
Załącznik 1 

do Uchwały 23/2016/2017 

z dnia 20 grudnia 2016 r. 

 

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

 

Uchwalony przez Radę Samorządu Doktorantów w dniu 15 grudnia 2016 r. i 

zatwierdzony przez Senat AWF Warszawa w dniu 20 grudnia 2016 roku. 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie tworzą samorząd doktorantów, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu 

„samorządem”.  

§ 2 

 

Organy samorządu są niezależnym i wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów AWF Warszawa, 

zwanej również dalej „Uczelnią”. Doktoranci będący członkami organów kolegialnych oraz organów 

wyborczych AWF Warszawa stanowią wyłączną reprezentację ogółu doktorantów w tych organach. 

 

§ 3 

 

Samorząd działa na podstawie: 

1) obowiązującej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

2) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

3) niniejszego Regulaminu, 

4) innych aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wewnętrznego Uczelni, np. Regulaminu 

wyborczego Uczelni na dana kadencję, w zakresie uwzględniającym ustawową autonomię 

samorządu doktorantów.  

§ 4 

 

Samorząd prowadzi na terenie Uczelni działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalno-

bytowych i kulturalnych. 

§ 5 

 

Organy samorządu decydują w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy 

Uczelni na cele doktorantów. Organy samorządu przedstawiają władzom Uczelni sprawozdanie 

z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w danym roku. Organy 

Samorządu mogą zwracać się do Rektora lub instytucji pozauczelnianych o pomoc w finansowaniu 

swoich przedsięwzięć. 

 

Organizacja samorządu 

 

§ 6  

Rada Samorządu Doktorantów 

 

1. Organem uchwałodawczym samorządu jest Rada Samorządu Doktorantów (RSD), zwana dalej 

również „Radą”. 



2. Rada liczy 5 członków. Wszyscy członkowie Rady mają obowiązek uczestniczenia w jej pracach 

realizowanych na posiedzeniach lub konsultacjach prowadzonych w drodze elektronicznej, jeżeli nie 

zgłoszono sprzeciwu wobec tej drogi podejmowania decyzji.  

3.    Rada na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera spośród swego grona, większością 3/5 

swojego pełnego regulaminowego składu, Przewodniczącego Rady, który będzie kierował jej 

pracami. 

4. Przewodniczący Rady pełni jednocześnie funkcję jednoosobowego Zarządu. 

5. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Rada może również, na wniosek 

Przewodniczącego Rady lub jednego z jej członków, zaakceptowany przez pozostałych członków 

Rady, podejmować decyzje w drodze konsultacji elektronicznych, pod warunkiem umożliwienia 

udziału w konsultacjach i podejmowaniu decyzji w tej drodze każdemu z członków Rady. Jeżeli 

którykolwiek z członków Rady wyrazi sprzeciw wobec tej drogi przeprowadzenia konsultacji 

i podejmowania decyzji przez Radę, Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie 

Rady w zakresie tematycznym, który miał być przedmiotem konsultacji droga elektroniczną.  

6. Posiedzenie zwyczajne Rady zwołuje jej Przewodniczący co najmniej 2 razy w roku. 

Przewodniczący zawiadamia członków Rady o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie lub pocztą 

elektroniczną,  nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem, przedkładając do wiadomości 

planowany porządek obrad.  

7. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) Rektora, 

2) co najmniej 2/5 członków Rady, 

3) co najmniej 20% spośród wszystkich doktorantów AWF Warszawa. 

8. Nadzwyczajne posiedzenie odbywa się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 7. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o posiedzeniu nadzwyczajnym pisemnie lub 

pocztą elektroniczną nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym, przedkładając do 

wiadomości porządek obrad. Jeżeli nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołane zostało w wyniku 

złożenia wniosku przez Rektora lub grupę osób, o których mowa w ust. 7 pkt 2-3, Przewodniczący 

Rady związany jest propozycjami punktów do porządku posiedzenia zgłoszonymi przez te osoby - 

propozycje te musza zostać uwzględnione w porządku nadzwyczajnego posiedzenia Rady. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane 

w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów określonych w zdaniu pierwszym i drugim.  

