
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich, zwani dalej doktorantami, prowadzonych w Politechnice Białostockiej, 
zwanej dalej Uczelnią, tworzą Samorząd Doktorantów Politechniki Białostockiej, zwany dalej Samorządem. 

 
§ 2. 

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

zwanej dalej Ustawą, 
2) niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej, zwanego dalej Regulaminem. 

2. Samorząd działa zgodnie ze statutem Politechniki Białostockiej. 
 

§ 3. 
Samorząd, będąc częścią społeczności akademickiej, działa zgodnie z misją Uczelni i współpracuje z organami 
Uczelni  
w realizacji jej statutowych celów. 

 
§ 4. 

1. Samorząd działa poprzez swoje organy. 
2. Organizację i tryb powoływania organów Samorządu określa Regulamin. 

 
§ 5. 

Organy Samorządu są wyłącznymi reprezentantami społeczności doktorantów Uczelni w sprawach dotyczących ich 
praw  
i obowiązków, kultury oraz warunków socjalno-bytowych. 

 
§ 6. 

1. Zadania organów Samorządu: 
1) uczestniczenie w realizacji zadań Uczelni; 
2) reprezentowanie interesów doktorantów wobec organów Uczelni; 
3) reprezentowanie społeczności doktorantów poza Uczelnią; 
4) obrona praw doktorantów; 
5) informowanie doktorantów o działalności organów Samorządu oraz władz wydziałów i Uczelni; 
6) inicjowanie działań w zakresie samopomocy i samokształcenia doktorantów; 
7) wspieranie rozwoju naukowego doktorantów; 
8) wyrażanie opinii społeczności doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana, z 

własnej inicjatywy lub na wniosek władz Uczelni; 
9) uczestniczenie  w podejmowaniu  decyzji  w sprawach dotyczących  doktorantów, w szczególności: 

a) opiniowanie   projektów   decyzji   organów   Uczelni   w   sprawach   dotyczących doktorantów; 
b) zgłaszanie właściwym organom Uczelni własnych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw 

doktorantów; 
c) współpraca z organami Uczelni w zakresie działań zmierzających do poprawy systemu kształcenia i 

sytuacji socjalno-bytowej doktorantów. 
 

§ 7. 
1. Przy realizacji swoich zadań organy Samorządu, w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania, korzystają  

z pomieszczeń oraz infrastruktury Uczelni. 



2. Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów Samorządu. 
3. Zasady korzystania ze środków Uczelni określają właściwe organy Uczelni. 

 
 
 
 

Rozdział II 
Organizacja Samorządu 

§ 8. 
1. Organami kolegialnymi Samorządu są: 

1)Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD), 
2)Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów (WRSD), 
3)Wydziałowe Komisje Wyborcze Doktorantów, 
4)Uczelniana Komisja Wyborcza Doktorantów, 
5)Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów, zwany dalej Sądem Koleżeńskim, 

2. Jednoosobowymi organami Samorządu są: 
1)przewodniczący URSD, 
2)przewodniczący WRSD. 

 
§ 9. 

Samorząd jest reprezentowany przez URSD lub WRSD, odpowiednio wobec organów Uczelni lub wydziału. 
 

§ 10. 
Organy Samorządu są powoływane w drodze wyborów. 

 
§ 11. 

Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 
 

§ 12. 
Kadencja organów kolegialnych rozpoczyna się od ich pierwszego posiedzenia, będącego zarazem ostatnim 
posiedzeniem organu poprzedniej kadencji. 
 

§ 13. 
1. Organy Samorządu podejmują decyzje w formie uchwał. 
2. Uchwały organów Samorządu są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością ważnie oddanych 

głosów, w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych  do głosowania, o ile Regulamin nie stanowi 
inaczej.   

