REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH PRZY INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§1

1. Uczestnicy studiów doktoranckich (zwani dalej „doktorantami”) prowadzonych w Szkole Nauk
Społecznych (zwanej dalej„Szkołą” lub „SNS”) przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk (zwanego dalej IFiS PAN) tworzą Samorząd Doktorantów Szkoły (zwany dalej
„Samorządem”).
2. Organy Samorządu są reprezentantem ogółu doktorantów Szkoły i współtworzą samorządną
społeczność doktorancką SNS.
§2
Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z
2005 r. Nr 164, poz. 1365, z p.zm.) oraz ustawy z dnia 14. marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule
naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65 poz. 595 z p.zm.), zwanymi
dalej „Ustawami” oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów SNS, zwanego dalej
„Regulaminem”, a także zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich w SNS.
§3
Siedziba Samorządu mieści się w Pałacu Staszica w Warszawie.
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§4
Samorząd prowadzi na terenie SNS IFiS PAN działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i
kulturalnych doktorantów oraz reprezentuje doktorantów i wyraża opinie we wszystkich sprawach
dotyczących doktorantów Szkoły w zakresie określonym przez przepisy prawa.
Samorząd prowadzi i popiera działalność zmierzającą do realizacji ich zainteresowań poprzez
prowadzenie i popieranie działalności naukowej i kulturalnej.
Samorząd jest organizacją apolityczną.

§5
Organy Samorządu są odpowiedzialne przed wyborcami. Przy organach Samorządu mogą działać
problemowe i twórcze zespoły doktoranckie, stałe i doraźne komisje.
§6
1. Władze IFiS PAN, w porozumieniu z Kierownictwem Szkoły, zapewniają organom Samorządu środki
materialne niezbędne do funkcjonowania. .
2. W porozumieniu z władzami SNS i IFiS PAN Samorząd może pozyskiwać środki z innych źródeł.
§7
Organy Samorządu mają prawo do korzystania z dokumentacji i informacji będących w posiadaniu
administracji SNS , dotyczących spraw doktorantów i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
samorządu, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, a szczególnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych oraz Regulaminem Studiów Doktoranckich w SNS.

Rozdział 2. Organy Samorządu
§8
Organami Samorządu są:
(a) Walne Zebranie Samorządu, zwane dalej Walnym Zebraniem,
(b) Reprezentacja Samorządu, zwana dalej Reprezentacją,
(c) Komisja Wyborcza Samorządu, zwana dalej Komisją Wyborczą.
§9
Wybory do organów Samorządu oraz wybory przedstawicieli Samorządu w innych
organach odbywają się co roku.
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§ 10
Walne Zebranie jest zwoływane przez Reprezentację z własnej inicjatywy, na wniosek Reprezentacji
lub na wniosek 5% doktorantów, ale nie mniej niż dziesięciu osób.
Reprezentacja organizuje Walne Zebranie przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym.
Przynajmniej jedno Walne Zebranie odbywa się w pierwszym semestrze każdego roku
akademickiego.
Informacja na temat Walnego Zebrania jest podawana do wiadomości doktorantów co najmniej na
siedem dni przed terminem Walnego Zebrania.
Informacja, o której mowa w ust. 4 zawiera termin, miejsce oraz proponowany porządek Walnego
Zebrania.
Obrady Walnego Zebrania otwiera wyznaczony członek Reprezentacji i zarządza wybór
Przewodniczącego Walnego Zebrania, który następnie prowadzi obrady. Na pierwszym Walnym
Zebraniu funkcję Przewodniczącego Walnego Zebrania pełni wyznaczony Reprezentant studentów
wybrany na podstawie p. 18 Regulaminu Studiów Doktoranckich SNS.
Pierwsze Zebranie zwołuje Kierownik SNS.

§ 11
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
(a) uchwalanie i dokonywanie kolejnych zmian w Regulaminie Samorządu;
(b) określenie kierunków pracy Samorządu,
(c) rozstrzyganie w sprawach przedłożonych przez Radę Naukową IFiS PAN,
Kierownictwo Szkoły i Reprezentację.
§ 12
Reprezentacja składa się z z minimum trzech członków.
Każdy członek Reprezentacji jest upoważniony do reprezentowania Samorządu po uprzednim
porozumieniu z pozostałymi członkami Reprezentacji.
3. Mandat członka Reprezentacji wygasa na skutek:
(a) zrzeczenia się mandatu,
(b) utraty statusu doktoranta,
(c) upłynięcia jednego roku od dnia ogłoszenia wyniku wyborów do Reprezentacji,
(d) odwołania zgodnie z zasadami i trybem określonym w § 16 Regulaminu.
4. Członkowie Reprezentacji odpowiadają za swoją działalność przez Samorządem.
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§ 13
Spośród swoich członków niezwłocznie po ogłoszeniu ostatecznych wyników wyborów
Reprezentacja wybiera Przewodniczącego.
Przewodniczący Reprezentacji:
(a) reprezentuje Reprezentację wobec władz SNS i IFiS PAN,
(b) kieruje bieżącymi pracami Reprezentacji,
(c) przedstawia sprawozdanie z działalności Reprezentacji.
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Reprezentacja na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Skarbnika.
Skarbnik Reprezentacji w porozumieniu z Przewodniczącym dysponuje środkami finansowymi
Samorządu i prowadzi dokumentację wszystkich przychodów i rozchodów, comiesięcznie informując
Reprezentację o swoich pracach.
Nie można łączyć funkcji Skarbnika z funkcją Przewodniczącego Reprezentacji.