9. Posiedzenia Rady są jawne z wyjątkiem głosowań o charakterze osobowym, które są tajne. 

10. Rada może odwołać swojego członka w wyniku jednomyślnego głosowania pozostałych członków 

Rady, w przypadku prawomocnego skazania tego członka Rady za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej, ukarania jedną z kar dyscyplinarnych określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie 

wyższym lub też rażącego działania na niekorzyść społeczności doktorantów albo niewywiązywania 

sie z powierzonych mu zadań. Wniosek o odwołanie członka Rady ma prawo również zgłosić Rektor 

lub co najmniej 20% spośród wszystkich doktorantów AWF Warszawa.  

 

§ 7 

 

1. Do kompetencji Rady samorządu należy w szczególności:  

1) uchwalanie regulaminu samorządu oraz zmian w regulaminie samorządu, 

2) zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdania Zarządu z działalności za dany rok, 

3) zatwierdzanie planu działania Rady na dany rok akademicki, 

4) zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnych ds. doktorantów, według zasad przyjętych 

w Statucie AWF warszawa lub ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

5) określanie kierunków pracy samorządu, 

6) uzgodnienie z władzami Uczelni treści uchwalonego przez Senat Uczelni regulaminu studiów 

doktoranckich oraz zmian w nim, 

7) wyrażanie opinii na temat planów i programów studiów doktoranckich uchwalanych przez rady 

podstawowych jednostek organizacyjnych zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat 

Uczelni, 

8) rozstrzyganie w sprawach przedłożonych przez organy Uczelni, 



9) wybór członków sądu koleżeńskiego, 

10) obrona przestrzegania praw doktorantów, 

11) opracowanie i promowanie zasad etyki doktoranta, 

12) opiniowanie aktów prawa wewnętrznego AWF Warszawa i decyzji organów ww. Uczelni, 

w zakresie określonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

13) wykonywanie wszelkich innych obowiązków zastrzeżonych dla organów samorządu 

doktorantów przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prawa wewnętrznego AWF 

warszawa, niniejszy Regulamin, lub na wniosek organów AWF Warszawa, a także komisji 

wyborczych i innych. 

2. Jeżeli w niniejszym Regulaminie nie określono inaczej, Rada podejmuje decyzje zwykła większością 

głosów w obecności co najmniej 3/5 swojego pełnego regulaminowego składu. Zapis powyższy 

stosuje się odpowiednio do decyzji podejmowanych w drodze konsultacji elektronicznych. 

 

§ 8 

Zarząd Samorządu Doktorantów 

 

1. Organem wykonawczym samorządu jest jednoosobowy Zarząd Samorządu Doktorantów (ZSD), 

zwany również w niniejszym Regulaminie „Zarządem”,  którego rolę pełni Przewodniczący Rady.  

2. Zarząd reprezentuje Radę w bieżącej działalności samorządu, w tym podpisuje pisma w imieniu 

Rady oraz podpisuje inne dokumenty w jej imieniu, a także przedstawia jej stanowisko organom 

AWF Warszawa oraz innym podmiotom zewnętrznym.  

3. Rada może wyrazić zgodę na dokonywanie przez Zarząd również innych czynności, niż wskazane 

w ust. 2, w granicach mieszczących się w kompetencji samej Rady, w szczególności do 

reprezentowania Rady we wszystkich bądź niektórych sprawach zastrzeżonych do kompetencji 

organów kolegialnych doktorantów określonych w przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym lub Statutu AWF Warszawa. Rada może również większością 3/5 swojego pełnego 

regulaminowego składu zadecydować, że do składania oświadczeń woli przez Zarząd w imieniu 

Rady konieczne jest potwierdzenie tegoż oświadczenia woli przez jednego dodatkowego członka 

Rady.  