3. W razie równej ilości głosów, głos decydujący przysługuje przewodniczącemu danego organu.  
4. W przypadku braku kworum przewodniczący danego organu ogłasza piętnastominutowe zawieszenie obrad. Po 

upływie tego czasu przewodniczący wznawia posiedzenie. Po wznowieniu posiedzenia kworum nie obowiązuje 
5. Uchwały organów Samorządu są wiążące dla wszystkich członków Samorządu, podlegających danym organom. 
6. Rektor uchyla uchwały organów Samorządu sprzeczne z: 

1) przepisami prawa, 
2) statutem Uczelni, 
3) regulaminem studiów doktoranckich, 
4) niniejszym Regulaminem. 

 
 

Rozdział III 
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów 

 



§ 14. 
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów jest organem uchwałodawczym Samorządu. 

 
§ 15. 

URSD jest organem Samorządu działającym na poziomie ogólnouczelnianym, wykonującym wszelkie zadania 
dotyczące spraw doktorantów niezastrzeżone do kompetencji innych organów Samorządu. 

 
§ 16. 

1. URSD składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków rady. 
2. W skład URSD wchodzą przedstawiciele poszczególnych dyscyplin studiów doktoranckich prowadzonych w 

Uczelni, po jednym przedstawicielu każdej dyscypliny, w tym przewodniczący każdej WRSD. 
§ 17. 

Kompetencje URSD: 
1) określanie kierunków pracy organów Samorządu; 
2) uchwalanie Regulaminu oraz zmian w Regulaminie; 
3) wybór i odwoływanie przewodniczącego URSD; 
4) powoływanie członków Sądu Koleżeńskiego obydwu instancji; 
5) wyznaczanie terminów wyborów do WRSD i URSD; 
6) udzielanie absolutorium ustępującej URSD; 
7) powoływanie Uczelnianej Komisji Wyborczej Doktorantów; 
8) opiniowanie regulaminu studiów doktoranckich oraz wnioskowanie w nim zmian; 
9) uchwalanie rozdziału środków przeznaczonych na działalność Samorządu; 
10) przedkładanie rektorowi sprawozdania z rozdziału przyznanych środków finansowych i rozliczanie tych 

środków; 
11) współpraca z rektorem w zakresie dokonywanego przez niego podziału dotacji na zadania związane  

z bezzwrotną pomocą materialną dla doktorantów; 
12) uzgadnianie z rektorem zasad i trybu przyznawania świadczeń dla doktorantów z funduszu pomocy 

materialnej; 
13) zapewnienie reprezentacji Samorządu w komisjach i organach uczelnianych, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Uczelni; 
14) opiniowanie i rozstrzyganie w sprawach przedłożonych przez organy Uczelni; 
15) podejmowanie decyzji o podjęciu akcji protestacyjnej; 
16) organizowanie akcji protestacyjnej zgodnie z Ustawą i statutem Uczelni. 

 
§ 18. 

Członkowie URSD są zobowiązani do: 
1) czynnego udziału w pracach URSD, 
2) działania zgodnie z uchwałami URSD. 

 
§ 19. 

1. URSD obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
2. Posiedzenia URSD są jawne. 
3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje przewodniczący URSD co najmniej raz w semestrze. Przewodniczący 

zawiadamia członków URSD o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie lub pocztą elektroniczną, nie później niż 7 dni 
przed posiedzeniem, przedkładając do wiadomości porządek obrad. 

4. Posiedzenia nadzwyczajne przewodniczący URSD zwołuje: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek rektora, 
3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków URSD, 
4) na pisemny wniosek co najmniej 20% liczby wszystkich doktorantów Uczelni. 

5. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Przewodniczący zawiadamia 



członków URSD o posiedzeniu nadzwyczajnym pisemnie lub pocztą elektroniczną, nie później niż 7 dni przed 
posiedzeniem, przedkładając do wiadomości porządek obrad, 

6. URSD może rozpatrywać sprawy nieobjęte porządkiem obrad, o ile podejmie uchwałę w sprawie zmiany 
porządku obrad. 

7. Ostatnie posiedzenie ustępującej URSD odbywa się w terminie do 27 października. Poza ustępującą URSD 
uczestniczy w nim także nowo wybrana URSD. 

