
R e g u l a m i n 

Samorządu Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej  

im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie, zwany dalej Samorządem, jest organizacją doktorantów tego instytutu, zwanego też 

dalej Instytutem. 

§ 2 

1. Samorząd Doktorantów jest tworzony przez wszystkich uczestników studiów doktoranckich i szkół 

doktorskich prowadzonych lub współprowadzonych przez Instytut. 

2. Doktorant przestaje być częścią Samorządu w przypadku usunięcia go z listy uczestników szkoły 

doktorskiej lub studium doktoranckiego. 

§ 3 

Samorząd działa na podstawie niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów Instytutu, zwanego 

dalej Regulaminem, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwanej 

dalej Ustawą, oraz obowiązującego Statutu Instytutu. 

§ 4 

Samorząd jest reprezentantem społeczności doktorantów Instytutu w sprawach dotyczących praw  

i obowiązków, nauki, kultury i warunków socjalno-bytowych. 

§ 5 

1. Członkowie Samorządu mogą być reprezentantami Instytutu w krajowych i międzynarodowych 

organizacjach o tym samym charakterze i podobnych celach. 

2. Doktoranci mają prawo do zrzeszania się zgodnie z art. 58 ust.1 Konstytucji RP. 

3. Członkowie Samorządu mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie Instytutu lub 

uczestniczenia w takich zgromadzeniach, przy zachowaniu zasad i przepisów porządkowych 

określonych w art. 106 Ustawy. 

 

 



§ 6 

Celem Samorządu jest: 

1. działanie na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania ich praw, 

2. uczestniczenie w decydowaniu o sprawach doktorantów i Instytutu, 

3. organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej, 

4. reprezentowanie Instytutu w gremiach o zasięgu krajowym i lokalnym.  

§ 7 

Samorząd realizuje swoje cele poprzez: 

1. występowanie z wnioskami do władz Instytutu, 

2. wyrażanie opinii reprezentującej stanowisko doktorantów, 

3. działalność społeczną, kulturalną, oświatową i naukową. 

 

     § 8 

Instytut zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu, w tym infrastrukturę do której 

także należy przeznaczone dla Organów Samorządu pomieszczenie, oraz przekazuje środki 

finansowe na jego działalność.  

 § 9 

1. Doktoranci przypisani są do dyscyplin naukowych według dyscypliny wiodącej w jakiej realizują 

pracę doktorską.  

2. Poprzez dyscypliny naukowe rozumie się dyscypliny ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych oraz dyscyplin artystycznych, wymienione poniżej:  

a. Nauki fizyczne  

b. Nauki chemiczne  

c. Nauki medyczne 

d. Nauki farmaceutyczne 

e. Inżynieria materiałowa. 

Rozdział II 

Organizacja Samorządu 

§ 10 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy, do których należą: 

a. organ kolegialny Samorządu, którym jest Rada Samorządu Doktorantów Instytutu (RSDI) 

b. organ wykonawczy, którym jest Zarząd RSDI 

c. organ kontrolny, którym jest Komisarz Rewizyjny (KR). 



2. Przewodniczący RSDI jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu RSDI. 

3. Samorząd reprezentowany jest przez Zarząd RSDI, którego przewodniczący jest zarazem 

Przewodniczącym Samorządu. 

4. Sposób wyboru lub mianowania organów Samorządu określa ordynacja wyborcza. 

5. Kadencja organów Samorządu trwa rok, tj. od pierwszego stycznia do 31 grudnia roku wyborów, 

za wyjątkiem RSDI i Komisarza Rewizyjnego, których kadencja trwa od 1 grudnia roku wyborów 

do 30 listopada roku następnego.  

§ 11 

Organy Samorządu: 

1. reprezentują doktorantów wobec organów Instytutu, 

2. decydują w sprawach rozdziałów środków finansowych i socjalno-bytowych, przeznaczonych 

przez organy Instytutu dla doktorantów, 

3. opiniują projekty oraz zgłaszają władzom własne propozycje uchwał, zarządzeń  

i decyzji, dotyczących spraw doktoranckich, 

4. inicjują działania w zakresie samopomocy i samokształcenia, 

5. informują doktorantów o działalności innych organów samorządu oraz władz Instytutu. 

Rozdział III 

 Rada Samorządu Doktorantów Instytutu 

§ 12 

1. RSDI obraduje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenie RSDI zwołuje Zarząd RSDI: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na pisemne żądanie Komisarza Rewizyjnego, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby delegatów do RSDI lub 1/4 członków 

Samorządu, określający przedmiot obrad. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Zarząd RSDI jest 

zobowiązany zwołać obrady RSDI w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku. 

4. Zarząd RSDI zobowiązany jest powiadomić wszystkich delegatów do RSDI o terminie, miejscu  

i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia.  

§ 13 

1. Głos stanowiący podczas obrad przysługuje delegatom do RSDI. 

2. Oprócz delegatów do RSDI, w jego obradach mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zaproszone przez przewodniczącego RSDI. 

