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Dział I Przepisy ogólne 

Rozdział I Przepisy wstępne 

§ 1  

1. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie, zwanej dalej „SGH” lub „Uczelnią”, tworzą samorząd doktorantów, zwany 

dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów Uczelni. 

3. Samorząd działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; 

2) statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwanego dalej „statutem”; 

3) niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów, zwanego dalej „Regulaminem”. 
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§ 2  

1. Samorząd działa przez swoje organy, zwane dalej „Organami”. 

2. Samorząd poprzez swoje Organy: 

1) reprezentuje interesy doktorantów; 

2) broni praw doktorantów; 

3) działa na rzecz integracji środowiska doktorantów SGH; 

4) wyraża opinie społeczności doktorantów w sprawach, którymi społeczność ta jest 

zainteresowana; 

5) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli, w pracach organów kolegialnych SGH, 

6) uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących doktorantów, 

a w szczególności: 

a) opiniuje projekty decyzji organów Uczelni w sprawach wskazanych w ustawie 

i statucie, 

b) opiniuje projekty regulaminów określanych przez organy Uczelni na mocy ustawy 

i statutu, 

c) uzgadnia z Rektorem Uczelni zasady przyznawania świadczeń ze środków 

funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części 

dla doktorantów, 

d) opiniuje projekt regulaminu studiów doktoranckich, 

e) współpracuje z organami Uczelni i jednostkami organizacyjnymi Uczelni 

w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia i sytuacji 

materialnej doktorantów; 

7) uczestniczy w realizacji zadań Uczelni; 

8) współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tych 

samych lub podobnych celach; 

9) realizuje inne działania określone ustawą, aktami wykonawczymi do ustawy 

i statutem. 

§ 3  

1. Środki materialne niezbędne do funkcjonowania Organów zapewnia Uczelnia. 

2. Samorząd, realizując swoje zadania, ma prawo do korzystania z pomieszczeń, urządzeń 

i innych środków materialnych Uczelni. 

3. Właściwe organy Uczelni określają zasady korzystania przez Organy z urządzeń 

i środków materialnych SGH. 

§ 4  

1. Organy są powoływane w drodze wyborów, zgodnie z niniejszym Regulaminem, 

z zastrzeżeniem § 32 ust. 3. 

2. Kadencja Organów wynosi jeden rok. 

3. W przypadku zarządzenia powtórzenia wyborów samorządowych kadencja Organów 

ulega wydłużeniu do dnia, o którym mowa w § 18 ust. 3. 

4. Kadencja nowo wybranych Organów rozpoczyna się od dnia następującego po dniu 

wypełnienia warunku przewidzianego w § 18 ust. 3. 

§ 5  

1. Organami są: 

1) Rada Samorządu, zwana dalej „Radą”; 

2) Zarząd Samorządu, zwany dalej „Zarządem”; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Sąd Koleżeński, zwany dalej „Sądem”; 
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5) Rady Doktorantów poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych SGH – 

kolegiów SGH, zwane dalej Radami Doktorantów; 

6) Okręgowa Komisja Wyborcza, zwana dalej „OKW”. 

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innego Organu. 

§ 6  

1. Organy mogą tworzyć na podstawie uchwały ciała pomocnicze – komisje. 

2. Uchwała o utworzeniu komisji musi zawierać regulamin jej działania. 

§ 7  

Przewodniczący Organu: 

1) kieruje działaniami Organu; 

2) wykonuje uchwały Organu; 

3) reprezentuje Organ na zewnątrz. 

Rozdział II Posiedzenia Organów 

§ 8  

1. Posiedzenie Organu zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej jednej czwartej członków tego Organu, nie później niż w ciągu siedmiu dni od 

złożenia wniosku, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1, § 26, § 29 i § 31 ust. 3. 

2. Przewodniczący Organu, zwołując posiedzenie, wyznacza jego termin i miejsce. 

3. Informację o zwołaniu posiedzenia przewodniczący Organu przekazuje w sposób 

zwyczajowo przyjęty nie później niż w ciągu siedmiu dni przed wyznaczonym terminem 

posiedzenia. W uzasadnionym przypadku termin ten może zostać skrócony. 

§ 9  

1. Posiedzenie Organu otwiera i prowadzi jego przewodniczący lub wyznaczony przez niego 

członek tego Organu. 

