
REGULAMIN SAMORZ ĄDU DOKTORANTÓW 
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II  

(tekst jednolity) 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Samorząd Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej 
Samorządem, tworzą uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet. 
2. Samorząd Doktorantów działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym, przepisów wykonawczych, Statutu Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, Regulaminu studiów doktoranckich KUL oraz niniejszego 
regulaminu. 
 

§ 2 
1. Organy Samorządu reprezentują społeczność doktorantów Uniwersytetu w sprawach 
dotyczących ich praw i obowiązków, nauki, kultury i warunków socjalno-bytowych. 
2. Działalność Samorządu nie może naruszać katolickiego charakteru Uniwersytetu. 
 

§ 3 
Samorząd wypełnia swoją rolę poprzez: 
1) reprezentowanie doktorantów wobec władz, administracji, organizacji akademickich 
Uniwersytetu; 
2) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
3) wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla doktorantów; 
4) działalność społeczną, kulturalną, naukową i sportową. 
 

§ 4 
Samorząd, w porozumieniu z Rektorem, może nawiązywać współpracę z krajowymi i 
międzynarodowymi organizacjami o tych samych lub podobnych celach. 
 

ROZDZIAŁ II 
Członkowie Samorządu 

 
§ 5 

Członkiem Samorządu jest każda osoba mająca status doktoranta KUL. 
 

§ 6 
Członek Samorządu, doktorant KUL, ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu; 
2) zgłaszania opinii i wniosków organom Samorządu; 
3) uczestniczenia w obradach Rady Doktorantów; 
4) uczestniczenia w działalności Samorządu. 
 

§ 7 
Członek Samorządu ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, Statutu 
KUL, innych aktów prawa wewnętrznego oraz regulaminów i uchwał organów Samorządu. 
 

§ 8 



Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek: 
1) ukończenia studiów doktoranckich; 
2) rezygnacji ze studiów doktoranckich; 
3) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 
 

ROZDZIAŁ III 
Organy Samorządu Doktorantów 

 
§ 9 

Organami Samorządu są: 
1) Rada Doktorantów; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna; 
4) Sąd Koleżeński. 
 

§ 10 
1. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata.  
2. Wybory do organów odbywają się na pierwszym posiedzeniu Rady Doktorantów, 
zwoływanym przez Komisarza Wyborczego. 
3. Kadencja organów rozpoczyna się 1 września. 
4. Kadencja przedstawicieli doktorantów w organach Uniwersytetu, w tym w radach 
wydziału, radach instytutów i komisjach senackich, trwa rok i rozpoczyna się 1 września. 
5. Kadencja, o której mowa w ust. 4 kończy się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie następnej 
kadencji. 
6. Organy Rady Doktorantów stanowią wyłączną reprezentację ogółu doktorantów 
Uniwersytetu. 

 
1. Rada Doktorantów 

§ 11 
1. Rada Doktorantów jest organem uchwałodawczym Samorządu. 
2. Rada Doktorantów składa się z przedstawicieli doktorantów, w proporcji jeden 
przedstawiciel na każdą kolejną rozpoczętą liczbę 50 doktorantów w ramach wydziału. W 
przypadku mniejszej liczby doktorantów na danym wydziale niż 50, w skład Rady 
Doktorantów wchodzi jeden przedstawiciel doktorantów z danego wydziału. Liczbę członków 
Rady Doktorantów w danej kadencji podaje Rektor, na podstawie liczby doktorantów według 
stanu na koniec I semestru danego roku akademickiego. 
3. Spośród członków Rady Doktorantów wybierany jest Przewodniczący Rady kierujący 
ogółem prac Rady Doktorantów. 
4. Spośród członków Rady Doktorantów, na wniosek Przewodniczącego Rady, wybierany jest 
Sekretarz Rady. 
 

§ 12 
1. Rada Doktorantów podejmuje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał. 
2. Uchwały Rady Doktorantów są wiążące dla wszystkich organów Samorządu. 
 

