REGULAMIN
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK IM. TADEUSZA MANTEUFFLA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Doktorantów Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Samorządem,
jest zrzeszeniem doktorantów Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej
Instytutem.
§2
Samorząd działa na podstawie statutu Instytutu i niniejszego regulaminu. Działalność
Samorządu opiera się na współpracy z władzami Instytutu.
§3
Samorząd tworzą wszyscy doktoranci uczestniczący w studiach doktoranckich prowadzonych
przez Instytut.
§4
1. Doktoranci mają prawo do:
a) uczestniczenia w pracach Samorządu,
b) zgłaszania opinii i wniosków do Rady Samorządu,
c) biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Samorządu.
2. Członkowie Samorządu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i uchwał władz
Samorządu.
§5
Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w razie:
a) skreślenia z listy doktorantów,
b) pisemnej rezygnacji z członkostwa przekazanej Przewodniczącemu Samorządu.
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§6
1. Samorząd działa poprzez swoje organy.
2. Organami Samorządu są: Rada Samorządu Doktorantów oraz Przewodniczący Samorządu.
3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem doktorantów.
§7
Samorząd działając poprzez swoje organy:
a) broni praw doktorantów,
b) reprezentuje ich interesy w Instytucie i poza nim,
c) wyraża opinię doktorantów z własnej inicjatywy lub na prośbę władz Instytutu,
d) występuje z wnioskami do władz Instytutu,,
e) uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli i za zgodą Przewodniczącego Rady
Naukowej, w posiedzeniach Rady Naukowej,
f) może prowadzić działalność socjalno-bytową, społeczną, kulturalną, oświatową,
naukową i sportową.

Rozdział II
Rada Samorządu Doktorantów
§8
Rada Samorządu Doktorantów, zwana dalej Radą, jest organem uchwałodawczym Samorządu.
§9
1. W skład Rady wchodzą doktoranci – po jednym przedstawicielu z każdego zakładu lub
pracowni działających w Instytucie.
§10
1. Kadencja Rady trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 listopada i kończy się 31 października.
§11
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1. Wybory do Rady ogłasza ustępująca Rada nie później niż 21 dni przed upływem swojej
kadencji.
2. Ustępująca Rada wyznacza termin, do którego należy wybrać członków Rady z
poszczególnych zakładów lub pracowni
3. Wyboru członków do Rady dokonują doktoranci należący do danego zakładu bądź
pracowni. Przedstawiciele poszczególnych zakładów lub pracowni tworzą nową Radę.
4. Ustępująca Rada rozstrzyga protesty i wynikłe wątpliwości związane z przebiegiem
wyborów, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
5. Wybory powinny zakończyć się nie później niż 7 dni przed zwołaniem nowej Rady.
6. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy doktoranci.
7. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje prawo zgłaszania kandydatów z
zakładów lub pracowni. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie
8 Wyboru przedstawicieli do Rady dokonuje się w głosowaniu na poszczególnych
kandydatów. Każdy głosujący może oddać głos na jednego kandydata albo wstrzymać się od
głosu.
9. Wyniki głosowań ogłasza ustępująca Rada w terminie nieprzekraczającym 2 dni od ich
zakończenia we wszystkich zakładach i pracowniach. Wyniki wyborów zostaną przekazane do
wiadomości Kierownika Studiów Doktoranckich i Dyrektora Instytutu oraz podane do
publicznej wiadomości.
§12
1. Mandat członka Rady wygasa:
a) w razie jego rezygnacji,
b) ustania jego członkostwa w Samorządzie,
c) w razie niezdolności do pełnienia przez niego mandatu przez okres dłuższy niż 4
miesiące (o niezdolności orzeka Rada zwykłą większością głosów).
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady doktoranci należący do zakładu, bądź
pracowni, której był reprezentantem mają prawo do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
§13
Członek Rady zobowiązany jest brać czynny udział w jej pracach.
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§14
1. Rada obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia przebiegają według porządku zaproponowanego przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej raz na pół roku.
§15
1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Samorządu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek członków Samorządu,
c) na wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich lub Dyrektora Instytutu.
2. Ustępujący Przewodniczący Samorządu zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej
Rady nie później niż 15 listopada.
3. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Rady winien obejmować wybór nowego
Przewodniczącego Samorządu, Zastępcę Przewodniczącego Samorządu i Sekretarza
Samorządu.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. b) i c), Przewodniczący Samorządu jest
zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Przewodniczący Samorządu zobowiązany jest powiadomić wszystkich delegatów do
Rady o terminie i miejscu posiedzenia oraz o proponowanym porządku obrad, nie później
niż na 7 dni przed datą posiedzenia.
6. W szczególnych przypadkach, jeśli okoliczności wymagają natychmiastowego zwołania
Rady, możliwe jest odstąpienie od 7-dniowego okresu powiadomienia.
§16
1. Posiedzenia Rady są jawne, chyba że Rada zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków postanowi inaczej.
2. Oprócz członków Rady w posiedzeniach mają prawo brać udział inni członkowie
Samorządu oraz zaproszeni przez członków Rady goście, ale tylko z głosem doradczym.
3. W głosowaniach Rady prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom Rady.
§17
1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej 3 członków Rady.
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2. Na wniosek co najmniej dwóch członków Rady prowadzący obrady zarządza
głosowanie tajne w określonej sprawie.
3. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały w głosowaniach tajnych.
§18
Do kompetencji Rady należy określenie kierunków działania Samorządu, a w
szczególności:
a) wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Samorządu,
b) wyznaczenie

