
Załącznik nr 1c do Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów PW 

ORDYNACJA WYBORCZA 

SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

Niniejsza Ordynacja określa szczegółową organizację i zasady przeprowadzania wyborów 

powszechnych przez Samorząd Doktorantów Politechniki Warszawskiej. 

 

§ 2. 

 

W treści niniejszej Ordynacji następujące określenia i skróty oznaczają odpowiednio: 

1) PW, Uczelnia - Politechnika Warszawska, 

2) Wydział – podstawowa jednostka organizacyjna właściwa do prowadzenia 

działalności dydaktycznej w zakresie kierunków studiów, dla których wiodące 

są dyscypliny naukowe uprawiane na wydziale oraz do prowadzenia działalności 

badawczej w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej, 

3) Regulamin - Regulamin Samorządu Doktorantów PW, 

4) Samorząd - Samorząd Doktorantów PW, 

5) Rada, RDPW - Rada Doktorantów PW, 

6) Zarząd - Zarząd Rady Doktorantów PW, 

7) RDSD – Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej 

8) KR - Komisja Regulaminowa Samorządu Doktorantów, 

9) Komisarz - Komisarz Wyborczy Samorządu Doktorantów, 

10) UKW - Uczelniana Komisja Wyborcza, 

11) Doktoranci - uczestnicy studiów doktoranckich i osoby kształcące się w Szkołach 

Doktorskich, 

12) PRDSD – Przedstawiciel Rady Doktorantów w Szkole Doktorskiej, 

13) Ustawa - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), 

14) WRD – Wydziałowa Rada Doktorantów, 

15) PWRD – Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów, 

16) Zastępca Komisarza – Zastępca Komisarza Wyborczego Samorządu Doktorantów, 

17) Pełnomocnik Komisarza – Pełnomocnik Komisarza Wyborczego Samorządu 

Doktorantów. 
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Rozdział II 

Organy wyborcze 

 

§ 3. 

 

1. Organami wyborczymi Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej są: 

1) Komisarz Wyborczy, 

2) Zastępca Komisarza Wyborczego, 

3) Pełnomocnicy Komisarza Wyborczego. 

 

§ 4. 

1. Komisarz Wyborczy lub Zastępca Komisarza Wyborczego koordynuje i nadzoruje wybory. 

2. Komisarz lub Zastępca Komisarza Wyborczego może powoływać pełnomocników zgodnie 

z Regulaminem. 

3. Komisarz lub Zastępca Komisarza Wyborczego sprawuje nadzór nad składem osobowym 

Rady Doktorantów, RDSD, WRD w czasie trwania ich kadencji. 

 

§ 5. 

 

1. Wybory w Szkołach Doktorskich i na Wydziałach organizuje i przeprowadza KW 

w terminie wskazanym w Terminarzu Wyborczym, o którym mowa w Rozdziale V. 

2. Do obowiązków KW należy sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego 

podczas wyborów na poziomie Szkół Doktorskich lub Wydziałów.. 

3. KW zobowiązany jest do zorganizowania wyborów do RDSD lub WRD następnej kadencji. 

4 Zastępca Komisarza Wyborczego przejmuje obowiązki Komisarza Wyborczego na jego 

prośbę lub w przypadku zrzeczenia się lub wygaśnięcia mandatu KW. 

 

Rozdział III 

Prawa wyborcze 

 

§ 6. 

 

1. Czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant PW. 

2. Bierne prawo wyborcze ma każdy doktorant posiadający czynne prawo wyborcze 

 z wyłączeniem doktoranta: 

1) ukaranego orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 

2) będącego Komisarzem lub Zastępcą Komisarza Wyborczego, 

3) będącego Pełnomocnikiem Komisarza Wyborczego, 

4) będącego członkiem UKW. 

 

§ 7. 

 

1. Zgłoszenia kandydata do RDSD może dokonać każdy doktorant mający czynne prawo 

wyborcze z danej Szkoły Doktorskiej. 

2. Zgłoszenia kandydata do WRD może dokonać każdy doktorant mający czynne prawo 

wyborcze z danego Wydziału. 
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3. Zgłoszenia kandydata na członka wydziałowego kolegium wnioskująco – opiniującego może 

dokonać każdy doktorant mający czynne prawo wyborcze będący przypisany do jednostki 

 na danym Wydziale. 