§ 13 
1. Rada Doktorantów, na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swojego grona: 
1) Przewodniczącego Rady; 



2) Sekretarza Rady; 
3) Zarząd; 
4) Komisję Rewizyjną; 
5) Sąd Koleżeński; 
6) przedstawicieli doktorantów do rad wydziału, komisji senackich i innych instytucji. 
2. Rada Doktorantów wybiera przedstawicieli do rady wydziału spośród doktorantów danego 
wydziału. 
3. Rada Doktorantów wybiera przedstawicieli do rady instytutu spośród doktorantów danego 
wydziału, o ile obecność przedstawiciela zakłada Regulamin danego instytutu. 
 

§ 14 
1. Rada Doktorantów obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 
2. Posiedzenia Rady Doktorantów zwołuje Przewodniczący Rady. 
3. Posiedzenia Rady Doktorantów protokołuje Sekretarz Rady, który prowadzi dokumentację 
działalności Samorządu Doktorantów. 
4. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady Doktorantów co najmniej raz na 
kwartał z wyjątkiem wakacji (4 razy w roku akademickim). Zawiadomienia rozsyła się wraz z 
porządkiem posiedzenia Rady Doktorantów nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem. 
5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Rady Doktorantów z własnej 
inicjatywy lub na wniosek: 
1) Rektora; 
2) połowy składu Rady Doktorantów; 
3) Prezesa lub Zastępcy Prezesa Zarządu; 
4) 50 doktorantów. 
6. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
7. Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów publikowany jest przez Sekretarza Rady na 
stronie internetowej Rady Doktorantów w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 
posiedzenia. 
 

§ 15 
1. Rada Doktorantów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Rady Doktorantów, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. 
2. Uchwały w sprawach personalnych Rada Doktorantów podejmuje w głosowaniu tajnym. 
3. Uchwała dotycząca zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów oraz uchwalenie 
nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów wymagają większości dwóch trzecich głosów 
przy obecności co najmniej połowy składu Rady Doktorantów. 
4. W razie równości głosów rozstrzyga Przewodniczący Rady, który ujawnia swój głos. W 
razie niemożności uzyskania kworum, Przewodniczący Rady zwołuje II termin posiedzenia 
Rady Doktorantów. W takim wypadku przepisu ust. 1 w części dotyczącej kworum nie stosuje 
się. 
 

§ 16 
Członek Rady Doktorantów w zakresie swego mandatu zobowiązany jest do brania czynnego 
udziału w pracach Rady Doktorantów oraz działania zgodnie z jej uchwałami. 
 

§ 17 
Do kompetencji Rady Doktorantów należą w szczególności: 
1) uchwalenie Regulaminu Samorządu Doktorantów; 
2) uchwalenie innych regulaminów organów Samorządu; 
3) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady; 



4) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu; 
5) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej; 
6) wybór i odwoływanie członków Sądu Koleżeńskiego; 
7) wybór i odwoływanie przedstawicieli doktorantów w Komisjach Senackich oraz innych 
instytucjach; 
8) wybór i odwoływanie przedstawicieli doktorantów do organizacji przewidujących udział 
doktorantów 
9) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Doktorantów, na podstawie orzeczenia 
Sądu Koleżeńskiego. Uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu wymaga większości 
dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Doktorantów; 
10) uchwalenie Kodeksu Etyki Doktoranta. 
 

§ 18 
1. W posiedzeniach Rady Doktorantów mogą brać udział doktoranci nie będący członkami 
Rady Doktorantów oraz zaproszeni goście. 
2. Osoby wymienione w ust. 1 posiadają głos doradczy. 
 

§ 19 
1. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 
1/5 składu Rady Doktorantów. 
2. Przewodniczącego Rady wybiera Rada Doktorantów bezwzględną większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy składu Rady Doktorantów. 
3. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady nie może pełnić swoich obowiązków Rada 
Doktorantów wybiera nowego Przewodniczącego na pozostałą część kadencji. 
4. Przewodniczący Rady posiada kompetencje w następujących sprawach: 
1) zwoływania i prowadzenia obrad Rady Doktorantów; 
2) delegowania w swoim zastępstwie Sekretarza do prowadzenia obrad Rady Doktorantów; 
3) reprezentowania Rady Doktorantów na zewnątrz; 
4) reprezentowanie Samorządu Doktorantów w Senacie KUL; 
5) podejmowania decyzji w bieżących sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Rady 
Doktorantów. 
 

