Załącznik do obwieszczenia Rektora UŚ z dnia 21 stycznia 2021 r.

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tworzą wszyscy doktoranci
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w rozumieniu przyjętym w § 1 ust. 4 pkt 9
niniejszego Regulaminu.
2. Samorząd Doktorantów jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3. Samorząd Doktorantów działa przez swoje organy, mając na uwadze interes
doktorantów i dobro Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
2) Statut – załącznik do uchwały nr 374 Senatu UŚ z dnia 28 maja 2019 r.
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 28 maja
2019 r.;
3) Regulamin – niniejszy Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach;
4) Ordynacja Wyborcza – Ordynację Wyborczą Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stanowiącą załącznik do niniejszego
Regulaminu;
5) Uczelnia – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
6) Organy Uczeni – organy Uczelni wymienione w § 13 Statutu oraz organy
doradcze lub opiniodawcze niebędące organami Uczelni wymienione w § 14
Statutu;
7) Senat – Senat Uczelni;
8) Rektor – Rektor Uczelni;
9) Doktorant – osobę kształcącą się w jednej ze Szkół Doktorskich w Uczelni oraz
uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych w Uczelni;
10) Samorząd – Samorząd Doktorantów Uczelni;
11) Organy Samorządu – organy stanowiące i wykonawcze Samorządu,
wyłaniane w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz
w Ordynacji Wyborczej;
12) URSD – Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów;
13) Zarząd URSD – Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów;
14) Przewodniczący URSD – Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu
Doktorantów.
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§2
Samorząd działa na podstawie:
1) Ustawy;
2) Statutu;
3) Regulaminu;
4) Ordynacji Wyborczej;
5) innych aktów prawa wewnętrznie wiążącego Uczelni, niż wymienione w pkt 2-4,
w zakresie, w jakim odnoszą się one do sytuacji prawnej doktoranta, a także statusu
prawnego oraz działalności Samorządu i jego organów;
6) aktów Organów Samorządu, zgodnych z aktami, o których mowa w pkt 1-5.
§3
1. Do zadań Samorządu należy w szczególności:
1) stanie na straży praw doktorantów oraz reprezentacja ich interesów w Uczelni i poza
nią;
2) uczestnictwo, poprzez swoich przedstawicieli, w organach kolegialnych Uczelni oraz
partycypacja w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni;
3) opiniowanie oraz zgłaszanie projektów Organom Uczelni we wszelkich sprawach
dotyczących doktorantów;
4) współdziałanie z Organami Uczelni w działaniach zmierzających do poprawy procesu
kształcenia;
5) współdecydowanie o podziale funduszu stypendialnego dla doktorantów;
6) opieka nad doktorancką działalnością naukową i kulturalno-artystyczną, w tym
współdecydowanie o podziale środków przeznaczonych na działalność doktorancką;
7) współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów, organizacjami doktoranckimi
innych uczelni oraz Samorządem Studenckim Uczelni.
2. Samorząd realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, w zakresie i na zasadach
określonych w aktach, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE SAMORZĄDU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§4
1. Członkiem Samorządu jest każdy doktorant w rozumieniu § 1 ust. 4 pkt 9 niniejszego
Regulaminu.
2. Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek utraty statusu doktoranta w przypadkach
określonych w aktach, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
§5
1. Członkowi Samorządu przysługuje w szczególności:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do Organów Samorządu;
2) prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Organów Samorządu;
3) prawo do uczestnictwa w obradach URSD;
4) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu;
5) prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu, w zakresie i na
zasadach określonych w aktach, o których mowa w § 2 pkt 5 i 6.
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2. Członek Samorządu realizuje prawa, o których mowa w ust. 1, w zakresie i na zasadach
określonych w aktach, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
§6
Członkowie Samorządu mają w szczególności obowiązek:
1) przestrzegania aktów, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu;
2) godnego reprezentowania interesów Uczelni oraz jej doktorantów.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA SAMORZĄDU
§7
1. Organem stanowiącym Samorządu jest URSD.
2. Organami wykonawczymi Samorządu są:
1) Zarząd URSD;
2) Przewodniczący URSD, będący z urzędu Przewodniczącym Zarządu URSD.
3. W przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków przez
Przewodniczącego URSD, jego kompetencje przejmuje Zastępca Przewodniczącego
URSD.
4. W razie wątpliwości dotyczących możliwości wykonywania obowiązków przez
Przewodniczącego URSD, Organem Samorządu mającym prawo odwołać
Przewodniczącego URSD jest URSD. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego
URSD zarządzane jest na wniosek członka Zarządu URSD i odbywa się w obecności co
najmniej połowy regulaminowego składu URSD. Decyzja o odwołaniu jest
podejmowana bezwzględną większością głosów.
5. Samorząd reprezentowany jest przez Zarząd URSD.
6. W razie wątpliwości dotyczących możliwości wykonywania obowiązków przez
Zastępcę Przewodniczącego URSD lub innego członka Zarządu URSD, URSD ma prawo
odwołać osobę poprzez głosowanie na zasadach określonych w ust. 4.