4. Zarząd przynajmniej raz w roku lub na żądanie 3/5 pełnego regulaminowego składu Rady 

przedstawia Radzie sprawozdanie z podejmowanych przez siebie działań. Sprawozdanie, o którym 

wyżej mowa, może zostać odrzucone przez Radę większością 3/5 głosów swojego pełnego 

regulaminowego składu, co powoduje automatyczne odwołanie dotychczasowego Przewodniczącego 

Rady z tego stanowiska i konieczność przeprowadzenia przez Radę ponownych wyborów na te 

funkcję i zarazem funkcje Zarządu, do końca trwającej kadencji Rady. Rada może odwołać swojego 

Przewodniczącego podczas kadencji Rady również z innych przyczyn, niż odrzucenie sprawozdania, 

większością 3/5 głosów swojego pełnego regulaminowego składu. Odwołanie z funkcji 

przewodniczącego Rady nie jest tożsame z odwołaniem ze składu samej Rady. 

5. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Rady, np. 

z powodu choroby, lub wakatu na tym stanowisku, obowiązki Przewodniczącego Rady wykonuje 

jeden z członków Rady, wybrany przez Radę zwykłą większością głosów. 

 

§ 9 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał i decyzji Rady,  

2) zarządzanie wyborów do Rady, 

3) reprezentowanie samorządu wobec władz AWF Warszawa i innych podmiotów społeczności 

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

4) współpraca z organami uczelni w sprawach należących do zakresu działalności samorządu, 

w tym socjalno-bytowych (niezastrzeżonych dla innych organów lub komisji), kulturalnych 

i naukowych,  



5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę, w tym przedstawianie sprawozdań 

z działalności samorządu poszczególnym organom AWF Warszawa oraz reprezentowanie Rady 

na zewnątrz.  

 

§ 10 

 

1. Kadencja organów samorządu trwa 2 lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia Rady danej 

kadencji, przy czym kończy się dopiero wraz z pierwszym posiedzeniem Rady następnej kadencji 

2. Czynne prawo wyborcze do Rady przysługuje wszystkim aktualnym uczestnikom studiów 

doktoranckich AWF Warszawa, niezawieszonym w prawach doktoranta.  

3. Bierne prawo wyborcze i prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje wszystkim członkom 

samorządu, niezawieszonym w prawach doktoranta. Kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na 

kandydowanie. 

4. Wybory do Rady odbywają się w formie głosowania tajnego w terminie wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Rady mijającej kadencji, z zastrzeżeniem, że wybory do Rady nowej kadencji 

odbywają się najpóźniej w miesiącu następującym po ostatnim miesiącu dwuletniej kadencji 

dotychczasowego składu Rady. Jeżeli kilku kandydatów do rady otrzyma tę samą liczbę głosów 

powodującą, że Rada liczyłaby więcej niż 5 członków, dla wyłonienia odpowiedniej liczby 

członków Rady (5), przeprowadza się dodatkową turę wyborów wyłącznie między tymi 

kandydatami. Każda osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do Rady może oddać glos na więcej 

niż jednego kandydata, spośród kandydatów którzy się zgłosili (zostali zgłoszeni) jako kandydaci do 

Rady. 

5. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady przysługuje wszystkim członkom Rady. 

Kandydat na Przewodniczącego Rady musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Wybór 

Przewodniczącego Rady dokonuje się w formie głosowania tajnego. Jeżeli kilku kandydatów 

otrzyma równie dużą liczbę głosów, dla wyłonienia Przewodniczącego Rady przeprowadza się 

dodatkową turę głosowania wyłącznie między tymi kandydatami. Jeżeli również w wyniku 

dodatkowej tury głosowania nie uda się wyłonić Przewodniczącego Rady, przewodniczącym Rady 

zostaje ten z kandydatów, który studiuje na wyższym roczniku studiów doktoranckich AWF 

Warszawa.  

6. Do przeprowadzenia wyborów do Rady Przewodniczący Rady, której kończy się kadencja, może 

powołać komisję wyborczą, w której skład wchodzą osoby zgłoszone spośród środowiska 

akademickiego AWF Warszawa przez doktorantów w liczbie co najmniej trzech lub zgłoszeni przez 

samego Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady, której kończy się kadencja, może również 

zadecydować o przeprowadzeniu wyborów bez powoływania komisji wyborczej.  