2. Zarząd 
§ 20 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów. 
2. Zarząd składa się z 3-5 osób wybieranych spośród członków bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Doktorantów. 
3. Zarząd składa się z: Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz członków Zarządu. 
4. Prezesa wybiera Rada Doktorantów bezwzględną większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy składu Rady Doktorantów. 
5. Zastępcę Prezesa oraz członków Zarządu wybiera Rada Doktorantów spośród kandydatów 
przedstawionych przez nowo wybranego Prezesa. 
6. Zarząd posiada kompetencje w następujących sprawach: 
1) wykonywanie uchwał Rady Doktorantów; 
2) organizacja oraz prowadzenie siedziby Rady Doktorantów; 
3) występowanie przed organami Uniwersytetu zgodnie z interesem doktorantów. 
 

§ 21 
1. Prezes posiada kompetencje w następujących sprawach: 
1) zwoływanie i koordynowanie prac Zarządu; 



2) określanie zadań członków Zarządu; 
3) reprezentowanie Samorządu Doktorantów w Senacie KUL; 
4) reprezentowanie Samorządu Doktorantów w Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 
2. Prezes jest obowiązany do przedstawiania sprawozdań z działalności Zarządu Radzie 
Doktorantów na każdym jej posiedzeniu, a także na każde żądanie Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 22 
Zastępca Prezesa wspiera Prezesa w jego działaniach oraz zastępuje go w obowiązkach 
podczas jego nieobecności. 
 

§ 23 
Prezes Zarządu sprawuje nadzór nad realizacją budżetu Samorządu Doktorantów w 
porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu.  
 

3. Komisja Rewizyjna 
§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym prace pozostałych organów Samorządu 
Doktorantów. 
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego wydziału KUL 
prowadzącego studia doktoranckie, spośród członków Rady Doktorantów. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na pierwszym posiedzeniu Rady 
Doktorantów. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji, 
kierującego ogółem jej prac. 
 

§ 25 
1. Do kompetencji Komisji należy kontrola działań Zarządu na podstawie złożonych 
sprawozdań. 
2. Komisja Rewizyjna ma dostęp do pełnej dokumentacji organów Samorządu Doktorantów. 
3. W przypadku wątpliwości Komisja Rewizyjna zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień do 
danego organu Samorządu. 
4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może wnioskować do Rady 
Doktorantów o odwołanie z funkcji bądź zawieszenie mandatu członka organu Samorządu. 
 

4. Sąd Koleżeński 
§ 26 

1. Sąd Koleżeński jest organem Samorządu powołanym do wydawania orzeczeń w sprawach 
naruszenia przez doktorantów przepisów obowiązujących w Uniwersytecie lub popełnienia 
czynów niegodnych doktoranta. Sąd może również rozstrzygać spory pomiędzy członkami 
organów Samorządu. 
2. Sąd składa się z 3 członków wybieranych przez Radę Doktorantów spośród jej członków w 
wyborach tajnych, większością głosów. Członkowie Sądu powołują spośród siebie i odwołują 
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 
3. Członkostwa w Sądzie nie można łączyć z członkostwem w komisji dyscyplinarnej. 
4. Posiedzenie Sądu zwoływane jest niezwłocznie przez Przewodniczącego Sądu 
Koleżeńskiego na pisemny wniosek: 
1) Rektora lub Prorektora; 
2) Dziekana wydziału prowadzącego studia doktoranckie; 
3) Przewodniczącego Rady; 
4) Prezesa lub Zastępcy Prezesa Zarządu; 



5) Komisji Rewizyjnej; 
6) 10 doktorantów; 
7) jednego z członków Sądu. 
5. Orzeczenie Sądu jest podejmowane w głosowaniu (na posiedzeniu tajnym) większością 
głosów. 
6. Orzeczenia Sądu podawane są do wiadomości zainteresowanych stron, Przewodniczącego 
Rady, a w przypadku rażącego naruszenia Statutu Uniwersytetu również do wiadomości 
Rektora i całej społeczności akademickiej. 
7. Sąd może orzec o wygaśnięciu mandatu członka Rady Doktorantów, gdy ten dopuści się 
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności w posiedzeniu Rady Doktorantów. Orzeczenie 
zapada jednomyślnie. 
8. Od orzeczeń Sądu przysługuje prawo odwołania do komisji dyscyplinarnej. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Finanse 

