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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/2020 Sejmiku Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku z dnia 17.01.2020 r. w sprawie Regulaminu Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
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Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 

Dział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1 

 
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwany dalej 
„Samorządem” działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, zwanej dalej Ustawą(Dz. U. 2018, poz. 1668),ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym inauce (Dz. U. 
2018, poz. 1669), zwanej dalej „ustawą”, Statutu Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku, zwanego dalej „Statutem” oraz niniejszego Regulaminu Samorządu 
Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwanego dalej 
„Regulaminem”. 

 
§2 

 
Samorząd stanowią wszyscy doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
zwanego dalej „Uczelnią” będący uczestnikami Szkoły Doktorskiej Uczelni lub studiów 
doktoranckich prowadzonych na Uczelni. 

 
§3 

 
Samorząd jest wyłącznym reprezentantem społeczności doktorantów Uczelni w 
sprawach dotyczących praw i obowiązków, nauki i kultury i warunków socjalno-
bytowych. 

 
§4 

 
1. Siedzibą Samorządu jest: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Jana Kilińskiego 1 
15-089 Białystok. 

2. Oficjalnym mailem Samorządu jest: samdokt@umb.edu.pl. 
3. Oficjalną stroną Samorządu jest: www.sd.umb.edu.pl. 
4. Samorząd może prowadzić aktywność w social mediach, w szczególności administrować 

stronę: www.facebook.com/DoktoranciUMB. 
5. Samorząd posługuje się logotypem, który służy do identyfikacji wizualnej oraz jest 

wykorzystywany w celach promocyjnych. Wzór „Logotypu Samorządu Doktorantów 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu. 
 

§5 
 

Samorząd opiera swoją działalność na pracy społecznej i nie posiada osobowości 
prawnej. 
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§6 
 

Samorząd działa poprzez swoje Organy wyłaniane w drodze wyborów. 
 

§7 
 

1. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania Samorządu, w tym 
infrastrukturę i środki finansowe, którymi Samorząd dysponuje w ramach swojej 
działalności. 

2. Samorząd może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z innych źródeł. 
 

 
Dział II 

Samorząd  
 

§8 
 
1. Celami działania samorządu są w szczególności: 

1) wykonywanie swoich uprawnień wynikających z Ustawy, Statutu, Regulaminu, oraz 
innych aktów normatywnych, 

2) reprezentacja i obrona interesów środowiska doktorantów, 
3) organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej, 
4) wpływanie na warunki funkcjonowania doktorantów w Uczelni oraz w systemie 

szkolnictwa wyższego i nauki,  
5) troska o jakość kształcenia doktorantów,  
6) rozwijanie działalności naukowej, społecznej, sportowej, kulturalnej, w tym 

wydawniczej, 
7) integracja środowiska doktorantów.  

2. Samorząd realizuje swoje cele poprzez:  
1) reprezentowanie doktorantów Uczelni wobec organów Uczelni oraz innych 

instytucji,  
2) wspieranie doktorantów w dochodzeniu swoich praw wobec organów Uczelni i 

innych instytucji, 
3) wyrażanie opinii w imieniu społeczności doktorantów Uczelni,  
4) uczestniczenie w pracach organów i podmiotów kolegialnych Uczelni – poprzez 

swoich przedstawicieli, 
5) uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw doktorantów, 
6) prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie spraw doktoranckich, w tym 

kulturalnych, socjalno-bytowych, kształcenia i naukowych, 
7) organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym, szkoleniowym i kulturalno-

integracyjnym. 
 

§9 
 

Samorząd może być członkiem lub nawiązywać współpracę z krajowymi i 
międzynarodowymi organizacjami o tych samych lub podobnych celach, w szczególności 
z Krajową Reprezentacją Doktorantów i Doktoranckim Forum Uczelni Medycznych. 
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§10 
 

Członkowie Samorządu mają prawo do: 
1) uczestniczenia w pracach Samorządu, 
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do Sejmiku,  
3) biernego prawa wyborczego (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania 

Kandydatów na członków Kolegium Elektorów, Senatu i Rad Wydziałów i Kolegiów 
Nauk, 

4) zgłaszania opinii i wniosków do władz Samorządu, 
5) korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu na zasadach określonych 

przez Sejmik Samorządu. 
 

§11 
 

Członkowie Samorządu mają obowiązek: 
1) stosować  się do Regulaminu, 
2) stosować się do Statutu. 

 
§12 

 
Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w razie: 
1) ukończenia bądź zrezygnowania z studiów doktoranckich lub ukończenia bądź 

zrezygnowania z kształcenia w Szkole Doktorskiej Uczelni, 
2) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich lub skreślenia z listy 

doktorantów w Szkole Doktorskiej Uczelni. 
 

 
Dział III 

Organy Samorządu 
 

§13 
 

1. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem doktorantów Uczelni. 
2. Organami Samorządu są: 

1) Sejmik Samorządu Doktorantów (Sejmik), 
2) Przewodniczący Samorządu Doktorantów (Przewodniczący). 

 
 

Rozdział I 
Sejmik Samorządu Doktorantów 

 
§14 

 
1. Sejmik jest organem uchwałodawczym Samorządu.  
2. W skład Sejmiku wchodzą delegaci Szkoły Doktorskiej Uczelni oraz studiów 

doktoranckich działających w Uczelni do ich wygaśnięcia. 
3. Liczba delegatów danego roku nie może być większa niż 3.  



5 
 

4. Delegaci danego roku, uczestnicy studiów doktoranckich reprezentują wszystkie 
Wydziały, w których prowadzone są studia doktoranckie.  

5. Delegaci danego roku, uczestnicy Szkoły Doktorskiej reprezentują wszystkie dyscypliny 
naukowe, w których prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej. 