8. Na ostatnim posiedzeniu ustępująca URSD przekazuje władzę nowo wybranej URSD. 
 

§ 20. 
Członkostwo w URSD ustaje na skutek: 

1) skreślenia członka URSD z listy uczestników studiów doktoranckich w ramach reprezentowanej przez niego  
w URSD dyscypliny studiów; 

2) złożenia przez członka URSD pisemnej rezygnacji z członkostwa w URSD; 
3) odwołania członka przez URSD na wniosek co najmniej połowy liczby składu URSD, w głosowaniu tajnym, 

większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków URSD. 
 
 

Rozdział IV 
Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 

 
§ 21. 

Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów: 
1) kieruje pracami URSD, 
2) reprezentuje Samorząd wobec władz Uczelni i na zewnątrz, 
3) zapewnia realizację uchwał URSD, 
4) czuwa nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa, 
5) zwołuje posiedzenia URSD i przewodniczy im, 
6) przyjmuje od rektora wnioski do Sądu Koleżeńskiego, 
7) organizuje, w porozumieniu z WRSD, powołanie Sądu Koleżeńskiego obydwu instancji. 

 
§ 22. 

1. Podczas nieobecności przewodniczącego URSD lub gdy nie może on wypełniać swoich obowiązków z innych 
względów, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący URSD. 

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący URSD nie mogą być doktorantami na tym samym wydziale, chyba że 
studia doktoranckie prowadzone są tylko na jednym wydziale. 

 
§ 23. 

1. W razie ustania kadencji URSD przewodniczący URSD pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego 
przewodniczącego. 

2. Jeżeli w trakcie kadencji przewodniczącego URSD ustanie jego członkostwo w Samorządzie, zostanie on 
odwołany bądź złoży rezygnację, mają zastosowanie przepisy § 55.  

3. Do wyboru nowego przewodniczącego URSD stosuje się odpowiednio przepisy § 54. 
4. URSD może odwołać przewodniczącego URSD w trybie przewidzianym w § 20 pkt.3). 
 
 

Rozdział V 
Wydziałowe Rady Samorządu Doktorantów 

 
§ 24. 

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów składa się z wybranych przedstawicieli doktorantów danego wydziału,  
w liczbie 3 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 



 
§ 25. 

WRSD jest organem Samorządu działającym na wydziale, wykonującym wszelkie zadania dotyczące spraw 
doktorantów w ramach wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

 
§ 26. 

WRSD reprezentuje interesy doktorantów wobec władz wydziału oraz wobec URSD i wykonuje wszelkie zadania  
z tym związane, w szczególności: 

1) podejmuje uchwały w zakresie dotyczącym spraw doktorantów danego wydziału, 
2) na wniosek przewodniczącego URSD deleguje przedstawicieli do Sądu Koleżeńskiego, 
3) powołuje Wydziałową Komisję Wyborczą Doktorantów, 
4) opiniuje plany i programy studiów doktoranckich uchwalane przez radę wydziału, 
5) zapewnia reprezentację Samorządu w komisjach i organach wydziałowych, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Uczelni. 
 

§ 27. 
1. WRSD odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz w semestrze. Przewodniczący WRSD zawiadamia jej 

członków o posiedzeniu zwyczajnym pisemnie lub pocztą elektroniczną, nie później niż 5 dni przed 
posiedzeniem, przedkładając porządek obrad. 

2. Przewodniczący WRSD zwołuje nadzwyczajne posiedzenie WRSD: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek wiceprzewodniczącego lub sekretarza WRSD, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 10% doktorantów danego wydziału. 

3. Nadzwyczajne posiedzenie WRSD odbywa się w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Przewodniczący 
WRSD zawiadamia członków WRSD o posiedzeniu nadzwyczajnym pisemnie lub pocztą elektroniczną, nie 
później niż 3 dni przed posiedzeniem, przedkładając porządek obrad. 

4. WRSD może rozpatrywać sprawy nieobjęte porządkiem obrad, o ile podejmie uchwałę o zmianie porządku 
obrad. 

 
§ 28. 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej WRSD odbywa się w terminie do 15 października.  
 