2. Osoba prowadzająca posiedzenie: 

1) dba o porządek posiedzenia według przyjętego planu; 

2) przeprowadza dyskusje zgodnie z planem posiedzenia; 

3) udziela i odbiera prawo głosu; 

4) przeprowadza głosowania zgodnie z planem posiedzenia; 

5) poddaje pod głosowania wnioski wniesione. 

§ 10  

1. Członek Organu zobowiązany jest do udziału w jego pracach i uczestnictwa 

wposiedzeniach. 

2. Nieobecność należy usprawiedliwić w terminie 7 dni od dnia posiedzenia. 

§ 11  

W trakcie posiedzenia Organ: 

1) powołuje lub odwołuje protokolanta; 

2) zatwierdza przedstawiony przez prowadzącego protokół z poprzedniego posiedzenia; 

3) zatwierdza przedstawiony przez przewodniczącego planu posiedzenia; 

4) po głosowaniu dokonuje zmiany planu posiedzenia, na wniosek co najmniej jednego 

członka Organu; 

5) decyduje o tajności obrad, na wniosek co najmniej jednej czwartej członków Organu. 
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§ 12  

Wybory osobowe obejmują: 

1) zgłaszanie kandydatur; 

2) wyrażenie zgody przez kandydatów; 

3) możliwość krótkich prezentacji kandydatów; 

4) głosowanie. 

§ 13  

1. Protokół z posiedzenia Organu odzwierciedla przebieg posiedzenia, a w szczególności: 

1) datę, miejsce i godziny, w jakich odbyło się posiedzenie; 

2) nazwiska osób obecnych; 

3) przeprowadzone głosowania; 

4) podjęte uchwały, 

2. Protokoły z posiedzeń Organu są jawne. 

3. Kopie protokołów z posiedzeń Organów są przekazywane przewodniczącemu Rady. 

Rozdział III Podejmowanie uchwał 

§ 14  

1. Organy podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, 

że niniejszy Regulamin, statut lub ustawa stanowi inaczej. 

2. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. Organ może zarządzić głosowanie tajne 

również na wniosek swojego członka. 

3. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie danego 

Organu wyrażą na piśmie zgodę na treść uchwały, która ma być podjęta, albo na 

głosowanie pisemne lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość w postaci 

poczty elektronicznej lub faksu. 

4. Z przebiegu głosowań pisemnych lub za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość przewodniczący sporządza protokół. 

5. Czynności organizacyjne, porządkowe i postanowienia Organu, w szczególności 

wskazane w § 11 pkt. 1-4 nie wymagają formy uchwały. 

6. Treść uchwały stwierdza się pismem, podpisanym przez przewodniczącego danego 

Organu. 

7. Na pierwszym posiedzeniu Organu, członkowie tego Organów sporządzają pisemne 

oświadczenia, na których podają oficjalny adres email, z którego wysyłane będą głosy 

dotyczące wszystkich uchwał. 

8. Przewodniczącemu przysługuje głos decydujący w razie równowagi głosów. 

§ 15  

Rektor uchyla uchwałę podjętą przez Organ, która jest niezgodna z przepisami prawa, 

statutem, Regulaminem studiów doktoranckich lub Regulaminem. 

§ 16  

Przewodniczący Rady lub członek Zarządu przedstawia Rektorowi uchwały podjęte przez 

Organ niezwłocznie po ich powzięciu, jednak nie później niż w terminie dziesięciu dni od 

dnia ich podjęcia. 
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Dział II Organy Samorządu 

Rozdział IV Rada Samorządu 

§ 17  

1. Rada jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu w rozumieniu ustawy. 

2. Rada posiada wszelkie kompetencje niezastrzeżone dla innych Organów. 

§ 18  

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje, w ogłoszeniu w sprawie ważności 

wyborów i prowadzi przewodniczący OKW. 

2. Termin pierwszego posiedzenia wyznacza się nie później niż na czternaście dni przed 

końcem kadencji działającej Rady. 

3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada dokonuje wyboru swojego 

przewodniczącego, zwanego dalej Przewodniczącym Samorządu, członków Zarządu, 

członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu. 

4. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokonała wyboru Przewodniczącego Samorządu podczas 

dwóch pierwszych zebrań Rady, zarządza się powtórzenie wyborów samorządowych. 

