Regulamin
Samorządu Doktorantów Studium Doktoranckiego
Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
§1
Postanowienia ogólne
1. Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zwany dalej „Samorządem“, stanowi
zrzeszenie
doktorantów
środowiskowych
studiów
doktoranckich
prowadzonych przez:
a. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk,
b. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,
dalej zwane Instytutami PAN.
2. Kształcenie na studiach doktoranckich prowadzone jest przy współpracy:
a. Instytutem Fizjologii Roślin PAN (dalej zwany IFR PAN),
b. Instytutem Ochrony Przyrody PAN (dalej zwany IOP PAN).
3. Samorząd
tworzą
wszyscy
uczestnicy
środowiskowych
studiów
doktoranckich.
4. Samorząd działa na podstawie:
a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm., zwanej dalej ustawą) oraz aktów
wykonawczych do ustawy;
b. Statutu Instytutu IB PAN w Krakowie;
c. Niniejszego Regulaminu.
§2
Zadania Samorządu
Samorząd:
a. reprezentuje interesy doktorantów,
b. broni praw doktorantów,
c. reprezentuje środowisko doktorantów środowiskowych studiów
doktoranckich;
d. realizuje wspólne przedsięwzięć naukowe i kulturalne doktorantów;
e. współpracuje z władzami Instytutów PAN w sprawach dotyczących
doktorantów;
f. występuje z propozycjami działań na rzecz społeczności doktorantów.
g. współpracuje z innymi organizacjami doktorantów działającymi w
ramach Polskiej Akademii Nauk oraz innych jednostek badawczorozwojowych i uczelni wyższych;
h. uczestniczy przez swojego przedstawiciela w posiedzeniach Rad
Naukowych Instytutów PAN;
i. realizuje inne działania określone ustawą i aktami wykonawczymi.

§3
Członkowie Samorządu
1. Członkowie Samorządu mają prawo do:
a. brania udziału w pracach Samorządu;
b. wybierania i bycia wybieranym do pełnienia funkcji Samorządzie;
c. otrzymywania informacji o pracy organów Samorządu;
d. występowania z wnioskami do Przewodniczącego i Rady Samorządu.
2. Członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania aktów prawnych
oraz uchwał podjętych przez Radę Doktorantów.
§4
Organy Samorządu
1. Organami Samorządu są:
a. Zgromadzenie Samorządu Doktorantów;
b. Przewodniczący Samorządu Doktorantów;
c. Sąd Koleżeński.
2. Członkowie organów Samorządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie
pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.
§5
Zgromadzenie Samorządu Doktorantów
1. Zgromadzenie Samorządu Doktorantów (dalej zwane Zgromadzeniem) jest
organem uchwałodawczym Samorządu.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy doktoranci środowiskowych
studiów doktoranckich.
3. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności
Samorządu oraz środowiskowych studiów doktoranckich;
b. uchwalanie i zmiana Regulaminu Samorządu;
c. uchwalanie podział środków budżetowych przeznaczonych na
działalność doktorantów;
d. powoływanie
i
odwoływanie
Przewodniczącego
Samorządu
Doktorantów (dalej zwanego Przewodniczącym);
e. zatwierdzanie lub odrzucanie sprawozdania Przewodniczącego z
działalności za dany rok;
f. wybór przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów PAN,
g. wyrażanie opinii co do powołania i odwołania kierownika studiów
doktoranckich;
h. przedstawianie Dyrektorowi IB PAN kandydatów na członków komisji
dyscyplinarnych właściwych dla spraw doktorantów;
i.

powoływanie i wybór członków innych komisji i ciał doradczych
Instytutów PAN na wniosek ich władz;

j.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

uzgadnianie z władzami Instytutów PAN przyjęcie lub zmiany
regulaminu studiów doktoranckich;
k. rozstrzyganie spraw przedłożonych przez Przewodniczącego albo
organy Instytutów PAN.
Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach.
Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są przez Przewodniczącego
działającego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5
doktorantów. Informacja o terminie posiedzenia oraz planowanym porządku
obrad przekazywana jest wszystkim doktorantom co najmniej na 14 dni
przed jego terminem.
Posiedzenia Zgromadzenia są protokółowane przez Sekretarza Rady
wybranego na pierwszym posiedzeniu Rady danej kadencji spośród jej
członków.
Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowania są jawne, z
zastrzeżeniem głosowań w sprawach osobowych.
Kandydatów na przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów PAN,
członków komisji dyscyplinarnych właściwych dla spraw doktorantów i
innych komisji lub ciał doradczych Instytutów PAN Zgromadzenie wybiera
na roczną kadencję na pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim,
nie później niż do dnia 31 października tego roku.
Kandydatów na przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów PAN,
członków komisji dyscyplinarnych właściwych dla spraw doktorantów i
innych komisji lub ciał doradczych Instytutów PAN może zgłosić
Przewodniczący lub co najmniej 5 doktorantów.
Dyrektor IB PAN uchyla uchwałę Zgromadzenia niezgodną z przepisami
prawa, Statutami Instytutów PAN, Regulaminem studiów doktoranckich lub
niniejszym Regulaminem.
§6
Przewodniczący Samorządu Doktorantów