 

Rozdział VI 
Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów 

 
§ 29. 

Przewodniczący WRSD: 
1) wykonuje uchwały WRSD, 
2) koordynuje prace WRSD, 
3) zwołuje posiedzenia WRSD i przewodniczy im, 
4) reprezentuje doktorantów swojego wydziału wobec władz wydziału. 

 
§ 30. 

Podczas nieobecności przewodniczącego WRSD lub gdy nie może on wypełniać swoich obowiązków z innych 
względów, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący WRSD. 

 
Rozdział VII  

Wybory 
 

§ 31. 



Powszechne, tajne i bezpośrednie wybory przeprowadza się do: 
1) Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów, 
2) Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. 

 
§ 32. 

Wybory do WRSD odbywają się między 20 września a 10 października, tego samego dnia na wszystkich wydziałach. 
 

§ 33. 
1. Wybory przeprowadzają Wydziałowe Komisje Wyborcze Doktorantów. 
2. W skład Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów wchodzi trzech doktorantów. 
3. Członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów nie mogą być: 

1) kandydatami w wyborach, 
2) członkami innych organów Samorządu. 

4. Do zadań Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów należy: 
1) rejestrowanie kandydatów, 
2) udostępnienie wyborcom przepisów Regulaminu dotyczących wyborów, 
3) przygotowanie listy wyborców, 
4) przygotowanie kart i urn do głosowania, 
5) przeprowadzenie głosowania, 
6) przeliczenie oddanych głosów, 
7) rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących wyborów, 
8) ogłoszenie wyników wyborów, 
9) sporządzenie protokołu. 

5. Wydziałowa Komisja Wyborcza  Doktorantów jest powoływana doraźnie, w terminie co najmniej 18 dni przed 
wyborami. 

 
§ 34. 

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim doktorantom wydziału, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3 pkt 1), o 
ile nie zostali oni pozbawieni odpowiednich praw przez komisję dyscyplinarną dla doktorantów. 

 
§ 35. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim doktorantom wydziału. 
2. Kandydaci są zgłaszani do Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów do 5 dni przed wyborami. 
3. Zgłoszenia kandydatów są pisemne, zawierają: 

1) nazwę organu, do którego zgłaszany jest kandydat, 
2) imię/imiona i nazwisko kandydata, 
3) numer albumu, dyscyplinę naukową oraz rok studiów; 
4) pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 

niezbędnym  
do prawidłowego przeprowadzenia wyborów. 

 
§ 36. 

1. W terminie do 14 dni przed wyborami Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów w widocznych, dostępnych  
dla wszystkich doktorantów miejscach umieszcza następujące informacje: 
1) nazwę, turę i datę wyborów oraz miejsce i czas głosowania, 
2) miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów, 
3) przepisy Regulaminu dotyczące wyborów. 

2. 14 dni przed wyborami Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów składa w sekretariatach studiów 
doktoranckich wniosek o przesłanie wszystkim doktorantom poprzez pocztę elektroniczną informacji z ust. 1 pkt 1 
– 3. 

 



§ 37. 
W terminie 4 dni przed wyborami Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów ogłasza listy kandydatów, 
umieszczając je w widocznych, ogólnodostępnych miejscach. 

 
§ 38. 

Głosowanie trwa jeden dzień, nieprzerwanie w godzinach ustalonych przez Wydziałowe Komisje Wyborcze 
Doktorantów. 

 
§ 39. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów zamyka i opieczętowuje 
pustą urnę do głosowania, po czym ustawia ją w wyznaczonym miejscu. 

 
§ 40. 

Podczas głosowania w miejscu wystawienia urny obowiązuje zakaz agitacji. 
 

§ 41. 
1. Na kartach do głosowania znajdują się: 

1) data głosowania, 
2) nazwa organu, którego dotyczy głosowanie, 
3) nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, 
4) informacja o warunkach ważności głosu, 
5) pieczęć wydziału lub innej jednostki Uczelni, ta sama na wszystkich kartach w ramach głosowania  

na poszczególnych wydziałach. 
2. Karty do głosowania podlegają ścisłemu zarachowaniu. 
3. Wyborca otrzymuje jedną kartę do głosowania. Pobranie karty potwierdza podpisem na liście wyborców. 

