Uchwała nr 1/X/2020
Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Doktorantów
z dnia 18 grudnia 2020

w sprawie: zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów - Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 10 grudnia 2019 roku
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego Walne Zgromadzenie Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
postanawia, co następuje:
§ 1 W Regulaminie Samorządu Doktorantów - Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 5 ust. 1 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:
“2a) Zarząd,”
2. W art. 5 dodaje się ust. 1a-1b w brzmieniu:
“1a Organami TD UJ w szkole doktorskiej jest Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej
1b Organem TD UJ w Domu Doktoranta jest Rada Mieszkańców Domu Doktoranta.”
3. W art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W ramach TD UJ działają Doktorancka Komisja Stypendialna, Komisja właściwa ds.
socjalno-bytowych oraz Komisja ds. Collegium Medicum realizujące zadania w zakresie
przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Art. 6 otrzymuje brzmienie:
“Art. 6
1. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Regulamin stanowi
inaczej.
2. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym
podejmowane są uchwały w sprawach personalnych oraz na wniosek przynajmniej
10% członków organu uczestniczących w posiedzeniu.
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3. Organy kolegialne mogą odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy użyciu
systemu komunikacji i głosowań zdalnych.
5. Po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
“Art 6a
Akty wydawane przez organy TDUJ są publikowane na stronie internetowej TD UJ”.
6. W art. 7 dodaje się ust. 1a-1b w brzmieniu:
“1a. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów TD UJ w szkole doktorskiej posiadają
doktoranci szkoły doktorskiej.
1b. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów TD UJ w Domu Doktoranta posiadają
doktoranci zakwaterowani w Domu Doktoranta.”
7. W art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
“3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza.”
8. W art. 10 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
“3) rozpatruje sprawozdanie z działalności Prezesa i poszczególnych członków Zarządu,”
9. W art. 10 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
“3a rozpatruje sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady i
poszczególnych Radnych”
10. W art. 10 ust. 1 po pkt. 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
“4a) rozpatruje sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i poszczególnych członków
Komisji Rewizyjnej”
11. W art. 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
“5) udziela absolutorium Prezesowi, Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej. Walne
Zgromadzenie może zdecydować o udzieleniu absolutorium indywidualnie każdemu z
członków organu.”
12. W art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Nieudzielenie absolutorium Prezesowi, Zarządowi, Radzie albo Komisji Rewizyjnej
powoduje, że członkowie tych organów nie mogą pełnić funkcji w organach TD UJ w
następnej kadencji.”

13. W art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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“2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien obejmować w
szczególności:
1) złożenie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Prezesa i Zarządu,
2) złożenie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady i poszczególnych Radnych,
3) złożenie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Rady,
4) złożenie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności
Prezesa, Zarządu i Rady oraz wykonania budżetu,
5) złożenie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i
poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej,
6) udzielenie absolutorium Prezesowi, Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej
7) wybór członków Rady,
8) wybór członków Komisji Rewizyjnej.”
14. Art. 14 otrzymuje brzmienie:
“Art. 14
1. Na wniosek Prezesa Rada ze swojego grona powołuje i odwołuje Wiceprezesów
bezwzględną większością głosów.
2. Wiceprezesi są pełnomocnikami TD UJ upoważnionymi do zastępowania Prezesa w
ustalonym przez niego zakresie.
3. Prezes może upoważnić Wiceprezesów do załatwiania spraw i wykonywania kompetencji
w jego imieniu w ustalonym zakresie.
15. W art. 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
“4) organizowania prac Zarządu,”
16. W art. 15 skreśla się punkt 6.
17. W art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Prezes składa Radzie sprawozdanie z działalności Zarządu nie rzadziej niż raz na
kwartał.
18. Po dziale Prezes TDUJ dodaje się dział Zarząd w brzmieniu:
“Zarząd
Art. 18a
1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Art. 18b
1. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezesi.
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2. Na wniosek Prezesa Rada może ze swojego grona powoływać i odwoływać dodatkowych
członków Zarządu bezwzględną większością głosów.
Art. 18c
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie doktorantów przed władzami Uniwersytetu,
2) zapewnienie wykonania uchwał Rady,
3) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej a także inicjatywa zmian tej uchwały,
4) powoływanie i odwoływanie pełnomocników TD UJ do wykonywania określonych zadań
5) uzgadnianie z władzami Uniwersytetu zasad przyznawania świadczeń ze środków
Uniwersytetu w zakresie przeznaczonym dla doktorantów,
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych wydawanych przez organy Uniwersytetu
oraz sygnalizowanie potrzeby zmian aktów normatywnych,
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów
TD UJ.
Art. 18d
Zarząd określa organizację i tryb swojej pracy.