5. W przypadku rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Samorządu ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 19  

1. Rada współuczestniczy w podejmowaniu decyzji organów Uczelni, dotyczących ogółu 

doktorantów, w szczególności w zakresie określonym w § 2 ust. 2. 

2. Rada podejmuje decyzje w sprawie odwołania i powołania: 

1) Przewodniczącego Samorządu spośród członków Rady; 

2) członków Zarządu; 

3) członków Komisji Rewizyjnej; 

4) członków Sądu; 

5) delegatów do Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

3. Rada podejmuje decyzje w sprawie przedstawienia Rektorowi dwóch kandydatów na 

członków w Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów spośród wszystkich 

doktorantów. 

4. Rada podejmuje decyzje w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli 

Samorządu w: 

1) komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów; 

2) komisjach senackich; 

3) odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów; 

4) uczelnianej komisji wyborczej. 

§ 20  

1. Rada podejmuje decyzję w sprawie rozpoczęcia strajku, jeżeli wcześniejsze negocjacje 

z Rektorem lub inne formy akcji protestacyjnej nie doprowadziły do rozwiązania 

konfliktu. 

2. Rada podejmuje decyzje w sprawie rozpoczęcia, formy i zakończenia akcji protestacyjnej. 

3. O podjętej decyzji Przewodniczący Samorządu zawiadamia Rektora nie później niż na 

trzy dni przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu strajku lub innej akcji protestacyjnej, Rada 

jest zobowiązana zapewnić taki ich przebieg, aby nie zagrażały zdrowiu lub życiu 
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ludzkiemu, mieniu Uczelni lub innych osób, ani nie naruszały praw pracowników 

Uczelni, a także studentów i doktorantów niebiorących udziału w proteście. 

Rozdział V Zarząd Samorządu 

§ 21  

1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu. 

2. Zarząd kieruje pracami Samorządu i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Samorząd jest reprezentowany wobec władz SGH oraz podmiotów zewnętrznych przez 

Przewodniczącego Samorządu lub upoważnionego przez niego w danej sprawie członka 

Zarządu lub pełnomocnika Zarządu powołanego za zgodą wszystkich członków Zarządu. 

§ 22  

1. Zarząd składa się z: 

1) Przewodniczącego Samorządu; 

2) dwóch członków Zarządu. 

2. Członkiem Zarządu może być doktorant posiadający czynne i bierne prawa wyborcze, 

o którym mowa w § 49 ust. 2 Regulaminu. 

3. Członkowie Zarządu są wybierani przez Radę spośród kandydatów zgłoszonych przez 

Przewodniczącego Samorządu. 

4. Członek Zarządu może być odwołany na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 

jednej trzeciej członków Rady. 

5. Przewodniczący Zarządu: 

1) koordynuje prace Zarządu, 

2) określa zadania członków Zarządu. 

§ 23  

Zarząd podejmuje decyzje w sprawach: 

1) bieżącej działalności Samorządu; 

2) podziału i dysponowania środkami materialnymi Samorządu; 

3) podziału środków przeznaczonych z dotacji na bezzwrotną pomoc materialną dla 

studentów i doktorantów wspólnie z Rektorem i właściwym organem samorządu 

studenckiego zgodnie z art. 174 ust. 2 ustawy; 

4) podziału środków z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na 

pomoc materialną dla doktorantów; 

5) podziału środków przeznaczonych na cele doktoranckie; 

6) wniosku do Rektora o przekazaniu sprawy dyscyplinarnej do Sądu; 

7) rozpatrywania wniosków uczelnianych organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, 

o których mowa w art. 210 ustawy. 

§ 24  

1. Przewodniczący Samorządu: 

1) reprezentuje ogół doktorantów przed organami Uczelni oraz na zewnątrz; 

2) jest przewodniczącym Rady i Zarządu; 

3) określa zadania członków Zarządu; 

4) przedstawia Radzie projekty zmian niniejszego Regulaminu; 

5) przedstawia Radzie do informacji preliminarz podziału środków materialnych 

Samorządu. 

2. Przewodniczący Samorządu może przekazać na piśmie wszelkie swoje uprawnienia 

wybranemu członkowi Zarządu na okres nie dłuższy niż trzydzieści dni. 
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3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Samorządu może złożyć Komisja Rewizyjna lub 

co najmniej połowa członków Rady. 