 
§ 42. 

1. Wyborca może przystąpić do głosowania, jeżeli przedstawi ważny dokument tożsamości. 
2. Dokumentem uznanym za potwierdzenie tożsamość jest: 

1) legitymacja uczestnika studiów doktoranckich, 
2) dowód osobisty, 
3) paszport, 
4) prawo jazdy. 

§ 43. 
1. Oddanie głosu na kandydata odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata na karcie  

do głosowania i wrzucenie karty do urny. 
2. Za głosy nieważne uznaje się głosy oddane poprzez: 

1) postawienie innego znaku niż „X”, 
2) postawienie   znaku   „X”   przy   większej   liczbie   nazwisk   niż   liczba   mandatów do 

obsadzenia w danym głosowaniu, 
3) postawienie znaku ołówkiem. 

 
§ 44. 

Bezpośrednio po zakończeniu głosowania Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów: 
1) zrywa pieczęcie z urny do głosowania, otwiera ją i przelicza głosy, 
2) ustala wyniki wyborów, 
3) sporządza protokół, 
4) wywiesza ogłoszenia z wynikami wyborów. 

 
§ 45. 

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów zawiera: 



1) datę i nazwę głosowania, 
2) imienną listę członków Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów, 
3) listę kandydatów, 
4) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
5) liczbę oddanych głosów, w tym głosów ważnie oddanych, 
6) rozliczenie kart do głosowania, 
7) liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,  
8) wyniki głosowania, 
9) podpisy członków Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów. 

 
§ 46. 

Jeżeli wyników głosowania nie można ustalić ze względu na taką samą liczbę głosów, którą w głosowaniu oddano na 
dwóch lub więcej kandydatów, Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów przeprowadza losowanie. Losowanie jest 
jawne. 

 
§ 47. 

1. W ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników wyborów doktorantom przysługuje prawo składania wniosków w 
sprawie unieważnienia wyborów, jeżeli podczas wyborów naruszono przepisy Regulaminu dotyczące wyborów. 

2. Spory dotyczące wyborów rozstrzyga URSD. 
3. Jeżeli wniosek zostanie uznany za zasadny, wybory uznaje się za nieważne i w ciągu 30 dni od ich 

unieważnienia organizuje się ponowne wybory. 
4. Członkami Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów przeprowadzającej ponowne wybory nie mogą być 

członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej Doktorantów, która przeprowadziła unieważnione wybory. 
 

§ 48. 
Wydziałowa  Komisja  Wyborcza  Doktorantów  podejmuje  decyzję  w  sprawie  ważności wyborów czwartego 
dnia od daty ogłoszenia wyników wyborów. 

§ 49. 
Po   podjęciu   decyzji   w   sprawie   ważności   wyborów   Wydziałowa   Komisja   Wyborcza Doktorantów 
ulega samorozwiązaniu. 

§ 50. 
1. Przewodniczącym WRSD zostaje kandydat, który otrzymał w wyborach powszechnych największą liczbę głosów. 
2. Wiceprzewodniczącego i sekretarza wskazuje nowo wybrany przewodniczący WRSD  na pierwszym 

posiedzeniu WRSD. 
 

§ 51. 
1. Wybory do URSD odbywają się w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników wyborów do WRSD. 
2. Wybory do URSD przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza Doktorantów. 

 
§ 52. 

1. Wybory do URSD polegają na uzupełnieniu składu URSD o przedstawicieli dyscyplin niereprezentowanych przez 
przewodniczących WRSD. 

2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do URSD przysługuje doktorantom dyscyplin, które nie są reprezentowane 
przez przewodniczących WRSD, poza członkami Uczelnianej Komisji Wyborczej Doktorantów i osobami 
pozbawionymi tego prawa przez komisję dyscyplinarną dla doktorantów. 

