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$1
Samorząd Doktorantów Instytutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk nazywany
dalej Samorządem jest zrzeszeniem doktorantów Instytutu oceanologii Polskiej
Akademii Nauk, zwanego dalej Instytutem.

$2
Członkiem Samorządu staje się kaŻda osoba mająca status uczestnika Studium
Doktoranckiego InsĘtutu.

$3
Samorząd jest jedyną reprezentacją ogółu doktorantów Instytutu oceanologii Polskiej
Akademii Nauk.

$4
Samorząd działa na'podstawie Statutu Instytutu i niniejszego Regulaminu Samorządu
Doktorantów Instytutu oceanologii Polskiej Akademii Nauk, nazywanego dalej
Regulaminem.

ss
Samorząd moŻe nawlązryać współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz
międzynarodowymi organizacjami o podobnych lub tych samych celach co Samorząd.

s6
organami Samorządu są

a. Przewodni czący Samorządu, zwany dalej Przewodniczącym
b. Zastępca Przewodni czącego, zwany dalej Zastępcą Przewodniczącego.

$7
Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego to osoby będące uczestnikami
Studium Doktoranckiego, które występuj ą w imieniu doktorantów Instytutu.

$8
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego jest delegatem na Zebranie ogólne
S amorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

se
Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego jest delegatem na Radę Naukową
Instytutu.

s10
Samorząd Za pomocą swoich organów:

a. reprezentuje interesy doktorantów Insty.tutu'
b. broni praw doktorantów,
c. vłyruŻa opinie doktorantów z własnej inicjatywy jak również na prośbę

vrĄadz Instytutu,
d. występuje z wnioskami do władz Instytutu,

sl1
Członek Samorządu ma:

a. czyl7ne i bieme prawo wyborcze do organów Samorządu'



b. prawo do zgłaszartia opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu,
c. prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu,

$12
Zebr ania or ganów S amorządu są j awne.

$13
Członkowie mają obowiązek ptzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów
Samorządu.

$14
Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:

a. ukończenia Studium Doktoranckiego
b. rczygnaćji ze studiów doktoranckich
c. skreślenia zltsty uczestników Studium Doktoranckiego

Cofnięcie
skutek:

a.

b.
c.
d.

$1s
mandatu Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego następuje na

ukończenia Studium Doktoranckiego
rezy gnacjt ze studiów doktoranckich
skreślenia z listy uczestników Studium Doktoranckiego
pisemnej rezygnacjt z pełnienia funkcji PrzewodniczącegolZastępcy
Przewodniczącęgo

s16
Kadencja Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego trwa 1 rok.
Rozpoczyna się 1 listopada i kończy 3I października.

$17
Wybory na Przewodniczącego Samorządu oraz na Zastępcę Przewodniczącego
ogłasza obecny Przewodnicząay w terminie nie pózniej szymniż I puździemika.

$18
Czynne i bierne prawo głosu mająwszyscy uczestnicy Studium Doktoranckiego.

$1e
Wybory Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego mogą się odbyvać w
formie zebrania wszystkich uczestników Studium Doktoranckiego lub drogą
e1ektroniczną.

a. decyzję o wyborze formy wyborów podejmująobecne organy Samorządu,
b. jeŻeli, wybory przeprowadzane sąw trakcie zebrania wszystkich członków

Studium Doktoranckiego, wówczas obecny Przewodniczący informuję
wszystkich uczestników Studium Doktoranckiego na co najmniej I tydzieil
przed ustalonym terminem wyborów,

c. jeŻel'i, wybory przeprowadzane są drogą elektroniczną wówczas obecny
Przewodniczący wysyła prośbę do kazdego członka Studium
Doktoranckiego o oddanie głosu na osoby, które będę pełniły funkcje
Przewodniczącego otaz Zastępcy Przewodniczącego przez kolejną



kadencję, przy czym wynik głosowania jest ważny, gdy liczba wszystkich
oddanych głosów w okresie do 1 tygodnia od momentu rozesłania prośby
jest nie mniejsza niz 2l3 ogólnej liczby uczestników Studium
Doktoranckiego,

d. czas trwania głosowanra w przypadku wyborów dokonywanych drogą
elektronicznąnie moŻebyÓ dłuŻszy niz7 dni począwszy od dnia, w którym
Przewodniczący przesŁał do wszystkich członków Studium
Doktoranckiego informacj ę o tozpoczęciu głosowania.

$20
Członek Studium Doktoranckiego, który otrzymał najvłyŻszą liczbę głosów zostaje
Przewodniczącym. Druga osoba z najvłyŻszą liczbą głosów zostaje Zastępcą
Przewodniczącego, przy czym Iiczba wszystkich oddanych głosów musi stanowić co
naj mniej 2 l 3 liczby wszystkich członków Studium Doktoranckie go.

$21
Przewodniczący ma obowią7ek wysłać do wszystkich członków Studium
Doktoranckie go informacj ę o wynikach gło sowania.

s22
Członkowie Studium Doktoranckiego, którzy wygrali wybory na Przewodniczącego i
Zastępcę Przewodniczącego mają prawo nte ptzyjąć, mandatów Przewodniczącęgo
orazZastępcy Przewodniczącego, wówczas głosowanie przeprowadza się ponownie.

$23
Ustępujący Przewodniczący v{raz Z ZastępcąPrzewodniczącego w terminie do 7 dni
począwszy od dnia wyboru nowego Przewodniczącego zgłasza ten fakt do Kierownika
Studium Doktoranckiego, Sekretariatu Instytutu oraz Dyrektora Instytutu.

s24
IeŻeli w trakcie kadencji Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, w
stosunku do nich ustanie ważnośó mandatów Reprezentantów,tzn:

a. zŁoŻy rezygnację,
b. będzie trwale niezdolny do pełnienia obowiąków,
c. będzie przebywał na rocznym stazuzagranicznym,

wówczas przeprowadza się ponowne wybory.

s2s
Regulamin może być zmieniony na wniosek członka Studium Doktoranckiego za
zgo dą naj mn iej 2 l 3 członków Studium Doktoranckie go.

$26
o kazdej zmianie w regulaminie Przewodniczący jest zobowiązany powiadomió
wszystkich członków Studium Doktoranckiego, Kierownika Studium i Dyrektora
Instytutu.



s27
Sprawy nie uregulowane w Regulaminie Przewodniczący wraz z Zastępcą
Przewodniczącego i Kierownikiem Studiumrozstrzyga w oparciu o przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s28
W celu rozsttzygnięcia sprawy Przewodniczący moŻe zwołać zebranie wszystkich
członków Studium Doktoranckiego.

$2e
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez co najmniej 2l3
wszystkich członków Studium Doktoranckiego oIaz zatwierdzenię go przez
Kierownika Studium Doktoranckiego i Dyrektora Instytutu.