§14
Do zadań Reprezentacji należy:
(a) określenie kierunków pracy Samorządu,
(b) występowanie przed organami Szkoły oraz na zewnątrz SNS w celu reprezentowania
interesów doktorantów,
(c) przygotowywanie projektów zmian Regulaminu Samorządu,
(d) uczestniczenie w obradach i działaniach organów kolegialnych SNS,
(e) rozstrzyganie w sprawach przedłożonych przez Radę Naukową i Kierownictwo Szkoły.
§15
Reprezentacja dba o interesy doktorantów, a w szczególności:
1. współpracuje z organami Szkoły w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia
2. uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących sytuacji materialnej doktorantów,
3. opiniuje decyzje organów Szkoły w sprawach przewidzianych w odpowiednich aktach prawnych,
4. realizuje inne działania określone Ustawami i aktami wykonawczymi.
§16
1. W razie stwierdzenia rażących uchybień w pracach członka Reprezentacji, członek ten może być
odwołany przed upływem roku działalności Reprezentacji na podstawie wniosku o odwołanie
złożonego do Reprezentacji oraz Kierownictwa Szkoły przez minimum dziesięciu członków
Samorządu.
2. W terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku, Reprezentacja zwołuje Walne
Zebranie w celu podjęcia uchwały o odwołaniu członka(ów) Reprezentacji. W wyborach
uzupełniających zostaje wybrany następca/y odwołanego członka(ów) Reprezentacji.
§ 17
1. Reprezentacja uchwala podział środków, o których mowa w §6 na dany rok kalendarzowy.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są na:
(a) cele socjalno-bytowe i kulturalne doktorantów,
(b) działalność organizacyjną Samorządu.
3. Reprezentacja przedstawia organom Szkoły sprawozdanie z podziału środków finansowych
przeznaczonych przez Szkołę na działalność doktorantów i rozliczenie tych środków jeden raz w
roku kalendarzowym w terminie ustalonym z Kierownictwem Szkoły.
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§ 18
Reprezentacja zobowiązana jest do organizowania Walnego Zebrania Samorządu.
Walne Zebranie organizowane jest przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym.
Przynajmniej jedno Zebranie odbywa się w pierwszym semestrze każdego roku akademickiego.

§ 19
Spośród członków Samorządu Walne Zebranie wybiera członków Komisji Wyborczej. Do kompetencji
Komisji Wyborczej należy:
1. zarządzanie i przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu i wyborów przedstawicieli
Samorządu,
2. ogłaszanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych,
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czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
ogłaszanie wyników wyborów,
rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami.
§ 20
W skład Komisji Wyborczej wchodzą 3 osoby.
Nie można łączyć członkostwa w Komisji Wyborczej z członkostwem w Reprezentacji.
Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się, Komisja Wyborcza uchwala swój Regulamin bezwzględną
większością głosów.

Rozdział 3. Prawa członków Samorządu
§ 21
Członkami Samorządu są wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich SNS.
§ 22
Każdy Członek Samorządu ma:
(a) czynne i bierne prawo wyborcze do Reprezentacji i Komisji Wyborczej,
(b) prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem Reprezentacji,
(c) prawo do uczestnictwa w naradach Reprezentacji,
(d) prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu,
(e) prawo do korzystania ze środków finansowych Samorządu na zasadach każdorazowo
określonych przez Reprezentację.
§ 23
Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:
(a) rezygnacji ze studiów doktoranckich,
(b) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
Rozdział 4. Ordynacja wyborcza Samorządu
§ 24
Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
§ 25
1. Czynne prawo wyborcze ma każdy Członek Samorządu.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy Członek Samorządu, który wyraził zgodę na kandydowanie, z
wyjątkiem Członka Samorządu:
(a) zawieszonego w korzystaniu z praw doktoranta;
(b) pozbawionego praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego lub odbywającego karę pozbawienia wolności.
§ 26
Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą.
§ 27
1. Głosy oddaje się na poszczególnych kandydatów.
2. Szczegółowy tryb przeprowadzenia głosowania Komisja Wyborcza przedstawia do publicznej
wiadomości co najmniej na siedem dni przed terminem zgłaszania kandydatów.
§ 28
Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
§ 29
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Wyniki głosowania są ogłaszane przez Komisję Wyborczą w terminie dwóch dni od każdej tury
głosowania przez ich wywieszenie w miejscu ogólnodostępnym.
Ostateczne wyniki wyborów Komisja Wyborcza podaje do wiadomości Kierownictwa SNS i
Dyrektora IFiS PAN w terminie siedmiu dni od daty wyborów.
§ 30
Wybory do organów Samorządu odbywają się corocznie, nie później niż 15 listopada.
Termin wyborów Komisja Wyborcza ogłasza, w formie obwieszczenia, do dnia
31 października.

§ 31
Obowiązek podania do publicznej wiadomości obwieszczenia ciąży na Reprezentacjioraz Komisji
Wyborczej.
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

1.
2.

§ 32
NiniejszyRegulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Naukową IFiS PAN.
Kolejnych zmian w Regulaminie dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu. Zmiany te wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu
przez Radę Naukową IFiSPAN. .
Propozycje zmian w Regulaminie powinny być udostępnione za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania, na którym mają one być
rozpatrywane.
§ 33
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Ustawy, Statuty PAN, SNS, IFiS PAN oraz
inne, właściwe przepisy prawa.
Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Walne
Zebranie.