przedstawicieli Rady Samorządu na posiedzenia Rady Naukowej

Instytutu, mogących w niej uczestniczyć za zgodą Przewodniczącego Rady Naukowej,
c) wybór przedstawicieli do Komisji Stypendialnej Funduszu Pomocy Materialnej,
d) zatwierdzanie regulaminów Samorządu,
e) współpraca z organami Instytutu w sprawach należących do zakresu działania
Samorządu,
f) podejmowanie działań na rzecz doktorantów oraz przestrzegania ich praw,
g) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i rozwojowi
współpracy koleżeńskiej w ramach Instytutu i poza nim.
Rozdział III
Przewodniczący Samorządu
§19
1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy w szczególności:
a) kierowanie pracami Rady,
b) reprezentowanie społeczności doktorantów, zwłaszcza wobec władz Instytutu, władz
samorządowych i państwowych oraz podmiotów gospodarczych,
c) przyjmowanie skarg doktorantów dotyczących konfliktów między opiekunami
naukowymi a doktorantami i przedstawianie ich Kierownikowi Studiów Doktoranckich
lub, w przypadku jego nieobecności, Przewodniczącemu Rady Naukowej,
d) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego
Regulaminu i innych przepisów prawa,
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e) wyznaczanie osób do realizacji uchwał Rady oraz ich nadzorowanie,
f) dysponowanie środkami finansowymi Samorządu,
g) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich
działalności,
h) wyznaczenie swojego zastępcy, który pełni obowiązki Przewodniczącego Samorządu w
razie jego nieobecności. Wymagana jest zgoda wyznaczonej osoby na pełnienie funkcji
zastępcy Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Samorządu działa zgodnie z uchwałami Rady podjętymi w zakresie jej
kompetencji, a za swoją pracę odpowiada przed Radą.
3. Przewodniczący Samorządu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego na
koniec swojej kadencji. Rada może go zwolnić z tego obowiązku
§20
1. Przewodniczącego Samorządu powołuje Rada spośród swego grona.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Samorządu przysługuje wszystkim
członkom Rady obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na
kandydowania.
3. Wybory Przewodniczącego Samorządu odbywają się przez głosowanie tajne na
poszczególnych kandydatów. Każdy członek Rady może oddać głos na jednego kandydata
lub wstrzymać się od głosu.
§21
Rada Samorządu może odwołać Przewodniczącego w głosowaniu większością 2/3 głosów
ogólnej liczby członków Rady. W razie wątpliwości wymaganą liczbę głosów zaokrągla
się w dół.
§22
W razie ustania kadencji Rady Przewodniczący pełni swoją funkcję do czasu powołania
nowego Przewodniczącego.
§23
Jeżeli w trakcie trwania kadencji Przewodniczącego ustanie jego członkostwo w
Samorządzie Rada niezwłocznie powołuje nowego Przewodniczącego Samorządu w trybie
określonym w przepisach §20.
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Rozdział IV
Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu.
§24
Przedstawiciel doktorantów reprezentuje społeczność doktorantów w Radzie Naukowej
Instytutu i bierze udział w jej posiedzeniach na zasadach określonych przez
Przewodniczącego Rady Naukowej.
§25
Przedstawiciela doktorantów do Rady Naukowej Instytutu wybiera Rada spośród swego
grona zwykłą większością głosów.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§26
1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Rady podjętą w głosowaniu, większością co
najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Rady. W razie wątpliwości wymaganą liczbę
głosów zaokrągla się w górę.
2. O każdej zmianie w Regulaminie Przewodniczący zobowiązany jest poinformować
Kierownika Studiów Doktoranckich oraz Dyrektora Instytutu.
§27
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Samorządu w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
§28
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Samorządu Doktorantów
oraz zatwierdzenia go przez Radę Naukową Instytutu Historii PAN
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