7. Kadencja Organów Samorządu trwa dwanaście miesięcy.
8. URSD może skrócić swoją kadencję w drodze uchwały, podjętej większością dwóch
trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu URSD.
9. Kadencja Zarządu URSD jest równa kadencji URSD.
10. W razie podjęcia przez URSD uchwały o skróceniu swojej kadencji, dotychczasowy
Zarząd URSD pełni obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu URSD.
11. Wybory do Organów Samorządu są przeprowadzane zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
§8
1. Posiedzenia Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów mogą być przeprowadzane,
a uchwały podejmowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy
posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych
zasad bezpieczeństwa.
2. Głosowania w URSD są jawne, z wyłączeniem głosowań w sprawach personalnych.
3. Na wniosek członka URSD, przyjęty w głosowaniu zwykłą większością głosów,
przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.
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4. Uchwały URSD podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej
połowy ogólnej liczby członków URSD, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
5. Głosowania URSD mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych, do których wszyscy członkowie URSD mają dostęp, chyba że
niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
6. W przypadku głosowania zdalnego Przewodniczący URSD jest zobowiązany
poinformować wszystkich członków URSD o sposobie, warunkach i terminie
głosowania, a także przesłać treść przedmiotu głosowania, najpóźniej dwa dni przed
ustalonym terminem głosowania.
ROZDZIAŁ IV
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
§9
1. URSD tworzą doktoranci wybrani w wyborach powszechnych, równych
i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
2. Wybory do URSD odbywają się w trybie i na zasadach określonych w Ordynacji
Wyborczej.
§ 10
1. URSD wybiera Przewodniczącego URSD spośród doktorantów posiadających pełnię
praw wyborczych do Organów Samorządu.
2. Wybór Przewodniczącego URSD odbywa się w trybie i na zasadach
określonych w Ordynacji Wyborczej.
§ 11
1. Do kompetencji URSD należy w szczególności:
1) reprezentowanie doktorantów wobec Organów Uczelni;
2) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli doktorantów w Senacie, Kolegium
Elektorów;
3) reprezentowanie i promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb
edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych;
4) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu
doktorantów, w tym opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów normatywnych
i propozycji osób pełniących funkcje kierownicze, do których zakresu obowiązków
należą sprawy doktorantów;
5) określanie kierunków działalności Samorządu;
6) uchwalanie i zmiana Regulaminu oraz Ordynacji Wyborczej;
7) uchwalanie i zmiana regulaminów: Zarządu URSD; komisji problemowych;
8) dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów w Uczelni;
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Organów Samorządu zobowiązanych do
ich przedkładania;
10) wybór i odwoływanie Przewodniczącego URSD, Zastępcy Przewodniczącego URSD
i pozostałych członków Zarządu URSD;
11) powoływanie i odwoływanie komisji stałych i problemowych;
12) podział środków przeznaczonych na działalność doktorancką, wydzielonych z całego
budżetu URSD;
13) publikowanie sprawozdania z rozdziału środków finansowych na sprawy doktoranckie
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i rozliczenia tych środków w Biuletynie Informacji Publicznej, przy wsparciu
odpowiedniej jednostki Uczelni, a w razie braku takiej możliwości, lub gdy URSD uzna
to za uzasadnione, w innym ogólnodostępnym serwisie Uczelni, nie rzadziej niż raz
w danym roku akademickim.
2. Do kompetencji Przewodniczącego URSD należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zarządu URSD wobec Organów Uczelni i ciał pozauczelnianych;
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu URSD;
3) sporządzanie projektu preliminarza;
4) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących finansów oraz prowadzenie bieżącej
gospodarki finansowej URSD, z zachowaniem postanowień preliminarza na dany rok
i decyzji o podziale środków na działalność doktorancką podjętej przez URSD
w danym roku kalendarzowym;
5) sporządzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności URSD za
okres sprawowania funkcji;
6) podział kompetencji i obowiązków w ramach URSD;
7) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli doktorantów do ciał pozauczelnianych
i Organów Uczelni, innych niż Senat i Kolegium Elektorów, na zasadach określonych
w Ordynacji Wyborczej.
3. URSD realizuje kompetencje, o których mowa w ust. 1, w zakresie i na zasadach
określonych w aktach, o których mowa w § 2.
§ 12
1. URSD obraduje na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz w każdym roku
akademickim.
2. Obrady przebiegają według porządku obrad przedstawionego przez Przewodniczącego
URSD na początku posiedzenia.
§ 13
1. Posiedzenia URSD zwołuje Przewodniczący URSD:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek:
a) co najmniej dwóch członków Zarządu URSD,
b) jednej czwartej członków URSD,
c) jednej piątej członków Samorządu.
2. Wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, winien określać przedmiot obrad.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2, Przewodniczący URSD jest zobowiązany zwołać
obrady URSD w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wniosku.