7. Każdy doktorant ma prawo uczestniczyć, na wcześniej zgłoszony przez siebie wniosek, w liczeniu 

głosów podczas wyborów członków Rady oraz wglądu do protokołów wyborczych. Na wniosek 

zgłoszony przez Przewodniczącego Rady lub przynajmniej 3 doktorantów, Uczelniana Komisja 

Wyborcza AWF Warszawa deleguje swojego przedstawiciela jako obserwatora wyborów, z prawem 

uczestniczenia w liczeniu głosów oraz wglądu do protokołów wyborczych. Na wniosek 2/5 

członków aktualnego składu Rady Uczelniana Komisja Wyborcza AWF Warszawa deleguje 

swojego przedstawiciela również jako obserwatora wyborów na Przewodniczącego Rady lub 

obserwatora głosowania nad odwołaniem członka Rady lub Przewodniczącego Rady. 

 

§ 11 

 

1.      Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,  

2) ukończenia studiów, 

3) złożenia pisemnej rezygnacji, 

4) odwołania przez Radę,  

5) urlopów: dziekańskiego, macierzyńskiego, zdrowotnego, 

6) śmierci, 



7) ukarania przez komisję dyscyplinarną ds. doktorantów pozbawieniem praw doktoranta lub 

zawieszeniem w tych prawach. 

2.     W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady podczas trwania jej kadencji, organ ten uzupełnia 

swój skład przez dokooptowanie osoby, która w wyborach uzyskała kolejne miejsce na liście 

rankingowej. Jeżeli nie ma możliwości uzupełnienia składu Rady w drodze określonej powyżej, 

przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie dłuższym niż termin trzech miesięcy od 

chwili wygaśnięcia mandatu. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy 

niniejszego Regulaminu dotyczące wyborów. 

3.   W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkowi Rady mandat tego 

członka ulega zawieszeniu, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego 

w sprawie. 

4.    Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego 

Rady. 

 

§ 12 

 

Tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do uczelnianego i wydziałowego kolegium elektorów: 

1) Prawo zgłaszania kandydatów do uczelnianego i wydziałowego kolegiów elektorów przysługuje 

każdemu doktorantowi AWF Warszawa, z tym że zgłoszenie kandydatów musi nastąpić 

w formie pisemnej i w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady Samorządu 

Doktorantów. Kandydat musi następnie wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie 

kandydata po wyznaczonym terminie lub niewyrażenie przez zgłoszonego kandydata pisemnej 

zgody na kandydowania powoduje niemożność przystąpienia przez tego kandydata do dalszych 

kroków w procedurze wyborczej.  

2) Termin na zgłoszenie kandydatów do uczelnianego i wydziałowego kolegium elektorów 

powinien wynosić przynajmniej 7 dni od momentu jego ogłoszenia do momentu wyborów 

przedstawicieli doktorantów do ww. organów. W przypadku niezgłoszenia jakiegokolwiek 

kandydata przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów wyznacza dodatkowy termin na 

zgłoszenie kandydatów. Termin na zgłoszenie kandydatów do uczelnianego i wydziałowego 

kolegium elektorów powinien zostać przez przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów 

przekazany do publicznej wiadomości, w formie zwyczajowo przyjętej w Uczelni do 

przekazywania wiadomości uczestnikom studiów doktoranckich AWF Warszawa. 

3) Bierne prawo wyborcze do uczelnianego i wydziałowego kolegium elektorów przysługuje 

wszystkim doktorantom, w tym członkom Rady Samorządu Doktorantów, z wyjątkiem 

doktorantów, wobec których orzeczono zawieszenie w prawach doktoranta. 