§ 27 
1. Podstawę działalności finansowej Rady Doktorantów stanowi roczny plan finansowy 
uchwalony przez Radę Doktorantów na podstawie projektu przedstawionego przez Zarząd. 
2. Plan finansowy wskazuje w szczególności: dysponentów oraz wielkość środków 
finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania i projekty. 
3. Nad wykorzystaniem środków czuwa Prezes Zarządu, a za realizację planu finansowego 
odpowiada Zarząd. 
 

§ 28 
1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego przez 
Zarząd. W każdym czasie może żądać wyjaśnień oraz określonych informacji przez członków 
Zarządu, o wykrytych nieprawidłowościach niezwłocznie informuje Radę Doktorantów. 
2. Rada Doktorantów przyjmuje sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego 
przez Zarząd po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. 
3. Zarząd przedstawia organom Uniwersytetu sprawozdanie z wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na działalność Samorządu Doktorantów jeden raz w roku 
akademickim, w terminach określonych w odrębnych przepisach. 
 

ROZDZIAŁ V 
Wybory 

§ 29 
1. Wybory do Rady Doktorantów są powszechne, bezpośrednie, tajne i równe. 
1a. Wybory do Rady Doktorantów odbywają się w maju. 
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczestnikowi studiów doktoranckich w 
KUL. 
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczestnikowi studiów doktoranckich z 
wyjątkiem osób, które zostały ukarane prawomocnym wyrokiem komisji dyscyplinarnej 
zawieszającym je w prawach doktoranta. 
 

§ 30 
1. Organem wyborczym Samorządu jest Komisja Wyborcza. 
2. Rada Doktorantów powołuje Komisję Wyborczą przed wyborami do Rady Doktorantów 
nowej kadencji. 
3. Komisja Wyborcza organizuje i przeprowadza wybory oraz podaje wyniki do publicznej 
wiadomości. 



4. Kadencja Komisji Wyborczej kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady 
Doktorantów następnej kadencji. 

§ 31 
1. Mandat osoby zasiadającej w organach Samorządu Doktorantów oraz osoby wymienionej 
w § 10 ust. 4 wygasa na skutek: 
1) zrzeczenia się mandatu; 
2) wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 8; 
3) odwołania przez organ wybierający; 
4) ukarania przez komisję dyscyplinarną karami, o których mowa w art. 212 pkt. 3, 4 i 5 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
5) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, o który mowa w § 26 ust. 7 i uchwały Rady Doktorantów, 
o którym mowa w § 17 ust. 9. 
2. W przypadku nieobsadzenia mandatu członka Rady Doktorantów Komisja Wyborcza 
przeprowadza wybory uzupełniające na wydziale, z którego pochodził członek Rady 
Doktorantów. 
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wybieranych przez Radę Doktorantów wyboru 
nowego członka dokonuje Rada Doktorantów. 
4. Osoby wybrane w wyborach uzupełniających, o których jest mowa w ust. 2 i 3, pełnią 
swoją funkcję do końca bieżącej kadencji. 
 

§ 32 
Szczegółową organizację wyborów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Radę 
Doktorantów i zatwierdzona Senat KUL. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 33 
Funkcji Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady, Przewodniczącego Zarządu, członka 
Zarządu, członka i Przewodniczącego Komisji Kontrolnej oraz członka Sądu Koleżeńskiego 
nie można łączyć. 
 

§ 34 
1. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Rada Doktorantów w trybie § 15 ust. 3. 
2. Propozycje zmian w niniejszym regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom 
Rady Doktorantów na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Doktorantów, na 
którym mają one być rozpatrywane. 
3. Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego regulaminu jest Rektor. 
 

§ 35 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat. 
 

 

 

 

 