4. Do zgłoszenia kandydatury konieczne jest uzyskanie zgody zgłaszanego kandydata. 

 

§ 8. 

 

Mandaty elektora rektorskiego, członka wydziałowego kolegium wnioskująco – opiniującego 

można łączyć ze sobą i mandatem członka RDSD, WRD oraz KR. 

 

Rozdział IV 

Ogólne zasady przeprowadzania wyborów 

 

§ 9. 

 

1. Wybory przeprowadzane wśród doktorantów PW są powszechne, równe i odbywają się 

w głosowaniu tajnym. Mogą być przeprowadzane w sposób pośredni lub bezpośredni, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Ordynacji. 

2. Przebieg wyborów bezpośrednich reguluje rozdział VI. 

 

§ 10. 

 

Wybory do RDSD i WRD są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się 

w głosowaniu tajnym. 

 

§ 11. 

 

 

1. Wybory członka do kolegium elektorów rektorskich oraz członka wydziałowego kolegium 

wnioskująco – opiniującego są powszechne, bezpośrednie, równe i odbywają się 

w głosowaniu tajnym. 

2. Liczbę członków z ramienia Samorządu Doktorantów do kolegium Elektorów rektorskich 

podaje Komisarz na podstawie uchwały UKW. 

4. Członkostwo przedstawicieli doktorantów w kolegium elektrów rektorskich, oraz 

w wydziałowych kolegiach wnioskująco – opiniujących trwa rok. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka kolegium przed upływem kadencji, Komisarz 

może zarządzić wybory uzupełniające. 

6. Obowiązkiem Komisarza jest konsultowanie zasad wyborów członków kolegiów elektorów 

odpowiednio z właściwymi organami uczelnianymi lub państwowymi oraz powiadamianie 

o ich wynikach odpowiednio zgodnie ze Statutem PW lub aktami prawnymi wyższego 

rzędu. 
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Rozdział V 

Terminarz wyborczy 

 

§ 12. 

 

1. Rada uchwala na wniosek Komisarza Terminarz Wyborczy zatwierdzony przez KR, 

w którym określa się rodzaj wyborów i dni, w których upływają terminy wykonania 

poszczególnych czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji. 

2. Terminarz Wyborczy wyborów do RDSD, WRD i na członków kolegiów elektorów Rada 

uchwala nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zbierania kandydatur na członków 

RDSD lub WRD. 

3. Wybór RDSD i WRD powinien nastąpić nie później niż do 20 grudnia. 

4. Wybór przewodniczącego RDSD i WRD powinien nastąpić nie później niż 5 dni po 

ogłoszeniu uchwały o ważności wyboru o ile została ona wydana po dniu 1 stycznia w roku 

kadencji, na którą wybierany jest przewodniczący, a w pozostałych przypadkach nie 

wcześniej niż 1 stycznia ale nie później niż 7 stycznia w roku kadencji, na którą wybierany 

jest przewodniczący 

5.  Terminarz wyborczy wyborów uzupełniających, zatwierdzony przez KR, uchwala Rada na 

wniosek Komisarza Wyborczego. 

 

§ 13. 

 

1. W razie podjęcia przez KR uchwały o nieważności wyborów, wybory ponowne 

przeprowadza się nie wcześniej niż trzeciego i nie później niż czternastego dnia od dnia jej 

podjęcia, zgodnie z niniejszą Ordynacją. 

2. Terminarz ponownych wyborów przedstawiany jest przez Komisarza, zatwierdzany przez 

KR i ogłaszany w ciągu dwóch dni roboczych od dnia podjęcia uchwały, o której mowa 

w ust. 1. 

 

§ 14. 

 

 W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów w RDSD, WRD lub elektorów, 

Komisarz ma prawo ogłosić wybory uzupełniające dla Szkół Doktorskich lub Wydziałów, 

w których powstał wakat. Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z terminarzem 

dla wyborów uzupełniających. 

 

 

Rozdział VI 

Przebieg wyborów bezpośrednich 

 

§ 15. 

