygotowanie list wyborczych oraz, w przypadku wyborów do Rady, przekazanie ich 
w terminie określonym w harmonogramie wyborów przewodniczącym zebrań wyborczym 
odpowiednich wydziałów,  

4) przeprowadzenie wyborów do Zarządu, Senatu, uczelnianego kolegium elektorów oraz 
komisji senackich, ustawowych i innych, 

5) przygotowanie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, protokołu z wyborów podpisanych 
przez kaŜdego członka,  

6) rozpatrywanie protestów i wątpliwości związanych z przebiegiem wyborów.  
 
 

Rozdział IV 
KAMPANIA WYBORCZA 

 
§ 11 

Dopuszczalnymi sposobami prowadzenia kampanii wyborczej są: ulotki, plakaty, informacje na 
stronach internetowych oraz bezpośrednie spotkania z kandydatami. Jednocześnie istnieje moŜliwość 
prowadzenia kampanii wyborczej z wykorzystaniem audycji w Ośrodku Radia Studenckiego 
Politechniki Śląskiej i magazynów akademickich Uczelni. 
 

§ 12 
Obowiązek usunięcia materiałów promocyjnych rozwieszonych na czas kampanii wyborczej 
spoczywa na kandydatach, których one dotyczą w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia 
wyborów. 
 

§ 13 
Członkowie KWSD nie mogą prowadzić kampanii wyborczej. 

 
 

Rozdział V 
ZASADY GŁOSOWANIA 

 
§ 14 

1. Głosowania odbywają się na kartach do głosowania, których wzór przedstawiony jest jako 
załącznik do harmonogramu wyborów. 

2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym na poszczególnych kandydatów. KaŜdy 
głosujący moŜe wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niŜ wynosi liczba 
mandatów. 
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3. Przed przystąpieniem do głosowania, wyborca okazuje przewodniczącemu zebrania wyborczego / 
KWSD waŜną legitymację doktorancką lub indeks doktoranta.  

4. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 doktorant otrzymuje właściwą kartę do 
głosowania. 

5. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście 
uprawnionych do głosowania. 

 
§ 15 

Karta do głosowania jest niewaŜna, jeŜeli:  
1) została przedarta całkowicie na dwie lub więcej części,  
2) nie jest zgodna z właściwym wzorem karty do głosowania,  
3) nie wskazano nazwiska kandydata,  
4) wskazano więcej nazwisk kandydatów niŜ wynosi liczba mandatów. 

 
§ 16 

Mandat członka Rady otrzymują kandydaci, którzy uzyskali sumarycznie największą liczbę głosów 
podczas wszystkich zebrań wyborczych. 
 

§ 17 
1. W razie, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą najmniejszą liczbę głosów, która 

uprawnia do otrzymania mandatu, to o obsadzie mandatu decyduje losowanie przeprowadzone 
przez  KWSD w obecności zainteresowanych kandydatów, w terminie nie później niŜ 3 dni od 
ogłoszeniu wyników wyborów. 

2. Losowanie musi być potwierdzone protokołem. 
 

 
Rozdział VI 

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO RADY 
 

§ 18 
W skład Rady wchodzi 15 osób.  
 

§ 19 
Wybory członków do Rady odbywają się na zebraniach wyborczych, organizowanych na kaŜdym 
z uprawnionych wydziałów, w terminie podanym przez KWSD, nie później jednak niŜ do dnia 15-go 
czerwca. Przewodniczącym zebrania jest przedstawiciel Samorządu w radzie odpowiedniego 
Wydziału. Tryb przeprowadzenia wyborów określony jest w  rozdz. V. 
 

§ 20 
Do kompetencji przewodniczącego zebrania wyborczego naleŜy: 

1) przeprowadzenie wyborów do Rady oraz wyborów przedstawiciela do rady wydziału 
w terminie określonym harmonogramem wyborów,  

2) przygotowanie list uprawnionych do głosowania doktorantów odpowiednich wydziałów, 
3) przygotowanie kart do głosowania na członków do Rad odpowiednich wydziałów 
4) przygotowanie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, protokołów z wyborów. 

 
§ 21 

1. Wyniki wyborów ogłasza KWSD w terminie 7 dni od ostatniego zebrania wyborczego,  
2. Wyniki wyborów uwaŜane są za prawomocne jeŜeli w przeciągu 7 dni od ogłoszenia wyników nie 

wpłynie protest do KWSD. 
 