3. Czynne prawo wyborcze w wyborach do URSD przysługuje wszystkim doktorantom. 
 

§ 53. 
Do wyborów do URSD stosuje się odpowiednio przepisy § 33 oraz § 35 - 49 Regulaminu.  
 

§ 54. 



1. Przewodniczący URSD jest wybierany przez członków URSD na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej URSD, 
które powinno się odbyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.  

2. Każdy członek URSD ma prawo wskazać spośród innych członków URSD jednego kandydata na 
przewodniczącego. Kandydowanie wymaga zgody kandydata. 

3. Wybory przewodniczącego URSD odbywają się poprzez głosowanie tajne, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy liczby członków składu URSD. 

4. W głosowaniu każdy członek URSD ma prawo oddać głos na jednego kandydata. 
5. Nowo wybrany przewodniczący URSD bezpośrednio po wyborze wskazuje wiceprzewodniczącego i sekretarza 

URSD. 
 

§ 55. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka URSD lub WRSD: 

1) do URSD lub WRSD wybierana jest kolejna osoba na liście wyborczej z największą liczbą głosów, 
2) jeżeli osoba, o której mowa w pkt 1 nie wyraża zgody na bycie członkiem URSD lub WRSD oraz w 

przypadku, gdy nie ma osoby spełniającej kryteria z pkt 1,  w przeciągu 30 dni organizuje się wybory 
uzupełniające, w trybie przewidzianym  w przepisach § 33 - 49 Regulaminu. 

 
§ 56. 

Wybory przedstawicieli doktorantów do senatu Uczelni przeprowadza uczelniana komisja wyborcza. 
 
 

Rozdział VIII  
Wybory elektorów 

 
§ 57. 

Liczbę  przedstawicieli  doktorantów w uczelnianym  i  wydziałowym   kolegium  elektorów określa statut 
Politechniki Białostockiej. 

 
§ 58. 

1. Do wydziałowego kolegium elektorów przeprowadza się wybory pośrednie. 
2. Prawo zgłaszania kandydatów na elektorów przysługuje wszystkim doktorantom wydziału. 
3. Kandydaci są zgłaszani do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów do 7 dni przed wyborami. 
4. Zgłoszenia kandydatów są pisemne, zawierają imię/imiona i nazwisko kandydata, numer albumu, dyscyplinę 

naukową oraz pisemną zgodę kandydata na kandydowanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia wyborów. 

 
§ 59. 

1. W terminie do 14 dni przed wyborami Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów w widocznych, dostępnych dla 
wszystkich doktorantów miejscach umieszcza następujące informacje: 
1) nazwę i datę wyborów, 
2) miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów, 
3) przepisy Regulaminu dotyczące wyborów. 

2. 14 dni przed wyborami Wydziałowa Komisja Wyborcza Doktorantów składa w sekretariatach studiów 
doktoranckich wniosek o przesłanie wszystkim doktorantom poprzez pocztę elektroniczną informacji z ust. 1 pkt 
1-3. 

 
§ 60. 

1. Przedstawicieli do wydziałowego kolegium elektorów, spośród zgłoszonych kandydatów, wybiera Wydziałowa 
Rada Samorządu Doktorantów, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością ważnie oddanych głosów. W razie 
równowagi głosów, głos decydujący przysługuje przewodniczącemu WRSD. 

2. Ważność mandatu przedstawiciela doktorantów w wydziałowym kolegium elektorów określa statut Politechniki 



Białostockiej. 
 

§ 61. 
1. Przedstawicieli do uczelnianego kolegium elektorów wybiera Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów 
2. Do wyborów przedstawicieli doktorantów w uczelnianym kolegium elektorów stosuje się odpowiednio przepisy § 

57 - 60. 
Rozdział IX 

Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów 
 

§ 62. 
Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów Politechniki Białostockiej, 
wynikające z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu. 

§ 63. 
Członków Sądu Koleżeńskiego wybierają WRSD, po jednym członku z każdej dyscypliny, ale nie mają one 
możliwości odwołania wybranego przez siebie członka Sądu Koleżeńskiego. 
 