 

 Głosowanie w wyborach bezpośrednich przeprowadzane są przez Komisarza Wyborczego 

w trybie zdalnym przy zastosowaniu systemu elektronicznego. : 

 

§ 16. 
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 W przypadku, o którym mowa w § 15 głosowanie przebiega następująco: 

 1) ustępująca RDSD lub WRD są zobowiązane do dostarczenia KW uchwały 

o liczbie członków RDSD lub WRD przyszłej kadencji nie później niż na 3 dni przed 

rozpoczęciem zbierania kandydatur,  

1) KW przyjmuje zgłoszenia kandydatów nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem 

głosowania a następnie tworzy listę kandydatów i ogłasza ją wraz z terminem 

wyborów nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem głosowania, 

2) przed uruchomieniem systemu do głosowania może odbyć się prezentacja 

kandydatów online, 

3) KW wprowadza niezbędne informacje do systemu elektronicznego i odpowiada za 

jego obsługę.  

 

4) po zakończeniu głosowania KW sporządza protokół o którym mowa w § 19. 

i niezwłocznie ogłasza wynik wyborów. 

 

 

 

§ 17. 

 

1. W przypadku, gdy w tym samym terminie odbywają się wybory do różnych organów 

stosuje się odrębne głosowanie w systemie elektronicznym dla każdego rodzaju wyborów.  

2. Mandat otrzymują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, najmniejszą liczbę 

głosów, która uprawnia do otrzymania mandatu, o obsadzie mandatu decyduje losowanie 

przeprowadzone przez KW w obecności zainteresowanych. 

 

§ 18. 

 

1. Po ogłoszeniu wyników wyborów do WRD lub RDSD, odpowiednio WRD lub RDSD 

następnej kadencji w terminie, o którym mowa w § 12. ust. 4. podejmuje uchwałę o wyborze 

Przewodniczącego spośród własnego składu. 

2. Wzór uchwały o której mowa w ust. 1. określa załącznik nr 1 do niniejszej Ordynacji. 

3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1. sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których dwa dostarczane są do Zarządu lub KR.  

 

Rozdział VII 

Sprawozdawczość 

 

§ 19. 

 

1. KW sporządza, 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, protokół z głosowania. Protokół zawiera: 

1) datę oraz godziny głosowania, 

2) liczbę doktorantów, którzy uczestniczyli w głosowania, 

3) frekwencję w procentach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, 
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4) listę osób, które kandydowały w wyborach uszeregowaną według liczby 

otrzymanych głosów w sposób malejący, 

5) listę osób, które otrzymały mandat w wyborach , 

6) omówienie przebiegu głosowania i ewentualne zastrzeżenia. 

2. Wzór protokołów określają załączniki nr 1a, 1b i 1c do niniejszej Ordynacji. 

3. Protokół z głosowania podpisuje KW. 

 1) Protokół musi zawierać dane kontaktowe do osób, które otrzymały mandat 

w wyborach, 

 2) Komisarz przekazuje dane kontaktowe Przewodniczącemu Rady. 

5. Wyniki wyborów do RDSD, WRD oraz na członków wydziałowego kolegium wnioskująco 

– opiniującego KW ogłasza niezwłocznie po obliczeniu wyników przy czym nie później niż 

3 dnia roboczego po zakończeniu głosowania, w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich 

doktorantów Szkoły Doktorskiej lub Wydziału. 

6. Wyniki wyborów na Elektorów rektorskich Komisarz ogłasza niezwłocznie po obliczeniu 

wyników przy czym nie później niż 3 dnia roboczego po zakończeniu głosowania, 

w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich doktorantów. 

 

 

§ 20. 

 

 Na pierwszym posiedzeniu Rady po przeprowadzeniu wyborów Komisarz przedstawia 

Radzie sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów, a Przewodniczący KR uchwałę 

stwierdzającą ważność tychże wyborów. 

 

Rozdział VII 

Stwierdzanie ważności wyborów, protesty, odwołania 

 

§ 21. 

 

1. Każdy doktorant posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo wnieść protest przeciwko 

ważności wyborów na Wydziale lub w Szkole Doktorskiej, w której głosował, jeżeli istnieje 

uzasadnione przypuszczenie, że naruszono przepisy Regulaminu, bądź niniejszej Ordynacji. 