Rozdział VI Komisja Rewizyjna 

§ 25  

1. Komisja Rewizyjna składa się z nieparzystej liczby członków, nie mniej niż trzech. 

2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród doktorantów posiadających czynne 

i bierne prawo wyborcze, o którym mowa w § 49 ust. 2 Regulaminu. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, który: 

1) koordynuje prace Komisji Rewizyjnej; 

2) reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz. 

4. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie odwołać przewodniczącego. 

§ 26  

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Samorządu nie później 

niż w ciągu czternastu dni od dnia jej wyboru. 

§ 27  

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola i ocena działalności Organów; 

2) kontrola i ocena realizacji preliminarza podziału środków materialnych Samorządu; 

3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi Organami. 

Rozdział VII Sąd Koleżeński 

§ 28  

1. Sąd składa się z co najmniej dziewięciu członków. 

2. Członków Sądu wybiera Rada spośród doktorantów posiadających czynne i bierne prawo 

wyborcze, o którym mowa w § 49 ust. 2 Regulaminu. 

3. Sąd podejmuje decyzję w sprawie powołania i odwołania przewodniczącego Sądu spośród 

swych członków. 

4. Do zadań przewodniczącego Sądu należy organizowanie pracy Sądu, w szczególności 

wyznaczanie składów orzekających, protokolantów oraz terminów rozpraw. 

§ 29  

Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje Przewodniczący Samorządu nie później niż w ciągu 

czternastu dni od dnia jej wyboru. 

Rozdział VIII Rady Doktorantów 

§ 30  

Rada Doktorantów reprezentuje chroni i reprezentuje interesy doktorantów poszczególnych 

Kolegiów wobec władz Kolegium i wykonuje wszelkie zadania z tym związane, a w 

szczególności: 

1) przedstawia dziekanowi kolegium członków Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów; 

2) podejmuje uchwały w zakresie dotyczącym działalności doktorantów danego 

kolegium; 
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3) uchwala regulamin Rady Doktorantów danego kolegium; 

4) wyraża zgodę na kandydaturę zastępcy kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uczelni właściwego do spraw studenckich, o której mowa w art. 76 

ust. 6 ustawy. 

§ 31  

1. W skład Rady Doktorantów wchodzą: 

1) członkowie Rady, którzy są doktorantami danego kolegium; 

2) doktoranci, członkowie rad poszczególnych kolegiów. 

2. Rada Doktorantów podejmuje decyzję w sprawie powołania i odwołania swego 

przewodniczącego spośród swych członków. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady Doktorantów zwołuje Przewodniczący Samorządu nie później 

niż w ciągu czternastu dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego w danym roku 

akademickim. 

Rozdział IX Okręgowa Komisja Wyborcza 

§ 32  

1. OKW przeprowadza wybory do Organów oraz elektorów. 

2. W skład OKW wchodzi od trzech do siedmiu doktorantów SGH powoływanych przez 

uczelnianą komisję wyborczą. 

3. Wniosek do uczelnianej komisji wyborczej w sprawie powołania członków OKW składa 

Przewodniczący Samorządu lub jedna czwarta członków Rady w terminie 

nie późniejszym niż miesiąc przed planowanym terminem wyborów. 

§ 33  

Członkowie OKW nie mogą być: 

1) kandydatami w wyborach do Organów; 

2) członkami Organów; 

3) pełnomocnikami. 

§ 34  

1. Przewodniczący OKW powołuje komisję skrutacyjną. 

2. Członkiem komisji skrutacyjnej zostaje doktorant na pisemny wniosek trzech kandydatów 

w danych wyborach. Wniosek powinien być złożony w okresie 5 dni od daty zakończenia 

przyjmowania kandydatur. 

3. W przypadku braku stosownego wniosku, przewodniczący OKW samodzielnie dokonuje 

wyboru członków komisji skrutacyjnej. 

4. Kandydat wnioskuje o powołanie co najwyżej jednego członka komisji skrutacyjnej. 

5. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach. 

Dział III Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Rozdział X Postępowanie dyscyplinarne 

§ 35  

Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów obowiązujących 

w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta. 
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§ 36  

1. Doktorant ponosi odpowiedzialność przed: 

1) komisją dyscyplinarną albo 

2) Sądem. 