19. W art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
“3. Posiedzenia Rady zwoływane są przynajmniej raz na dwa miesiące z wyłączeniem
przerwy wakacyjnej.
20. W art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. W wyjątkowych okolicznościach, gdy zachodzi potrzeba pilnego działania, informacja, o
której mowa w ust. 1 może być przekazana na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
21. Art. 25 otrzymuje brzmienie:
“Uczestnictwo w posiedzeniach oraz udział w pracach Rady jest obowiązkiem jej członków.
22. W art. 26 ust. 3-4 otrzymują brzmienie:
“3. Rada może podjąć uchwałę w trybie indywidualnego zbierania głosów przy użyciu
systemu głosowań zdalnych, zapewniających odpowiednią autoryzację osób uprawnionych
do głosowania i gwarantujących zachowanie tajności głosowania (głosowanie
elektroniczne).
4. Głosowanie elektroniczne jest ważne, jeśli:
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a) w wyznaczonym w terminie, nie krótszym niż 3 dni, w głosowaniu weźmie udział co
najmniej połowa uprawnionych do głosowania, lub
b) w głosowaniu wzięli udział wszyscy uprawnieni.
23. Art. 28 otrzymuje brzmienie:
“Art. 28 Do kompetencji Rady należy:
1. wybór Prezesa,
2. powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów na wniosek Prezesa,
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Prezesa,
4. wybór przedstawicieli doktorantów do Senatu,
5. wybór przedstawicieli doktorantów do komisji senackich,
6. wybór przedstawicieli doktorantów do komisji rektorskich,
7. wybór przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów,
8. wybór przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i
odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów,
9. uzgadnianie kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczych, do których zakresów
obowiązków należą sprawy doktorantów,
10. uzgadnianie kandydatów na kierowników studiów doktoranckich,
11. tworzenie i likwidowanie Komisji na wniosek Zarządu,
12. powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Komisji na wniosek Zarządu,
13. ustalanie polityki budżetowej,
14. uchwalanie ordynacji wyborczej oraz jej zmian,
15. przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności
Rady oraz sprawozdania finansowego,
16. wybór członków Rady w ramach procedury kooptacji,
17. wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących doktorantów,
18. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia Radzie.
24. Art. 29 otrzymuje brzmienie:
“Art. 29
1. Komisje tworzy i likwiduje Rada na wniosek Zarządu.
2. Przewodniczących Komisji powołuje i odwołuje Rada na wniosek Zarządu.
3. Rada może odwołać Przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy bezwzględną
większością głosów.
4. Kadencja Przewodniczącego Komisji równa jest kadencji Zarządu. Przewodniczący
ustępujący na skutek upływu kadencji pełni swoją funkcję do powołania nowego
Przewodniczącego.
5. Członków Komisji powołuje i odwołuje Przewodniczący.
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6. Przewodniczący może utworzyć w Komisji zespół lub zespoły określając zakres ich
obowiązków oraz sposób realizacji powierzonych zadań.
25. W art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. Dysponentem rezerwy jest Zarząd”
26. W art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Uchwała budżetowa powinna być przyjęta nie później niż 6 tygodni od dnia rozpoczęcia
roku budżetowego.”
27. W art. 39 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
“1) przygotowania sprawozdania z prac Prezesa i Zarządu oraz Rady zawierającego własną
ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdania z wykonania budżetu,”
28. W art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
“2. W ramach swoich kompetencji Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania wglądu
do dokumentów, informacji i wyjaśnień od organów TD UJ oraz przedstawicieli
doktorantów.”
29. W art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Członkostwa w komisji rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w innych organach
TD UJ, ani z funkcją przedstawiciela TD UJ
30. Po dziale Komisja Rewizyjna dodaje się dział Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz
dział Rada Mieszkańców Domu Doktoranta w brzmieniu:
“Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej
Art. 43a
Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej, zwana dalej RDSD, reprezentuje doktorantów
szkoły doktorskiej.
Art. 43b
1. RDSD liczy od 3 do 7 członków.
2. Wśród członków RDSD nie może być więcej jak jeden doktorant reprezentujący
taką samą dyscyplinę.
3. Liczbę członków RDSD określa zebranie doktorantów szkoły doktorskiej.
4. Kadencja RDSD trwa dwa lata.
5. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do RDSD określa ordynacja
wyborcza.
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Art. 43c
1. RDSD reprezentuje doktorantów szkoły doktorskiej
2. Do zadań RDSD należy w szczególności:
1) podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym działalności doktorantów szkoły
doktorskiej,
2) opiniowanie programów kształcenia w szkole doktorskiej,
3) uzgadnianie regulaminu szkoły doktorskiej,
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez władze szkoły doktorskiej,
5) uzgadnianie kandydata na dyrektora szkoły doktorskiej,
6) uzgadnianie lub opiniowanie kandydata na kierownika programu kształcenia w
szkole doktorskiej,
7) wybieranie przedstawicieli doktorantów do rady szkoły doktorskiej.
Art. 43d
1. Pracami RDSD kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczącego RDSD wybiera RDSD ze swojego grona.
3. Uchwały RDSD zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego.
Art. 43e
1. RDSD odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał z wyłączeniem przerwy
wakacyjnej.
2. Do RDSD stosuje się odpowiednio art. 30.
Rada Mieszkańców Domu Doktoranta
Art. 43f
Rada Mieszkańców Domu Doktoranta, zwana dalej RMDD, reprezentuje mieszkańców
Domu Doktoranta.
Art. 43g
1. RMDD liczy od 3 do 7 członków.
2. Liczbę członków RMDD określa zebranie mieszkańców Domu Doktoranta.
3. Kadencja RMDD trwa rok.
4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do RMDD określa ordynacja
wyborcza.
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Art. 43h
1. Pracami RMDD kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczącego RMDD wybiera RMDD ze swojego grona.
3. Uchwały RMDD zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.”
31. W art. 44 skreśla się ust. 2-5.
32. W art. 44 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
“6. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jej zgodności z ustawą z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.poz. 1668 z późn. zm.) i Statutem
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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