2. Protest wnosi się na piśmie do KR nie później niż 3 dni robocze po zakończeniu głosowania. 

3. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, 

na których te zarzuty zostały oparte. 

4. Protest powinien zawierać: imię, nazwisko, Wydział, Szkołę Doktorską, rok studiów, numer 

legitymacji doktoranckiej oraz numer telefonu i adres e-mail osoby wnoszącej protest. 

5. KR pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną 

lub niespełniający warunków określonych w ust. 3. 

6. KR wydaje w terminie 3 dni od dnia upływu terminu do złożenia protestów decyzję 

w sprawie protestu. Decyzja ta powinna składać się z:  

1) oceny, czy wskazane w proteście nieprawidłowości miały miejsce oraz czy i w jaki 

sposób miały wpływ 

na wynik wyborów, 
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2)  Uchwały, która stwierdza ważność lub nieważność wyborów, w zakresie którego 

dotyczył protest, na wszystkich bądź w wybranych Szkołach Doktorskich lub Wydziałach. 

 

 

 

§ 22. 

 

1. Każdy doktorant, który posiada czynne prawo wyborcze, ma prawo złożyć wniosek 

o stwierdzenie nienabycia mandatu przez osoby, które w okresie wyborów dopuściły się 

rażącego naruszenia przepisów Regulaminu, bądź niniejszej Ordynacji. 

2. Wniosek wnosi się na piśmie do KR nie później niż 3 dni robocze po zakończeniu 

głosowania. 

3. We wniosku należy sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których 

te zarzuty zostały oparte. 

4. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, Wydział, Szkołę Doktorską, rok studiów, 

numer legitymacji doktoranckiej oraz numer telefonu i adres e-mail osoby wnioskującej. 

5. Nie rozpatruje się wniosku, o którym mowa w ust. 2., wniesionego przez osobę do tego 

nieuprawniona lub nie spełniający wymogów określonych w ust. 3. 

6. KR rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2., w obecności i po zasięgnięciu opinii 

Komisarza. 

7. Uchwała KR w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2., powinna zawierać 

potwierdzenie lub zaprzeczenie postawionym zarzutom, a w razie potwierdzenia 

postawionych zarzutów stwierdzenie nienabycia mandatu przez osoby wskazane 

we wniosku. 

8. Uchwałę, o której mowa w ust. 7., KR podejmuje bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej 2/3 członków, w terminie 3 dni od dnia zakończenia składania 

wniosków. 

 

§ 23. 

 

1. Każdy doktorant, który posiada czynne prawo wyborcze, ma możliwość złożyć odwołanie 

do KR od jej decyzji, o której mowa w § 21. ust. 6. pkt 2. i §22 ust. 8, w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia wydania odpowiednich decyzji. 

2. Odwołanie składa się na piśmie. 

3. W odwołaniu należy sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, 

na których te zarzuty zostały oparte. 

4. KR rozpatruje odwołanie, w obecności wnoszącego protest oraz Komisarza w ciągu 2 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia odwołania. 

5. W przypadku nieobecności wnoszącego protest na spotkaniu, odwołanie pozostaje bez 

rozpatrzenia. 

 

§ 24. 

 

1. W przypadku kiedy KR stwierdza nieważność wyborów w danej Szkole Doktorskiej lub na 

Wydziale zwraca się do Komisarza o przeprowadzenie wyborów ponownych. 
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2. W przypadku, kiedy KR stwierdza nienabycie mandatu w wyniku nieprawidłowości 

opisanych w §22, KR rozstrzyga o konieczności lub jej braku przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających. W prośbie do Komisarza o przeprowadzenie wyborów uzupełniających, 

wskazuje czynność, od której należy rozpocząć postępowanie wyborcze. 

3. Osoby, które nie nabyły mandatu w wyniku nieprawidłowości opisanych w §22 ust.1. nie 

mogą kandydować w wyborach uzupełniających. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 25. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ordynacją lub Regulaminem, a pozostających 

w kompetencjach Komisarza, ostateczną decyzję podejmuje Komisarz w porozumieniu 

z KR. W sprawach wykraczających poza kompetencje Komisarza ostateczną decyzję 

podejmuje Rada po zasięgnięciu opinii KR. 