2. Komisja dyscyplinarna rozstrzygająca sprawę doktoranta orzeka w składzie złożonym z 

przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w 

równej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantów. 

§ 37  

1. Postępowanie dyscyplinarne nie może zostać wszczęte po upływie sześciu miesięcy od 

dnia uzyskania przez Rektora wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie 

kary lub trzech lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten 

nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa. 

2. Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od opuszczenia Uczelni 

przez doktoranta. 

3. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 

wobec doktoranta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. 

§ 38  

Rektor: 

1) przekazuje sprawę dyscyplinarną do komisji dyscyplinarnej albo 

2) może przekazać sprawę dyscyplinarną do Sądu na wniosek Zarządu albo oskarżonego 

3) wymierza karę upomnienia za przewinienie mniejszej wagi z pominięciem komisji 

dyscyplinarnej lub Sądu. 

Rozdział XI Rozprawa przed Sądem Koleżeńskim 

§ 39  

1. Sąd działa na podstawie: 

1) niniejszego Regulaminu; 

2) statutu; 

3) ustawy. 

2. Sąd orzeka: 

1) w pierwszej instancji w składzie trzech osób; 

2) w drugiej instancji w składzie pięciu osób. 

§ 40  

1. Stronami w rozprawie są: 

1) wnioskodawca lub jego pełnomocnik; 

2) obwiniony. 

2. Wnioskodawcą lub jego pełnomocnikiem może być każdy doktorant. 

3. Z wnioskiem, o którym mowa w art. 214 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym, może 

wystąpić Rada. Wnioskodawcą jest wówczas Przewodniczący Samorządu. 

§ 41  

1. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie musi zawierać: 

1) datę sporządzenia; 

2) dokładne oznaczenie wnioskodawcy; 

3) dokładne oznaczenie strony, której dotyczą zarzuty; 
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4) treść wniosku z dokładnym opisem zarzutów; 

5) uzasadnienie wskazujące fakty i dowody na okoliczności objęte zarzutami; 

6) listę załączników; 

7) podpis wnioskodawcy. 

2. Przewodniczący Sądu bada wniosek pod względem zgodności z wymogami formalnymi. 

3. W przypadku wystąpienia braków formalnych przewodniczący Sądu wzywa 

wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania pod 

rygorem zwrotu wniosku. 

4. Przewodniczący Sądu w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku lub od dnia usunięcia 

braków, przesyła kopie wniosku obwinionemu, wyznaczając 14-dniowy termin do 

udzielenia odpowiedzi na wniosek od dnia jego otrzymania. 

§ 42  

1. W ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedzi lub przekroczenia terminu wyznaczonego na 

uzyskanie odpowiedzi od obwinionego, przewodniczący Sądu wyznacza członków Składu 

Orzekającego oraz termin rozprawy, o którym informuje strony co najmniej z 14-

dniowym wyprzedzeniem. 

2. Członkowie Składu Orzekającego podejmują decyzję w sprawie wyboru spośród siebie 

przewodniczącego Składu Orzekającego, który przewodniczy rozprawie. 

3. Przewodniczący Składu Orzekającego czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

postępowania, w szczególności, aby: 

1) rozprawa rozpoczęła się punktualnie; 

2) wyjaśniono wszystkie okoliczności faktyczne; 

3) protokół został podpisany bezpośrednio po zakończeniu rozprawy, a wyjątkowo, nie 

później niż w ciągu 3 dni po zakończeniu rozprawy; 

4) podczas narady omówiono wszystkie zagadnienia faktycznie i prawne dotyczące danej 

sprawy. 

§ 43  

1. Sąd wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje 

wnioskodawcę i obwinionego lub jego obrońcę. 

2. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu wezwanie 

doręczono prawidłowo i który złożył już wyjaśnienia na rozprawie, nie stanowi 

przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że Sąd jego obecność uzna za konieczną. 

3. Rozprawa przed Sądem jest jawna. 

4. Obwinionemu służy prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. 

5. Po zakończeniu rozprawy i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności przewodniczący Składu 

Orzekającego zamyka rozprawę. 

6. Po zamknięciu rozprawy Skład Orzekający przystępuje do narady i głosowania. 

Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Narada i głosowanie jest tajne. 