§ 64. 
1. Kadencja Sądu Koleżeńskiego rozpoczyna się w chwili wyboru jego składu, najpóźniej podczas drugiego 

posiedzenia URSD, a kończy się wraz z wyborem Sądu Koleżeńskiego następnej kadencji. 
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego właściwa WRSD wybiera nowego członka tego 

organu do końca kadencji. 
 

§ 65. 
Jeżeli skład Sądu Koleżeńskiego nie uległ zmianie w porównaniu z mijającą kadencją, URSD może wyrazić zgodę na 
funkcjonowanie Sądu bez konieczności zwoływania posiedzenia. 
 

§ 66. 
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek rektora. 

 
§ 67. 

3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. 
4. Nie można być jednocześnie członkiem Sądu Koleżeńskiego pierwszej i drugiej instancji. 
5. W skład Sądu Koleżeńskiego obydwu instancji powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich wydziałów, na 

których są prowadzone studia doktoranckie. 
 

§ 68. 
1. Sąd Koleżeński każdej instancji wybiera ze swego grona przewodniczącego składu orzekającego. 
2. Do zadań przewodniczącego składu orzekającego należy: 

1) wyznaczanie terminów posiedzeń i przewodniczenie im, 
2) wyznaczanie protokolanta (doktoranta spoza składu orzekającego), 
3) przedkładanie decyzji Sądu Koleżeńskiego odpowiednim organom Uczelni. 

 
§ 69. 

W zakresie orzekania Sąd Koleżeński jest niezawisły. 
 
 

§ 70. 
1. Członkom Sądu Koleżeńskiego nie przysługuje prawo wstrzymywania się od głosu podczas posiedzeń. 
2. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego. 

 
§ 71. 



Sąd Koleżeński właściwej instancji podejmuje decyzję o: 
1) umorzeniu postępowania, 
2) uniewinnieniu obwinionego, 
3) stwierdzeniu winy i wymierzeniu obwinionemu stosownej kary. 

 
§ 72. 

Sąd Koleżeński może wymierzyć karę: 
1) upomnienia, 
2) nagany, 
3) nagany z ostrzeżeniem. 

 
§ 73. 

1. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia wraz z uzasadnieniem, które doręcza się 
obwinionemu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. 

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji przysługuje stronom prawo odwołania do Sądu 
Koleżeńskiego drugiej instancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 
 

 
Rozdział X 

Przedstawiciele Samorządu w senacie Politechniki Białostockiej 
 

§ 74. 
1. Doktoranci będący członkami senatu Politechniki Białostockiej, reprezentują społeczność doktorantów w senacie  

i biorą aktywny udział w jego pracach. 
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w senacie Uczelni określa statut Uczelni. 

 
§ 75. 

W zakresie sprawowania mandatu senatora przedstawiciele doktorantów działają zgodnie z uchwałami URSD. 
 

 
Rozdział XI 

Przedstawiciele Samorządu w radzie wydziału 
 

§ 76. 
1. Przedstawiciele doktorantów do rady wydziału reprezentują społeczność doktorantów w radzie wydziału danego 

wydziału i biorą aktywny udział w jej pracach. 
2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w radzie wydziału określa statut Uczelni. 

 
 

Rozdział XII  
Przepisy końcowe 

 
§ 77. 

1. Zmiany w Regulaminie uchwala URSD większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy 
liczby członków składu URSD, pod warunkiem, że obecni są przedstawiciele wszystkich wydziałów, na których 
są prowadzone studia doktoranckie. 

2. Zmiany w Regulaminie wymagają stwierdzenia przez senat Politechniki Białostockiej zgodności z Ustawą i 
statutem Uczelni. 

 
 

§ 78. 



Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień Regulaminu jest URSD. 
 

§ 79. 
W sprawach nieujętych w Regulaminie stosuje się Ustawę, statut Uczelni oraz inne odpowiednie przepisy prawa. 

 
§ 80. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez senat Politechniki Białostockiej jego zgodności z Ustawą  
i statutem Uczelni. 