2. Naruszenie postanowień zawartych w niniejszej Ordynacji stanowi wykroczenie przeciwko 

obowiązkom doktoranta PW i może być podstawą wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na ogólnych zasadach 

przewidzianych Ustawą, Statutem PW oraz Regulaminem. 

3. Traci moc Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Politechniki 

Warszawskiej uchwalona przez Radę Doktorantów PW w dniu 17 grudnia 2019 roku oraz 

zatwierdzona Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej nr 19/2020 z dnia 28 stycznia 

2020 r.
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 Warszawa, dnia ….......….......…....... 

 

Protokół z wyborów do........................................ 

w Szkole Doktorskiej ........................................ 

Politechniki Warszawskiej 

na kadencję ……………… 

 

• Wybory do …….......….......…....... w Szkole Doktorskiej ….......….......….......….......…....... Politechniki  

Warszawskiej  rozpoczęto w dniu ….. godz. ……, zakończono w dniu ……… godz. ……….  

•  

• W głosowaniu wzięło udział .......... doktorantów. Lista została załączona do Protokołu. Frekwencja1 wyniosła: 

.......... %. 

• W wyborach do …………….….......….......…....... kandydowały następujące osoby (nazwiska osób podano 

zgodnie z malejącą ilością głosów): 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów). 

• Mandat w wyborach ….….......….......…....... otrzymały następujące osoby: 

— ….......….......….......…....... , 

— ….......….......….......…....... , 

— ….......….......….......…....... . 

— ….......….......….......…....... . 

— ….......….......….......…....... . 

• Przebieg wyborów:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

• Zastrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko Komisarza 

Podpis Komisarza  

 

Załączniki: 

― lista głosujących 

― wydruk wyników głosowania z elektronicznego systemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 



Załącznik nr 1b do Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów PW 

Warszawa, dnia ….......….......…....... 

 

Protokół z wyborów do........................................ 

na Wydziale ........................................ 

Politechniki Warszawskiej 

na kadencję ……………… 

 

 

• Wybory do …….......….......…....... na Wydziale ….......….......….......….......…....... Politechniki  

Warszawskiej  rozpoczęto w dniu ….. godz. ……, zakończono w dniu ……… godz. ……….  

•  

• W głosowaniu wzięło udział .......... doktorantów. Lista została załączona do Protokołu. Frekwencja2 wyniosła: 

.......... %. 

• W wyborach do …………….….......….......…....... kandydowały następujące osoby (nazwiska osób podano 

zgodnie z malejącą ilością głosów): 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów). 

• Mandat w wyborach ….….......….......…....... otrzymały następujące osoby: 

— ….......….......….......…....... , 

— ….......….......….......…....... , 

— ….......….......….......…....... . 

— ….......….......….......…....... . 

— ….......….......….......…....... . 

• Przebieg wyborów:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

• Zastrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Komisarza 

 

Podpis Komisarza  

 

 

 

Załączniki: 

― lista głosujących 

― wydruk wyników głosowania z elektronicznego systemu 

 
2 Liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 



Załącznik nr 2c do Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów PW 

 Warszawa, dnia ….......….......…....... 

 

Protokół z wyborów Elektorów Rektorskich 

Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej 

na kadencję ……………… 

 

• Wybory Elektorów Rektorskich Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej rozpoczęto w dniu ….. 

godz. ……, zakończono w dniu ……… godz. ………. 

• W głosowaniu wzięło udział .......... doktorantów. Lista została załączona do Protokołu. Frekwencja3 wyniosła: 

.......... %. 

• Do protokołu dołączono również karty do głosowania. Kart nieważnych było: .......... 

• W wyborach na Elektorów Rektorskich kandydowały następujące osoby (nazwiska osób podano zgodnie z 

malejącą ilością głosów): 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów), 

— ….......….......….......…....... (…....... głosów). 