7. Orzeczenie sporządza przewodniczący Składu Orzekającego. W wyjątkowych sytuacjach 

orzeczenie sporządza inny członek Sądu biorący udział w rozprawie. 

8. Ogłoszenie orzeczenia następuje na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę. W 

wyjątkowych wypadkach Skład Orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas 

do 2 tygodni. 

9. Ogłoszenie orzeczenia następuje przez odczytanie sentencji przez przewodniczącego 

Składu Orzekającego, który następnie podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia. 

10. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Składu 

Orzekającego i protokolant. 
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11. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie 7 dni od 

ogłoszenia lub doręczenia sentencji orzeczenia. 

12. Uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie Składu Orzekającego. 

§ 44  

1. Sąd właściwej instancji, niezwłocznie po zakończeniu rozprawy, podejmuje decyzję 

w sprawie: 

1) umorzenia postępowania albo 

2) stwierdzenia niewinności obwinionego albo 

3) stwierdzenia jego winy i wymierzenia mu kary proporcjonalnej do jej stopnia. 

2. Karami są: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) nagana z ostrzeżeniem. 

§ 45  

Decyzja sądu pierwszej instancji jest ostateczna, jeżeli nie zostanie złożone odwołanie. 

§ 46  

1. Strona, najpóźniej czternastego dnia od ogłoszenia lub doręczenia, jeżeli obwiniony nie 

był obecny na ogłoszeniu, orzeczenia sądu pierwszej instancji, może złożyć odwołanie do 

sądu drugiej instancji chyba, że w terminie określonym w § 43 ust. 11 złoży wniosek o 

sporządzenie uzasadnienia. Wówczas 14 dniowy termin na wniesieni odwołania biegnie 

od dnia doręczenia uzasadnienia. 

2. W postępowaniu przed sądem drugiej instancji stosuje się odpowiednio przepisy do 

postępowania przed sądem pierwszej instancji. Decyzja sądu drugiej instancji jest 

ostateczna. 

§ 47  

1. Sąd właściwej instancji, na wniosek ukaranego złożony nie wcześniej niż po upływie roku 

od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu, może podjąć decyzję w sprawie zatarcia 

kary. 

2. Kara ulega zatarciu z mocy prawa po upływie trzech lat od daty uprawomocnienia się 

orzeczenia o ukaraniu. 

Dział IV Ordynacja wyborcza 

Rozdział XII Przedstawiciele doktorantów 

§ 48  

1. Mandaty członków: 

1) Rady obsadzane są w wyborach samorządowych; 

2) uczelnianego kolegium elektorów, kolegiów elektorów kolegialnych, zwanych dalej 

„elektorami doktoranckimi”, poszczególnych rad kolegiów, członka Senatu SGH, 

zwanego dalej „senatorem doktoranckim” obsadzane są w wyborach statutowych. 

2. Kadencja elektorów doktoranckich, członków poszczególnych rad kolegiów oraz senatora 

doktoranckiego trwa rok. 
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§ 49  

1. Wybory samorządowe i statutowe, zwane dalej „wyborami”, są powszechne, 

bezpośrednie, równe i przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 

2. Wszystkim doktorantom posiadającym pełne prawa doktoranckie, przysługuje czynne i 

bierne prawo wyborcze. 

3. W razie niemożności osobistego oddania głosu, doktorant może skorzystać z biernego 

prawa wyborczego poprzez ustanowionego pełnomocnika. 

4. Pełnomocnictwa uprawniony do głosowania udziela w obecności członka OKW. 

5. Pełnomocnictwo może zostać udzielone do 7 dni przed wyborami i odwołane do 3 dni 

przed wyborami. Odwołania dokonuje się przez złożenie OKW pisemnego oświadczenia 

o cofnięciu umocowania. 

6. Pełnomocnikiem może być doktorant SGH. Można być pełnomocnikiem tylko jednej 

osoby uprawnionej do głosowania. 

7. Pełnomocnikiem nie może być członek OKW. 

§ 50  

Uczestnicy studiów doktoranckich poszczególnego kolegium wybierają trzech członków 

Rady spośród kandydatów z danego kolegium. 