 



 

§ 14 

1. Obrady RSDI prowadzi przewodniczący Zarządu RSDI lub wyznaczony przez niego inny członek 

Zarządu. 

2. RSDI może, w trybie uchwały, wybrać spośród obecnych członków RSDI innego prowadzącego 

obrady, po wyrażeniu zgody na ich poprowadzenie przez wskazaną osobę. 

3. RSDI na każdym posiedzeniu powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną dla przeprowadzenia 

głosowań i wyborów. 

4. Obrady RSDI protokołuje przewodniczący komisji skrutacyjnej. 

 

§ 15 

1. Do kompetencji RSDI należy: 

1) określanie kierunków działalności Samorządu, 

2) wybór i odwoływanie przewodniczącego Zarządu,  

3) wybór i odwoływanie Komisarza Rewizyjnego, 

4) odwoływanie członków Zarządu RSDI, 

5) uchwalanie regulaminów organów Samorządu, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu, 

7) uchwalanie i zmiana regulaminu Samorządu. 

2. Realizacja kompetencji następuje w drodze uchwałodawczej.  

3. Uchwały RSDI zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W sprawach 

osobowych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. 

 

Rozdział IV 

Zarząd RSDI 

§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami RSDI i reprezentuje Samorząd. 

2. Zarząd RSDI ponosi odpowiedzialność przed RSDI. 

§ 17 

1. W skład Zarządu RSDI wchodzi od 3 do 7 osób, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, 

sekretarz. 

2. Zaleca się by przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład Zarządu RSDI była uczestnikiem 

pierwszego roku szkoły doktorskiej. 

3. Przewodniczący Zarządu RSDI delegowany jest do reprezentowania Samorządu  

w Radzie Naukowej Instytutu. Może jednak ustąpić z tej funkcji i przekazać ją innej wskazanej 



przez siebie osobie z Zarządu RSDI, po wyrażeniu przez nią zgody oraz zgody przynajmniej 

połowy członków. 

§ 18 

Posiedzenia Zarządu RSDI odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

§ 19 

Do kompetencji Zarządu RSDI należy w szczególności: 

1) realizacja uchwał RSDI, 

2) organizacja pracy Samorządu, 

3) zwoływanie posiedzeń RSDI i zarządzanie wyborów do RSDI, 

4) reprezentowanie członków Samorządu, 

5) współpraca z organami Instytutu w sprawach należących do zakresu działania Samorządu, 

6) podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian sytuacji doktorantów oraz przestrzegania 

ich praw, 

7) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi współpracy 

koleżeńskiej. 

Rozdział V 

Komisarz Rewizyjny 

§ 20 

1. Funkcji Komisarza Rewizyjnego nie można łączyć ze sprawowaniem innych funkcji  

w Samorządzie, oprócz funkcji delegata do RSDI. 

2. KR ponosi odpowiedzialność przed RSDI. 

§ 21 

Do kompetencji KR należy: 

1) kontrola organów Samorządu, 

2) występowanie do RSDI i Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) występowanie z żądaniem zwołania posiedzenia RSDI lub Zarządu, 

4) zwołanie obrad RSDI w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym  

w Regulaminie Samorządu, 

5) składanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków. 

§ 22 

1. KR ma prawo: 

1) żądać od członków Samorządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw, 



2) żądać informacji o bieżących pracach innych organów Samorządu, 

3) żądać od przewodniczącego Zarządu okazania dokumentów dotyczących działalności 

Samorządu. 

2. KR ma prawo uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach innych organów Samorządu. 

§ 23 

Co najmniej raz w roku KR przedstawia RSDI sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę 

działalności Organów Samorządu. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia szczegółowe 

 

§ 24 

W roku akademickim 2020/2021 ze względu na panującą pandemię COVID-19, terminy wyborów 

mogą ulec przesunięciu. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 25 

Wybory organów Samorządu Doktorantów są przeprowadzane zgodnie z Ordynacją Wyborczą 

Samorządu Doktorantów Instytutu (załącznik nr 1). 

§ 26 

1. Regulamin może być zmieniony uchwałą RSDI podjętą większością co najmniej 2/3 głosów,  

w obecności co najmniej połowy delegatów. 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Instytutu. 

§ 27 

 

Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu zgodności z Ustawą i Statutem 

Instytutu.  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów 

 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 

§ 1 

 Radę Samorządu Doktorantów Instytutu tworzą delegaci z dyscyplin, po dwóch z każdej dyscypliny. 

§ 2 

1. Rada Samorządu Doktorantów Instytutu dokonuje wyborów lub odwołania organów na kadencję, 

na którą została wybrana. 

2. Rada Samorządu Doktorantów Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego, który zostaje 

jednocześnie przewodniczącym Zarządu RSDI.  

3. Przewodniczący mianuje zastępcę oraz członków Zarządu RSDI. 

§ 3 

1. W celu wyboru przewodniczącego na nową kadencję, ustępujący Zarząd RSDI zwołuje 

posiedzenie nowo wybranej RSDI na dzień przypadający nie później niż 2 tygodnie przed końcem 

swojej kadencji.  