§ 22 
1. Mandat członka Rady wygasa:  

1) w razie jego rezygnacji,  
2) ustania jego członkostwa w samorządzie.  
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2. W razie wygaśnięcia mandatu nie później niŜ na 4 miesiące przed upływem kadencji Rady, gdy 
Rada liczy mniej niŜ 12 członków przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 
 

Rozdział VII 
WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO ZARZ ĄDU 

 
§ 23 

1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje kaŜdemu członkowi Rady. 
2. Skład Zarządu tworzą: 

1) przewodniczący samorządu,  
2) I zastępca przewodniczącego,  
3) II zastępca przewodniczącego,  
4) sekretarz. 

3. Wybory Zarządu odbywają się na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, w terminie do     
1-go miesiąca od uprawomocnienia się wyników wyborów do Rady. 

4. Do przeprowadzenia wyboru składu Zarządu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 - 4 wymagana jest 
obecność co najmniej połowy członków Rady. 

5. Przewodniczący samorządu wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów zgodnie z § 25. 

6. Nowo wybrany przewodniczący samorządu przedstawia Radzie kandydatury na stanowiska 
pozostałych członków Zarządu. Wymagana jest zgoda na kandydowanie.  

7. Rada zatwierdza skład Zarządu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.  
8. JeŜeli przedstawiony Radzie skład Zarządu nie otrzyma wymaganej liczby głosów waŜnych, Rada 

przystępuje do wyboru poszczególnych członków Zarządu w głosowaniu tajnym, bezwzględną 
większością głosów.  

 
§ 24 

1. Wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków moŜe złoŜyć:  
1) grupa co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady,  
2) przewodniczący samorządu,  
3) grupa co najmniej połowy ogólnej liczby doktorantów.  

2. Decyzję o odwołaniu Zarządu lub poszczególnych jego członków podejmuje Rada  
w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.  

3. Odwołanie Zarządu w całości powoduje zakończenie bieŜącej kadencji Zarządu.  
4. Po odwołaniu Zarządu w całości, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru nowego Zarządu.  
5. Po odwołaniu jednego lub kilku członków Zarządu, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru 

nowych członków na brakujące stanowisko lub stanowiska na okres do końca bieŜącej kadencji, 
w trybie określonym przepisami § 23. 

 
 

Rozdział VIII 
WYBORY PRZEWODNICZ ĄCEGO SAMORZĄDU 

 
§ 25 

1. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczącego samorządu przysługuje wszystkim członkom 
Rady obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.  

2. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się podczas tajnego głosowania na 
poszczególnych kandydatów. Na karcie do głosowania, kaŜdy członek Rady uczestniczący 
w zebraniu moŜe wskazać tylko jednego kandydata.  

3. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niŜ bezwzględna 
większość głosów waŜnych. JeŜeli Ŝaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze 
wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, 
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którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą największą liczbę głosów. W przypadku niedokonanego 
wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą powtarza się od początku. 

 
§ 26 

Rada moŜe odwołać Przewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów 
waŜnych, w obecności co najmniej połowy członków. 
 

§ 27 
W razie ustania kadencji Rady Przewodniczący Samorządu pełni swoją funkcję do czasu powołania 
nowego Przewodniczącego Samorządu. 
 

§ 28 
JeŜeli w trakcie kadencji Przewodniczącego Samorządu, ustanie w stosunku do niego członkostwo 
w Samorządzie, zostanie on odwołany lub złoŜy rezygnację, Rada niezwłocznie powołuje nowego 
Przewodniczącego Samorządu w trybie określonym w przepisach § 25. 

 
 

Rozdział IX 
PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W SENACIE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

 
§ 29 

1. Doktoranci reprezentują społeczność doktorantów w Senacie i biorą aktywny udział  
w jego pracach.  

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie Uczelni określa Uczelniana Komisja Wyborcza.  
 

§ 30 
1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje kaŜdemu członkowi Rady. 
2. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu nowo wybranej Rady, w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów.  
3. JeŜeli w głosowaniu Ŝaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie 

zostaje powtórzone na tych samych kandydatów. W przypadku niedokonanego wyboru 
w powtórzonych wyborach, procedurę wyborczą przeprowadza się od początku. 

4.  W razie zwolnienia mandatu w trakcie kadencji mandat przekazuje się osobie, która w trakcie 
wyborów uzyskała kolejno najwięcej głosów lub przeprowadza się wybory uzupełniające, 
w terminie miesiąca od dnia zwolnienia mandatu w trybie określonym powyŜej. 