4) Wyboru przedstawicieli doktorantów do uczelnianego i wydziałowego kolegium elektorów 

dokonuje (czynne prawo wyborcze do ww. organów wyborczych), spośród prawidłowo 

zgłoszonych kandydatów, Rada Samorządu Doktorantów. Wyboru dokonuje się w głosowaniu 

tajnym – każdy członek Rady Samorządu Doktorantów może oddać głos wyłącznie na jednego 

ze zgłoszonych kandydatów. Wybory, o których wyżej mowa, przeprowadza się w obecności 

przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej, delegowanego przez przewodniczącego tej 

komisji.  

5) Wybrani zostają kandydaci (kandydat), którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli kilku 

kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, co skutkuje zajęciem przez nich ex aequo 

pierwszego miejsca na liście kandydatów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów wyłącznie 

między tymi kandydatami. W przypadkach niewyłonienia przedstawiciela pomimo powyższego, 

przeprowadza się losowanie wśród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.  

6) Dla ważności wyborów, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagane jest, aby co 

najmniej połowa składu Rady Samorządu Doktorantów aktualnego dla chwili przeprowadzania 

wyborów oddała głos na któregokolwiek z kandydatów lub też pisemnie wstrzymała się od 

głosu.  

7) Kadencja przedstawicieli doktorantów, członków kolegiów elektorów, trwa 2 lata. Do wyborów 

uzupełniających skład kolegiów elektorów w wyniku zakończenia kadencji lub wcześniejszego 

wygaśnięcia mandatu stosuje się odpowiednio tryb określony w pkt 1-6. 



8) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do wyboru przedstawicieli doktorantów 

do uczelnianego i wydziałowego kolegium elektorów stosuje się zapisy Statutu AWF Warszawa 

oraz zapisy Regulaminu Wyborczego AWF Warszawa  na daną kadencję. 

 

§ 13 

 

Tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych AWF Warszawa: 

1) Prawo zgłaszania kandydatów do Senatu AWF Warszawa oraz właściwej dla prowadzenia 

studiów doktoranckich rady wydziału, zwanych dalej „organami kolegialnymi”, przysługuje 

każdemu doktorantowi AWF Warszawa, z tym że zgłoszenie kandydatów musi nastąpić 

w formie pisemnej i w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady Samorządu 

Doktorantów. Kandydat musi następnie wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie. Zgłoszenie 

kandydata po wyznaczonym terminie lub niewyrażenie przez zgłoszonego kandydata pisemnej 

zgody na kandydowanie powoduje niemożność przystąpienia przez tego kandydata do dalszych 

kroków w procedurze wyborczej.  

2) Termin na zgłoszenie kandydatów do organów kolegialnych powinien wynosić przynajmniej 

7 dni od momentu jego ogłoszenia do momentu wyborów przedstawicieli doktorantów do 

organów kolegialnych. W przypadku niezgłoszenia jakiegokolwiek kandydata przewodniczący 

Rady Samorządu Doktorantów wyznacza dodatkowy termin na zgłoszenie kandydatów. Termin 

na zgłoszenie kandydatów do organów kolegialnych powinien zostać przez przewodniczącego 

Rady Samorządu Doktorantów przekazany do publicznej wiadomości, w formie zwyczajowo 

przyjętej w Uczelni do przekazywania wiadomości uczestnikom studiów doktoranckich AWF 

Warszawa. 

3) Bierne prawo wyborcze do organów kolegialnych przysługuje wszystkim doktorantom, w tym 

członkom Rady Samorządu Doktorantów, z wyjątkiem doktorantów, wobec których orzeczono 

zawieszenie w prawach doktoranta. 

4) Wyboru przedstawicieli doktorantów do organów kolegialnych dokonuje (czynne prawo 

wyborcze do ww. organów wyborczych), spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów, Rada 

Samorządu Doktorantów. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym – każdy członek Rady 

Samorządu Doktorantów może oddać głos wyłącznie na jednego ze zgłoszonych kandydatów. 

Wybory, o których wyżej mowa, przeprowadza się w obecności przedstawiciela Uczelnianej 

Komisji Wyborczej, delegowanego przez przewodniczącego tej komisji.  