2. Do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego, wymagana jest obecność przynajmniej połowy 

delegatów do RSDI. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim delegatom do RSDI. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Zarządu przysługuje wszystkim delegatom 

obecnym na posiedzeniu. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku 

nieobecności kandydata, zgoda może być wyrażona na piśmie. 

5. Wybory przewodniczącego Zarządu odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych 

kandydatów. Każdy delegat może, na karcie do głosowania, wskazać jednego kandydata lub 

wstrzymać się od głosu. 

6. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż 1/2 głosów 

ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej liczby głosów, 

przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział dwaj pierwsi kandydaci, którzy otrzymali 

największą liczbę głosów. W wypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą 

powtarza się od początku. 

§ 4 

1. Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub osób pełniących funkcje wymienione w §2 ust.3 

może złożyć:  

1) grupa co najmniej 1/5 ogólnej liczby delegatów do RSDI, 

2) Komisarz Rewizyjny, 



3) przewodniczący Zarządu. 

2. Decyzję o odwołaniu osób pełniących funkcje wymienione w ust 1. RSDI podejmuje się  

w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

3. Po odwołaniu lub utracie praw doktoranta przez przewodniczącego, RSDI przystępuje 

niezwłocznie do wyboru nowego przewodniczącego. 

4. Odwołanie przewodniczącego nie powoduje zakończenia kadencji organu. 

§ 5 

1. W celu wyboru delegatów dyscypliny do RSDI, zwołuje się zebranie wyborcze ogółu doktorantów 

danej dyscypliny, na dzień przypadający nie później niż na dwa miesiące przed upływem bieżącej 

kadencji RSDI. 

2. W przypadku znaczących utrudnień w zorganizowaniu zebrania i przeprowadzenia głosowania  

w formie stacjonarnej, możliwe jest przeprowadzenie ich w formie elektronicznej. 

3. Termin zebrania wyborczego podawany jest drogą mailową do powszechnej wiadomości z co 

najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. 

4. Delegaci dyscypliny do RSDI wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.  

5. Gdy na zebraniu wyborczym zwołanym w trybie o którym mowa w ust. 1. nie ma quorum, 

przeprowadza się zebranie wyborcze w drugim terminie, wówczas zebranie jest prawomocne bez 

względu na liczbę zebranych na nim osób uprawnionych do głosowania. 

6. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada każdy doktorant przypisany do danej jednostki, o ile nie 

został pozbawiony tego prawa przez uprawniony do tego organ. 

7. W wyborach nie ogranicza się liczby kandydatów. Kandydat musi przed głosowaniem wyrazić 

zgodę na kandydowanie. W przypadku nieobecności kandydata zgoda może być wyrażona na 

piśmie. 

8. Komisję wyborczą (3-osobową) powołuje zwykłą większością głosów zebranie ogółu doktorantów 

danej dyscypliny. 

§ 6 

1. Wniosek o odwołanie delegata do RSDI może złożyć:  

1) grupa co najmniej 1/5 ogólnej liczby doktorantów dyscypliny, 

2) KR. 

2. Decyzję o odwołaniu delegatów do RSDI wymienionych w ust 1. ogół doktorantów dyscypliny 

podejmuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 

doktorantów. 

3. Po odwołaniu lub utracie praw doktoranta przez delegata do RSDI, ogół doktorantów jednostki 

niezwłocznie przystępuje do wyboru nowego przewodniczącego. 

 



§ 7 

1. W celu wyboru KR na nową kadencję, ustępujący Zarząd zwołuje posiedzenie nowo wybranej 

RSDI na dzień przypadający nie później niż na 2 tygodnie przed końcem swojej kadencji. 

2. KR wybiera RSDI spośród zgłoszonych kandydatów. 

3. Bierne prawo wyborcze do KR przysługuje wszystkim członkom Samorządu. Kandydaci powinni 

cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

4. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim delegatom obecnym na posiedzeniu. 

Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

5. Wybory odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych kandydatów. Każdy delegat 

może wskazać jednego kandydata lub wstrzymać się od głosu. 

6. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 1/2 

głosów ważnych. 

§ 8 

Jeżeli w trakcie kadencji KR ustanie jego członkostwo w Samorządzie lub złoży on rezygnację, na 

kolejnym posiedzeniu RSDI przeprowadza się wybory uzupełniające. 

§ 9 

1. Wniosek o odwołanie KR może złożyć grupa co najmniej 1/5 ogólnej liczby delegatów do RSDI. 

2. Decyzję o odwołaniu KR, RSDI podejmuje w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów 

ważnych, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

3. Po odwołaniu Komisarza Rewizyjnego w całości lub poszczególnych jej członków, RSDI 

przystępuje niezwłocznie do wyboru nowych członków na zwolnione stanowisko lub stanowiska. 

 

 


