Regulamin
Samorządu Doktorantów Instytutu Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Samorząd Doktorantów Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej
Samorządem, jest zrzeszeniem doktorantów Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk,
zwanego dalej Instytutem.
§2
Samorząd działa na podstawie Statutu Instytutu i niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów
Instytutu Chemii Organicznej PAN, zwanego dalej Regulaminem. Działalność Samorządu opiera się
na współpracy z władzami Instytutu.
§3
Samorząd Doktorantów Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk tworzą wszyscy
uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Instytut.
§4
Uczestnicy studiów doktoranckich maja prawo do:
1. uczestnictwa w pracach Samorządu,
2. zgłaszania opinii i wniosków do Zarządu Samorządu,
3. korzystania z urządzeń i pomieszczeń Samorządu na zasadach określonych przez jego organy w
odrębnych przepisach,
4. biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Samorządu.
Członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Samorządu.
§5
Utrata członkostwa w Zarządzie Samorządu następuje w razie:
1. ukończenia lub zrezygnowania ze studiów doktoranckich,
2. skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich,
3. pisemnej rezygnacji z członkostwa przekazanej Zarządowi Samorządu.
§6
1. Samorząd działa przez swoje organy.
2. Organami Samorządu są Zarząd Samorządu Doktorantów oraz Przewodniczący Samorządu.
Zarząd Samorządu składa się z Przewodniczącego Samorządu, Zastępcy Przewodniczącego oraz
Sekretarza.
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3. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich
prowadzonych w Instytucie.
4. Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia
Samorządu, a kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Samorządu następnej kadencji.
§7
Samorząd działając przez swoje organy:
1. broni praw uczestników studiów doktoranckich,
2. reprezentuje interesy uczestników studiów doktoranckich w Instytucie i poza nim,
3. wyraża opinie społeczności uczestników studiów doktoranckich z własnej inicjatywy i na prośbę
władz Instytutu,
4. występuje z wnioskami do władz Instytutu,
5. uczestniczy, poprzez swojego przedstawiciela, w Kolegium Instytutu,
6. uczestniczy przez swojego przedstawiciela w posiedzeniach Rady Naukowej,
7. może prowadzić działalność socjalno-bytową, społeczną, kulturalną, oświatową, naukową i
sportową.
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Rozdział II
Zarząd Samorządu i Przewodniczący Samorządu
§8
Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu oraz Zarządu Samorządu należą:
1. kierowanie pracami Samorządu,
2. reprezentowanie społeczności uczestników studiów doktoranckich, w szczególności wobec władz
Instytutu i innych podmiotów Instytutu, a także wobec władz samorządowych i państwowych
organów administracji oraz podmiotów gospodarczych,
3. przyjmowanie skarg doktorantów, uczestników studiów doktoranckich dotyczących konfliktów
miedzy opiekunami naukowymi i przedstawienie ich Kierownikowi Studium Doktoranckiego, lub w
przypadku jego nieobecności, zastępcy Dyrektora ds. Naukowych,
4. czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu oraz
innych przepisów prawa,
5. dysponowanie środkami finansowymi Samorządu na wniosek 2/3 Zarządu Samorządu.
§9
1. Przewodniczącego Samorządu oraz Zarząd Samorządu wybierają uczestnicy studiów doktoranckich
spośród swojego grona podczas zebrania wyborczego.
2. Prawo zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Samorządu, Zastępcę Przewodniczącego oraz
Sekretarza Samorządu przysługuje każdemu uczestnikowi studium doktoranckiego.
3. Przewodniczącym Samorządu, Zastępcą Przewodniczącego oraz Sekretarzem Samorządu zostają
osoby, które uzyskały 51% głosów w obecności kworum oraz wyraziły chęć objęcia tych funkcji.
Jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów na poszczególne stanowiska nie uzyskał niezbędnej
większości głosów, przeprowadzana jest druga tura głosowania. W drugiej turze bierze udział dwóch
kandydatów, którzy otrzymali największy procent głosów zebranego kworum. W przypadku nie
dokonania wyboru w tej turze, procedurę wyboru przeprowadza się od początku na kolejnym zebraniu
wyborczym, które powinno się odbyć do dwóch tygodni.
4. Kworum Samorządu wynosi 50% + 1 jego członków.
§10
Przewodniczący Samorządu jest zobowiązany do złożenia sprawozdania finansowego na koniec
swojej kadencji zebraniu wyborczemu.
§11
Przewodniczący Samorządu ma prawo zwołać zebranie Samorządu.
§12
Przewodniczący Samorządu ma obowiązek zwołać zebranie Samorządu na wniosek 30% doktorantów
Instytutu.
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§13
Uczestnicy studiów doktoranckich mogą odwołać Przewodniczącego Samorządu, Zastępcę
Przewodniczącego oraz Sekretarza Samorządu w głosowaniu 51% głosów w obecności kworum.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§13
1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Samorządu podjętą w głosowaniu, większością 2/3
głosów przy obecności kworum.
§14
1. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Samorządu w oparciu o
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W celu rozstrzygnięcia sprawy, Przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu.
§15
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Dyrektora Instytutu.
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