 
 

Rozdział X 
PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W RADZIE WYDZIAŁU 

 
§ 31 

1. Przedstawiciele doktorantów reprezentują społeczność doktorantów w radach wydziałów 
odpowiedniego wydziału Uczelni i biorą aktywny udział w jej pracach.  

2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w radzie wydziału określa  Wydziałowa Komisja Wyborcza. 
3. Kadencja przedstawiciela doktorantów w radzie wydziału trwa od 1 września do  31 sierpnia roku 

następnego. 
 

§ 32 
1. Wybory odbywają się na zebraniu wyborczym, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów, 
2. Wybory przedstawicieli doktorantów do rady wydziału organizuje dotychczasowy  przedstawiciel 

doktorantów w radzie wydziału - przewodniczący zebrania wyborczego – z upowaŜnienia 
i w terminie podanym przez przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej oraz KWSD,  nie 
później jednak niŜ do 15-go czerwca.  
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3. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy doktoranci danego wydziału Uczelni, 
z zastrzeŜeniem ust. 6.  

4. KaŜdy wyborca ma prawo do zgłaszania kandydatów podczas zebrania wyborczego.  
5. JeŜeli w głosowaniu Ŝaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie 

zostaje powtórzone na tych samych kandydatów. Ewentualny dalszy tok polega na ponownym 
zgłaszaniu kandydatów.  

6. Na zebraniu wyborczym, w głosowaniu jawnym, wybiera się sekretarza zebrania oraz  
dwuosobową komisję skrutacyjną. Członkowie komisji skrutacyjnej nie posiadają biernego prawa 
wyborczego.  

7. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół.  
8. W razie zwolnienia mandatu w trakcie kadencji mandat przekazuje się osobie, która  

w trakcie wyborów uzyskała kolejno najwięcej głosów lub przeprowadza się wybory 
uzupełniające, w terminie miesiąca od dnia zwolnienia mandatu w trybie określonym powyŜej.  

 
 

Rozdział XI 
PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W UCZELNIANYM KOLEGIUM 

ELEKTORÓW  
 

§ 33 
1. Przedstawiciele doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów są wybierani  

w liczbie określonej przez Senat.  
2. Wybory przeprowadza się w trybie podanym w § 30. 
  
 

Rozdział XII 

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW  
W KOMISJACH SENACKICH, USTAWOWYCH, REKTORSKICH I IN NYCH 

 
§ 34 

1. Przedstawiciele doktorantów do komisji senackich, ustawowych, rektorskich i innych 
wybierani są spośród członków Rady. 

2. Wybory przeprowadza się w trybie podanym w § 30. 
 
 

Rozdział XIII 
WAśNOŚĆ WYBORÓW I USTALENIA KO ŃCOWE 

 
§ 35 

KaŜdy doktorant ma prawo wnieść protest przeciwko waŜności wyborów, jeŜeli istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, Ŝe:  

1) zostało popełnione przestępstwo przeciwko wyborom,  
2) naruszono przepisy niniejszej Ordynacji. 

 
§ 36 

1. Protest wnosi się na piśmie do KWSD w terminie określonym harmonogramem.  
2. Protest powinien formułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których te zarzuty 

zostały oparte.  
3. Protest powinien zawierać imię, nazwisko, wydział, rok studiów, numer albumu oraz dane 

kontaktowe osoby wnoszącej protest. 
 

 
§ 37 

1. KWSD wydaje decyzję w sprawie protestu w terminie 7 dni od dnia jego złoŜenia.  
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2. Decyzja ta powinna zawierać potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionym zarzutom,  
a w razie potwierdzenia postawionych zarzutów:  
1) ocenę, czy i w jaki sposób wskazane w proteście nieprawidłowości miały wpływ na wynik 

wyborów,  
2) wniosek o stwierdzenie waŜności lub niewaŜności wyborów w zakresie, którego dotyczył 

protest,  
3) w razie stwierdzenia niewaŜności wyborów KWSD ma prawo ogłosić nowe głosowanie lub 

nowe wybory, w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji.  
3. Za przebieg nowego głosowania odpowiedzialna jest KWSD. 
 

§ 38 
KWSD stwierdza waŜność wyborów w terminie określonym w harmonogramie. 
 
 