§ 51  

Doktoranci wybierają senatorów doktoranckich, członków kolegium elektorów uczelnianych, 

członków kolegiów elektorów kolegialnych oraz członków poszczególnych rad kolegiów w 

liczbie określonej w statucie. 

§ 52  

Mandat wygasa w przypadku: 

1) śmierci; 

2) zrzeczenia się mandatu; 

3) w razie ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy doktorantów; 

4) prawomocnego skazania doktoranta orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na karę 

nagany z ostrzeżeniem albo karę zawieszenia w korzystaniu z biernego prawa 

wyborczego na okres jednego roku, albo karę wydalenia z Uczelni, a także w razie 

prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych. 

Rozdział XIII Przebieg wyborów 

§ 53  

1. Pierwsza tura wyborów odbywa się przez trzy dni: sobotę, oraz następujące w kolejnym 

tygodniu poniedziałek i wtorek. 

2. Czas przeznaczony na głosowanie wynosić musi w trakcie pierwszej tury minimum 15h, 

w trakcie drugiej tury minimum 10h, a w trakcie trzeciej tury minimum 5h. 

3. Wybory odbywają się między siódmym a dwudziestym pierwszym dniem od daty 

ogłoszenia. 

§ 54  

Jeżeli mandat senatora lub elektora doktoranckiego wygasł, niezwłocznie wyznaczana jest, 

w celu obsadzenia mandatu, data pierwszej tury odpowiednich wyborów uzupełniających. 



13 
 

§ 55  

1. Wybory samorządowe i statutowe odbywają się między 1 listopada a 31 grudnia każdego 

nowego roku akademickiego. 

2. Wybory uzupełniające lub kolejne wybory samorządowe odbywają się między siódmym i 

dwudziestym pierwszym dniem od daty ich wyznaczenia. 

3. Uczelniana komisja wyborcza wyznacza daty dwóch dni, między którymi odbywają się 

wybory statutowe. 

4. Przewodniczący OKW wyznacza i ogłasza daty odpowiednich wyborów. 

5. Po wyborze nowego Samorządu przewodniczący OKW zwołuje spotkanie nowo wybranej 

Rady niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia. 

§ 56  

Mandaty: 

1) w wyborach samorządowych są obsadzane przez kandydatów, którzy w odpowiednich 

wyborach uzyskali kolejno największą liczbę głosów; 

2) jeśli w wyborach samorządowych kandydaci z danego kolegium są uczestnikami 

studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, członkiem Rady zostaje przynajmniej 

jeden przedstawiciel danego toku studiów; 

3) w wyborach statutowych są obsadzane zgodnie z przepisami wyborczymi 

dotyczącymi Organu, do którego przeprowadzane są wybory. 

§ 57  

1. Jeżeli w pierwszej turze nie obsadzono wszystkich mandatów elektorów lub mandatu 

senatora doktoranckiego, niezwłocznie wyznaczana jest data kolejnej tury odpowiednich 

wyborów zgodnie z przepisami wyborczymi dotyczącymi Organu, do którego 

przeprowadzane są wybory. 

2. Mandaty nie obsadzone w wyniku trzeciej tury wyborów pozostają nieobsadzone. 

§ 58  

Liczba kandydatów w kolejnej turze wyborów statutowych jest większa od liczby mandatów 

pozostałych do obsadzenia o: 

1) jeden – w drugiej turze głosowania; 

2) zero – w trzeciej turze głosowania. 

§ 59  

1. Jeżeli co najmniej dwóch kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów i mandatu nie 

obsadzono, niezwłocznie wyznaczana jest, w celu obsadzenia mandatu, data kolejnej, 

uzupełniającej tury odpowiednich wyborów. 

2. Kandydat może zrzec się prawa do kandydowania w wyborach uzupełniających, składając 

odpowiednie oświadczenie na ręce przewodniczącego komisji wyborczej, w terminie nie 

później niż pięć dni zajęć od daty ogłoszenia wyników wyborów. 

Rozdział XIV Czynności przedwyborcze 

§ 60  

Doktoranci zgłaszają kandydatury w miejscu oznaczonym w ogłoszeniu wyborczym między 

dwudziestym pierwszym i siódmym dniem przed pierwszym dniem głosowania. 
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§ 61  

Kandydaci na piśmie: 

1) składają zgodę na kandydowanie ze swoimi danymi osobowymi; 

2) mogą złożyć rezygnację z kandydowania. 