5) Wybrani zostają kandydaci (kandydat), którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli kilku 

kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, co skutkuje zajęciem przez nich ex aequo 

pierwszego miejsca na liście kandydatów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów wyłącznie 

między tymi kandydatami. W przypadkach niewyłonienia przedstawiciela pomimo powyższego, 

przeprowadza się losowanie wśród kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.  

6) Dla ważności wyborów, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagane jest, aby co 

najmniej połowa składu Rady Samorządu Doktorantów aktualnego dla chwili przeprowadzania 

wyborów oddała głos na któregokolwiek z kandydatów lub też pisemnie wstrzymała się od 

głosu.  

7) Kadencja przedstawicieli doktorantów, członków organów kolegialnych, trwa 1 rok. Do 

wyborów uzupełniających skład organów kolegialnych w wyniku zakończenia kadencji lub 

wcześniejszego wygaśnięcia mandatu stosuje się odpowiednio tryb określony w pkt 1-6, 

z zastrzeżeniem § 71 ust. 6 Statutu AWF Warszawa. 

8) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do wyboru przedstawicieli doktorantów 

do organów kolegialnych stosuje się zapisy Statutu AWF Warszawa oraz zapisy Regulaminu 

Wyborczego AWF Warszawa  na daną kadencję. 

 

§ 14 

 

Na wniosek  minimum 2/5 pełnego regulaminowego składu Rady przedstawiciele doktorantów 

w organach kolegialnych i wyborczych AWF Warszawa zobowiązani są do przedstawienia 

sprawozdania ze swojej działalności, w terminie miesiąca od chwili przedstawienia im takiego wniosku. 



§ 15 

 

1. Każdy doktorant może złożyć  wniosek o unieważnienie wyborów do organów samorządu lub 

wyborów doktorantów do organów kolegialnych lub organów wyborczych AWF Warszawa, jeżeli 

istnieje uzasadnione przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo przeciwko wyborom lub 

naruszono przepisy niniejszego Regulaminu, Statutu Uczelni lub przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

2. Uzasadniony wniosek składa się na piśmie do przewodniczącego  Rady, w terminie do 3 dni od daty 

przeprowadzenia wyborów. Przewodniczący Rady przekazuje złożony wniosek przewodniczącemu 

Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Rektorowi. Jeżeli Uczelniana komisja wyborcza uzna 

zasadność złożonego wniosku, unieważnia ona kwestionowane wybory oraz zarządza ponowne 

przeprowadzenie wyborów i deleguje spośród swojego składu osobę odpowiedzialną za ich 

prawidłowe przeprowadzenie. Decyzja o unieważnieniu wyborów jest bezzwłocznie podawana do 

wiadomości doktorantów. Uczelniana Komisja Wyborcza ma również prawo złożyć w takim 

wypadku wniosek do Rektora o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób 

odpowiedzialnych za niezgodne z prawem przeprowadzenie wyborów. 

 

§ 16 

 

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta 

ponosi on odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną, orzekającą w składzie i trybie 

przewidzianym w ustawie i Statucie AWF Warszawa albo przed Sądem koleżeńskim samorządu. 

2. Sąd koleżeński jest organem dyscyplinarnym samorządu wybieranym przez Radę spośród 

wszystkich uczestników studiów doktoranckich, w tym również członków Rady, którzy mogą być 

członkami Sądu koleżeńskiego. Sąd koleżeński działa w granicach orzekania określonych w ustawie 

– Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie AWF Warszawa i przy zastosowaniu zasad 

analogicznych do zasad obowiązujących rzeczników i komisje dyscyplinarne ds. doktorantów AWF 

Warszawa. 

3. Sąd koleżeński składa się z 3 członków. Kadencja Sądu koleżeńskiego kończy się wraz z kadencją 

Rady. W przypadku wakatu w Sądzie koleżeńskim Rada przeprowadza wybory uzupełniające.  

4. Sąd koleżeński wybiera przewodniczącego ze swego grona, do którego zadań należy zarządzenie 

terminu i miejsca rozprawy, a także reprezentowanie Sądu koleżeńskiego wobec innych organów 

AWF Warszawa oraz komisji dyscyplinarnych Uczelni. 