• Mandat w wyborach Elektorów Rektorskich otrzymały następujące osoby: 

— ….......….......….......…....... , 

— ….......….......….......…....... , 

• Przebieg wyborów:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

• Zastrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Komisarza 

 

Podpis Komisarza  

 

 

Załączniki: 

― lista głosujących 

― wydruk wyników głosowania z elektronicznego systemu 

 
3 Liczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 



Załącznik nr 2a do Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów PW 

 Warszawa, dnia 4 ….......….......…....... 

 

Uchwała nr. …… Rady Doktorantów 

Szkoły Doktorskiej ….........….........….........…......... 

wybranej w dniu …..................... na kadencję …....... 

w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej 

 

§ 1 

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej w składzie: 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......….......  

na podstawie § 18. ust. 1. Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej na 

posiedzeniu w dniu ….................. wybrała kol. ….........….........….........…......... na  

Przewodniczącego Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej ….........….........….........…......... . 

 

§ 2 

Nowy Przewodniczący obejmie swoją funkcję w dniu ….............. roku. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  .....................................................................................................  

  (czytelne podpisy członków Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej) 

  _________________________________________________________________________________________  

 

Zgoda kandydata 

 

Niniejszym potwierdzam moją gotowość do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Doktorantów Szkoły 

Doktorskiej i przyjmuję na siebie wszelkie związane z tym obowiązki. 

 

 

  ............................................   .......................................................   ............................................ 

  

 (telefon) (e-mail) (czytelny podpis) 

  _________________________________________________________________________________________  

 

Zatwierdzenie wyborów do Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej 

w Szkole Doktorskiej ….........….........….........…......... 

 

 

  ............................................   .....................................................................................................  

 (podpis Komisarza Wyborczego SDPW) (podpisy członków Komisji Regulaminowej SDPW) 

 

 

Uchwałę w 3 egzemplarzach należy dostarczyć do Zarządu lub Komisji Regulaminowej nie później niż w 

terminie 3 dni od wyboru przewodniczącego. 

 
4 Data uchwały nie może być wcześniejsza niż data uchwały wydanej przez KR stwierdzającej ważność 

wyborów w danej Radzie Doktorantów Szkoły Doktorskiej i nie wcześniejsza niż 1 stycznia roku kadencji, na 

którą wybierany jest przewodniczący.  



 

 Warszawa, dnia 5….......….......…....... 

 

Uchwała nr. ……  Rady Doktorantów 

Wydziału ….........….........….........…......... 

wybranej w dniu …..................... na kadencję …....... 

w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów 

 

§ 1 

Wydziałowa Rada Doktorantów w składzie: 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......…....... , 

• ….......….......….......….......  

na podstawie § 18. ust. 1. Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów Politechniki Warszawskiej na 

posiedzeniu w dniu ….................. wybrała kol. ….........….........….........…......... na  

Przewodniczącego Rady Doktorantów Wydziału ….........….........….........…......... . 

 

§ 2 

Nowy Przewodniczący obejmie swoją funkcję w dniu ….............. roku. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi z życie z dniem jej podjęcia. 

 

  .....................................................................................................  

  (czytelne podpisy członków Wydziałowej Rady Doktorantów) 

  _________________________________________________________________________________________  

 

Zgoda kandydata 

 

Niniejszym potwierdzam moją gotowość do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziałowej  

Rady Doktorantów i przyjmuję na siebie wszelkie związane z tym obowiązki. 

 

 

  ............................................   .......................................................   ............................................ 

  

 (telefon) (e-mail) (czytelny podpis) 

  _________________________________________________________________________________________  

 

Zatwierdzenie wyborów do Wydziałowej Rady Doktorantów 

na Wydziale ….........….........….........…......... 

 

 

  ............................................   .....................................................................................................  

 (podpis Komisarza Wyborczego SDPW) (podpisy członków Komisji Regulaminowej SDPW) 

 

  

Uchwałę w 3 egzemplarzach należy dostarczyć do Zarządu lub Komisji Regulaminowej nie później niż w 

terminie 3 dni od wyboru przewodniczącego.  

 
5 Data uchwały nie może być wcześniejsza niż data uchwały wydanej przez KR stwierdzającej ważność 

wyborów na danym Wydziale i nie wcześniejsza niż 1 stycznia roku kadencji, na którą wybierany jest 

przewodniczący.  