4. Przewodniczący URSD ma obowiązek:
1) powiadomić wszystkich członków URSD o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad w takim trybie, żeby umożliwić wszystkim członkom URSD
uczestnictwo w obradach, nie później niż na siedem dni przed datą posiedzenia;
2) ogłosić termin, miejsce i proponowany porządek obrad URSD ogółowi doktorantów
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 14
1. Głos stanowiący podczas obrad URSD przysługuje wyłącznie członkom URSD.
2. W obradach URSD, oprócz jej członków, mogą brać udział, z głosem doradczym, inni
członkowie Samorządu oraz goście zaproszeni przez Przewodniczącego URSD.
5

§ 15
1. Obrady URSD prowadzi Przewodniczący URSD lub wyznaczony przez niego członek Zarządu
URSD.
2. URSD może w drodze uchwały wybrać spośród obecnych członków URSD innego
prowadzącego obrady, za jego zgodą.
3. Obrady URSD protokołuje osoba wskazana przez prowadzącego obrady.
4. W celu ustalenia wyników głosowań, URSD powołuje komisję skrutacyjną, która
przygotowuje i dostarcza prowadzącemu obrady protokół z wynikami głosowań,
stanowiący załącznik do protokołu z obrad URSD.
§ 16
1. W skład Zarządu URSD wchodzą: Przewodniczący URSD, Zastępca Przewodniczącego URSD
oraz trzech członków wybieranych na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej.
2. Członkowie Zarządu URSD reprezentują Samorząd przed Organami Uczelni
i zewnętrznymi organizacjami skupiającymi doktorantów - każdy odpowiednio do zakresu
swoich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Zarządu URSD.
§ 17
1. Do kompetencji Zarządu URSD należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Samorządu, zgodnie z uchwałami URSD;
2) organizacja pracy Samorządu;
3) przygotowanie oraz realizacja uchwał URSD;
4) zarządzanie wyborów do URSD;
5) współpraca z Organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania
Samorządu;
6) podejmowanie działań na rzecz polepszenia sytuacji doktorantów oraz przestrzegania
ich praw;
7) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska i rozwojowi współpracy
koleżeńskiej.
2. Zarząd URSD realizuje kompetencje, o których mowa w ust. 1, w zakresie i na zasadach
określonych w aktach, o których mowa w § 2.
§ 18
Posiedzenia Zarządu URSD zwołuje Przewodniczący URSD nie rzadziej niż raz w każdym roku
akademickim.
§ 19
1. Przed spotkaniem wyborczym Przewodniczący URSD zwołuje posiedzenie URSD, na którym
Zarząd URSD przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Sprawozdanie Zarządu URSD, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez URSD
bezwzględną większością głosów ogólnego składu URSD, w głosowaniu tajnym. Protokoły
z posiedzenia URSD podpisuje Przewodniczący URSD. Odrzucenie sprawozdania jest
równoznaczne z odwołaniem Zarządu URSD.
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ROZDZIAŁ V
KOMISJE URSD
§ 20
1. URSD może, w drodze uchwały, powoływać i odwoływać komisje problemowe.
Przedmiotowa uchwała powinna określać skład, cele i zadania komisji problemowych.
2. Przewodniczący komisji ustala skład komisji, który przedstawia URSD w celu powołania.
3. Przewodniczący URSD i Zastępca Przewodniczącego URSD mogą pełnić równocześnie
funkcje przewodniczących poszczególnych komisji.
4. W sprawach
właściwych dla
danej komisji decyzje jednoosobowo podejmuje
przewodniczący komisji.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA REGULAMINU
§ 21
1. Projekt zmiany niniejszego Regulaminu ma prawo przedłożyć:
1) Przewodniczący URSD;
2) Zarząd URSD;
3) co najmniej jedna trzecia ogólnego składu URSD.
2. Uchwałę o zmianie Regulaminu podejmuje URSD bezwzględną większością głosów przy
udziale co najmniej dwóch trzecich regulaminowego składu URSD, po zasięgnięciu opinii
właściwej komisji.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, może zostać podjęta od razu po otrzymaniu pozytywnej
opinii właściwej komisji.
4. Uchwała, o której mowa w ust. 2, wchodzi w życie po uprzednim stwierdzeniu jej zgodności
z Ustawą i Statutem przez Rektora w trybie art. 110 ust. 7 zd. 1 Ustawy.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 22
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu jego zgodności z Ustawą
i Statutem przez Rektora w trybie art. 110 ust. 7 zd. 1 Ustawy.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będący załącznikiem nr 1 do uchwały
URSD nr 1/XI/2013 z dnia 03.11.2013 r.
3. Organy Samorządu, wybrane przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, pełnią swoje
funkcje do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane i działają na zasadach
dotychczasowych.
4. Przewodniczący URSD w ciągu siedmiu dni roboczych od wejścia w życie niniejszego
Regulaminu zwołuje posiedzenie URSD w celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli
Samorządu, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.
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