5. Sąd koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek Rektora, Rady Samorządu Doktorantów, 

rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów lub z własnej inicjatywy. Rozprawa przed Sądem 

koleżeńskim jest jawna. Przewodniczący wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeśli 

jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeśli wymaga tego interes obwinionego, Uczelni lub 

osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia. 

6. Sąd koleżeński wydaje orzeczenie wraz z uzasadnieniem, które doręcza obwinionemu doktorantowi 

w terminie 14 dni od daty wydania orzeczenia. Od orzeczenia Sądu koleżeńskiego przysługuje 

obwinionemu doktorantowi odwołanie do komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów 

(za pośrednictwem Rektora) w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia sądu koleżeńskiego. 

Odwołanie wnosi się na piśmie wraz uzasadnieniem. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie 

orzeczenia. 

7. W przypadku gdy Sąd koleżeński stwierdził, iż wobec obwinionego doktoranta należy orzec karę 

inną niż jest on ustawowo uprawniony, wydaje postanowienie o przekazaniu wniosku o ukaranie 

Rektorowi, w celu skierowania  sprawy  do komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów.  

 

§ 17 

 

1. Samorząd lub stowarzyszenie o zasięgu ogólnopolskim zrzeszające wyłącznie doktorantów może 

podjąć akcję protestacyjną nienaruszającą przepisów obowiązujących w Uczelni dla poparcia swoich 

żądań, gdy są one przedmiotem sporu i dotyczą istotnych spraw lub interesów doktorantów. 



2. Strajk doktorantów może być podjęty wyłącznie przez samorząd lub ww. stowarzyszenie, jeżeli 

wcześniejsze negocjacje z Rektorem lub inne formy zażegnania konfliktu nie doprowadziły do 

porozumienia. 

3. Decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej odpowiednio do jej zasięgu podejmuje bezwzględną 

większością głosów Rada lub organ uchwałodawczy stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1, 

zawiadamiając Rektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej nie później niż 3 dni 

przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 

4. Udział w strajku lub innej akcji protestacyjnej zorganizowany zgodnie z ustawą nie stanowi 

naruszenia obowiązków doktoranta. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

 

1. We wszystkich sprawach doktorantów nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Rada 

Samorządu Doktorantów. 

2. Organem właściwym do dokonywania wykładni zapisów niniejszego Regulaminu jest 

Przewodniczący Rady działający w porozumieniu z prawnikiem zatrudnionym w AWF Warszawa 

lub współpracującym z Uczelnią, wskazanym przez Rektora.  

3. Zmiany niniejszego Regulaminu lub jego uchylenie uchwala Rada większością 3/5 głosów swojego 

pełnego regulaminowego składu. 

4. Zmiany w regulaminie wymagają stwierdzenia przez Senat AWF Warszawa ich zgodności z ustawą 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem AWF Warszawa.  

5. Niniejszy Regulamin oraz jego przyszłe zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Senat 

Uczelni ich zgodności z Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem AWF Warszawa. Po 

wejściu Regulaminu w życie jego tekst podany zostanie przez Przewodniczącego Rady do publicznej 

wiadomości doktorantów, w formie zwyczajowo przyjętej w Uczelni do przekazywania wiadomości 

uczestnikom studiów doktoranckich AWF Warszawa.  

6. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Samorządu Doktorantów 

AWF Warszawa zatwierdzony uchwałą Senatu AWF Warszawa  Nr 55/2005/2006 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2006 r. (z późn. zm.). 

7. Do wyborów do organów samorządu oraz do organów kolegialnych lub wyborczych AWF 

Warszawa odbywających się po zatwierdzeniu niniejszego regulaminu przez Senat AWF Warszawa, 

stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.  

8. W przypadku, gdy działalność organów samorządu zostanie przerwana, osobą odpowiedzialną za 

rozpisanie nowych wyborów do organów samorządu jest Rektor lub działający z jego upoważnienia 

prorektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