§ 62  

OKW podejmuje decyzję w sprawie skreślenia kandydata, który złożył rezygnację 

i niezwłocznie przekazuje ją kandydatowi. 

§ 63  

Przewodniczący OKW najpóźniej siódmego dnia przed pierwszym dniem głosowania: 

1) przygotowuje spis wyborców, na podstawie list doktorantów uzyskanych 

od właściwych organów SGH; 

2) wywiesza na tablicach informacyjnych kolegiów spis kandydatów. 

§ 64  

OKW niezwłocznie poprawia nieprawidłowości w spisie wyborców lub kandydatów. 

§ 65  

OKW przygotowuje karty do głosowania z nazwiskami kandydatów ubiegającymi się o 

mandat w wyborach elektorskich, w wyborach samorządowych oraz w wyborach 

senatorskich. 

§ 66  

Na karcie do głosowania znajdują się: 

1) data głosowania; 

2) odpowiednia nazwa i tura głosowania; 

3) stempel komisji wyborczej; 

4) nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej; 

5) informacja o warunkach ważności głosu; 

6) podpisy dwóch członków komisji: wyborczej lub skrutacyjnej. 

Rozdział XV Przeprowadzanie głosowania 

§ 67  

Doktoranci głosują oddając karty do głosowania do urny. 

§ 68  

Miejsca wystawienia urn są wyznaczane przez OKW w ogłoszeniu wyborczym. 

§ 69  

W czasie wyborów obowiązuje zakaz agitacji w miejscach wystawienia urny. 

§ 70  

Przewodniczący OKW w obecności członków OKW oraz komisji skrutacyjnej: 

1) zamyka pustą urnę przed rozpoczęciem głosowania; 

2) wyznacza miejsce przechowywania urn i kart do głosowania; 

3) otwiera właściwą urnę po zakończeniu odpowiedniego głosowania. 
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§ 71  

1. Doktorant osobiście otrzymuje jedną kartę do odpowiedniego głosowania, jeżeli: 

1) jest wymieniony w spisie wyborców; 

2) przedstawi ważny dokument stwierdzający jego tożsamość. 

2. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio ust. 1. Pełnomocnik musi nadto okazać 

dokument pełnomocnictwa. 

§ 72  

Dokumentem stwierdzającym tożsamość jest: 

1) legitymacja doktorancka; 

2) indeks; 

3) dowód osobisty; 

4) książeczka wojskowa; 

5) paszport; 

6) prawo jazdy. 

§ 73  

Doktorant oddaje głos na danego kandydata, jeżeli postawi wyłącznie znak „v” albo znak „x” 

przy jego nazwisku. 

§ 74  

Głos jest nieważny, jeżeli doktorant postawi znak „v” albo „x”: 

1) niejednoznacznie lub nieczytelnie; 

2) ołówkiem; 

3) w liczbie większej od liczby mandatów do obsadzenia w danym głosowaniu. 

Rozdział XVI Wyniki wyborów 

§ 75  

OKW najpóźniej pierwszego dnia od daty zakończenia poszczególnych wyborów: 

1) ustala ich wyniki; 

2) przygotowuje protokół; 

3) wywiesza ich wyniki na tablicach informacyjnych kolegiów. 

§ 76  

W protokole wymieniane są liczby: 

1) doktorantów uprawnionych do głosowania; 

2) wydanych kart do głosowania; 

3) oddanych głosów: nieważnych i ważnych; 

4) głosów ważnych oddanych na danych kandydatów. 

§ 77  

Doktoranci składają komisji wyborczej protesty, najpóźniej drugiego dnia od daty ogłoszenia 

wyników wyborów, jeżeli: 

1) popełniono przestępstwo przeciw wyborom; 

2) naruszono przepisy niniejszego Regulaminu. 
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§ 78  

OKW podejmuje decyzje w sprawie ważności wyborów najpóźniej trzeciego dnia od daty 

ogłoszenia wyników wyborów. 

Dział V Przepisy końcowe 

§ 79  

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Rada bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na wniosek Przewodniczącego 

Samorządu lub co najmniej trzech członków Rady. 

§ 80  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu stwierdzenia jego zgodności z ustawą 

i statutem przez Senat SGH. 

 

 