1. Przewodniczący Samorządu Doktorantów jest organem wykonawczym
Samorządu.
2. Przewodniczący:
a. kieruje pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz.
b. wykonuje uchwały Zgromadzenia;
c. występuje przed organami Instytutów PAN w celu reprezentowania
interesów doktorantów, w tym formułowanie opinii i wniosków;
d. uzgadnia z władzami Instytutów PAN zasady przyznawania świadczeń
ze środków funduszu pomocy materialnej, własnego funduszu
stypendialnego oraz innych środków Instytutów PAN w zakresie
przeznaczonym dla doktorantów;
e. rozstrzyga w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów
Samorządu;
f. zwołuje zebrania Zgromadzenia;

g. czuwa nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień
niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa;
h. wyznacza osoby do realizacji uchwał organów Samorządu oraz ich
nadzorowanie.
3. Przewodniczący powoływany jest przez Zgromadzenie na roczną kadencję na
pierwszym posiedzeniu w danym roku akademickim, nie później niż do dnia
31 października tego roku.
4. Po zakończeniu kadencji Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu
sprawozdanie z rocznej działalności Samorządu, w tym z działalności
finansowej.
§7
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński jest organem posiadającym uprawnienia dyscyplinarne wobec
doktorantów w zakresie przyznanym przez ustawę.
2. Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera na roczną kadencję Zgromadzenie
zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu w danym roku
akademickim, nie później niż do dnia 31 października tego roku.
3. Każdy doktorant ma prawo zgłosić kandydata do sądu koleżeńskiego.
Wymagana jest zgoda wyznaczonej osoby na pełnienie funkcji członka Sądu
Koleżeńskiego. Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być doktorant
ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
4. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego lub Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego
wygasa w przypadku:
a. utraty statusu doktoranta;
b. orzeczenia komisji dyscyplinarnej
zawieszającej
w
prawach
doktoranta;
c. złożenia pisemnej rezygnacji.
5. Sąd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
6. Do zadań Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego należy organizowanie pracy
Sądu Koleżeńskiego, w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich
przewodniczących, protokolantów oraz terminów rozpraw.
7. Sąd Koleżeński orzeka:
a. w I instancji w składzie 3-osobowym,
b. w II instancji w składzie 3-osobowym.
8. Członek Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznawał sprawę w pierwszej
instancji, nie może być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w
drugiej instancji.
9. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wszczyna się na wniosek Dyrektora
Instytutu. Wniosek do Dyrektora o przekazania sprawy do rozpoznania
Sądowi Koleżeńskiemu może również złożyć rzecznik dyscyplinarny po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
10. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego w I instancji stronom służy
odwołanie do Sądu Koleżeńskiego orzekającego w II instancji wnoszone w
terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom orzeczenia z uzasadnieniem na
piśmie.

11. Posiedzenia Sądów Koleżeńskich są protokołowane.
12. Postępowanie przez Sądem Koleżeńskim jest jawne.
13. Sąd Koleżeński I instancji wydaje orzeczenia:
a. skazujące obwinionego;
b. uniewinniające obwinionego;
c. umarzające postępowanie;
14. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie po wysłuchaniu obwinionego,
pokrzywdzonego oraz ewentualnie świadków, w drodze głosowania tajnego.
15. Sąd Koleżeński II instancji może:
a. zmienić orzeczenie I instancji;
b. utrzymać w mocy orzeczenie I instancji;
c. umorzyć postępowanie.
16. Orzeczenia Sądów Koleżeńskich uzasadnia się na piśmie na wniosek
Dyrektora Instytutu, obwinionego oraz pokrzywdzonego, w terminie 14 dni od
zgłoszenia wniosku. Orzeczenie z uzasadnieniem doręcza się osobie, która
złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia.
17. Sąd Koleżeński może orzec wobec obwinionego doktoranta następujące kary
dyscyplinarne:
a. upomnienie,
b. naganę,
c. naganę z ostrzeżeniem.
§8
Zmiana Regulaminu
1. Zmiana Regulaminu następuje uchwałą Zgromadzenia podjętą większością
3/5 głosów obecnych doktorantów.
2. Z wnioskiem o zmianę Regulaminu może wystąpić Przewodniczący lub co
najmniej 5 członków Samorządu.
3. W wypadku wniosku o zmianę Regulaminu informacja o terminie posiedzenia
Zgromadzenia zostaje przekazana wszystkim doktorantom wraz z projektem
uchwały zmieniającej na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.
§9
Postanowienie końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