 
§15 

 
1. Kadencja delegata w Sejmiku trwa maksymalnie 4 lata. Kadencja delegata w Sejmiku 

rozpoczyna się od dnia 1 listopada w roku przeprowadzenia wyborów.  
2. Delegat do Sejmiku ma obowiązek brać czynny udział w pracach Samorządu, w tym w 

szczególności: 
1) uczestniczyć w zebraniach Sejmiku, 
2) przekazywać stanowisko Sejmiku reprezentowanym doktorantom. 

3. W przypadku gdy delegat do Sejmiku nie wywiązuje się z zadań określonych w §15 ust. 
2, Przewodniczący po zasięgnięciu opinii pozostałych delegatów Sejmiku, ma prawo 
odwołać go z pełnionej funkcji.  

4. Po odwołaniu delegata Sejmiku, Przewodniczacy przystępuje niezwłocznie do ogłoszenia 
wyborów na nowego delegata do Sejmiku. 

5. Nowo wybrany delegat pełni funkcje przez okres pozostały do końca kadencji 
odwołanego delegata lub do odwołania przez Przewodniczacego. 

 
§16 

 
1. Wybory do Sejmiku zarządza Przewodniczący. 
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do Sejmiku mają wszyscy członkowie Samorządu 

Doktorantów. 
3. Przewodniczący powołuje trzyosobową Komisję Wyborczą Samorządu Doktorantów 

spośród członków Samorządu. 
4. W Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów nie może zasiadać Przewodniczący. 
5. Termin głosowania podaje się do publicznej wiadomości, na 7 dni przed terminem 

wyborów, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Samorządu oraz w 
mediach społecznościowych administrowanych przez Samorząd. 

6. Zgłoszenia Kandydata do Sejmiku dokonuje się poprzez dostarczenie do Komisji 
Wyborczej Samorządu Doktorantów najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów 
prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszenia kandydata” stanowiący Załącznik nr. 
2 do Regulaminu, lub wysłania skanu zgłoszenia początą elektroniczną na 
samdokt@umb.edu.pl. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

7. Uczestnicy studiów doktoranckich dokonują wyboru większością głosów, w głosowaniu 
tajnym, spośród kandydatów ze swojego roku i Wydziału. 

8. Uczestnicy Szkoły Doktorskiej dokonują wyboru większością głosów, w głosowaniu 
tajnym, spośród kandydatów ze swojego roku i dyscypliny naukowej. 

9. Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos. Głosowanie odbywa się przez postawienie 
znaku „X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje. 
Wzór „Karty do głosowania na członka Sejmiku Samorządu Doktorantów” stanowi 
załącznik nr. 3 do Regulaminu. 
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10. Wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli kandydaci 
otrzymają taką samą liczbę głosów, przeprowadza się dodatkową turę wyborów między 
tymi kandydatami. 

 
 

§17 
 

1. Posiedzenie Sejmiku zwołuje Przewodniczący: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek JM Rektora, 
3) na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Sejmiku,  
4) na pisemny wniosek 20 członków Samorządu, określający przedmiot obrad. 

2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać obrady Sejmiku w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku. 

3. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich delegatów o terminie, miejscu 
i porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia. Powiadomienia 
dokonuje się przez przesłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną lub udostępnienie 
informacji o posiedzeniu w kanałach social media administrowanych przez Samorząd. 

 
§18 

 
1. Posiedzenia Sejmiku odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, pomijając przerwę 

wakacyjną w wymiarze ośmiu tygodni. 
2. Obrady Sejmiku prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego inny członek 

Sejmiku. 
3. Sejmik może w trybie uchwały wybrać spośród obecnych delegatów innego 

prowadzącego za jego zgodą. 
4. Obrady Sejmiku protokołuje Sekretarz wyznaczony przez prowadzącego obrady. 
5. Sejmik powołuje Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowań. 
6. Głos decydujący podczas obrad mają delegaci do Sejmiku.  
7. Uchwały Sejmiku zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, chyba że 

Regulamin przewiduje inaczej, przy obecności co najmniej 50% delegatów. 
8. Głosowania tajne przeprowadza się: 

1) na wniosek któregokolwiek z delegatów, 
2) w sprawach osobowych. 

9. W obradach Sejmiku mogą brać udział, z głosem doradczym, inni członkowie Samorządu 
oraz goście zaproszeni przez delegatów. 

 
§19 

 
Do kompetencji Sejmiku należy: 
1) określenie kierunków działalności Samorządu, 
2) wybór i odwołanie Przewodniczącego, 
3) powoływanie podmiotów pomocniczych, w tym Rada Doradcza, komisje, zespoły, 

pełnomocników lub inne i powierzanie im wykonywanie określonych zadań 
Samorządu, 
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4) opiniowanie Regulaminu Szkoły Doktorskiej, programów kształcenia w Szkole 
Doktorskiej, 

5) opiniowanie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczych, do których zakresu 
obowiązków należą sprawy doktorantów, w szczególności Dyrektora Szkoły 
Doktorskiej Uczelni, 

6) wybór i odwołanie przedstawicieli doktorantów do Kolegium Elektorów, Senatu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

7) występowanie z wnioskami do Władz Uczelni,  
8) wskazanie przedstawicieli doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 

i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarną ds. Doktorantów i innych Komisji, 
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Przewodniczącego z działalności, 
10) rozdział środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na działalność 

Samorządu, 
11) sporządzenie sprawozdania z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych 

środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim oraz udostępnienie ich 
odpowiednim organom Uczelni w celu ich publikacji w BIP na stronie podmiotowej 
Uczelni, 

12) organizację wydarzeń umożliwiających realizację celów Samorządu, 
13) zmiana Regulaminu. 

 
§20 

 
Rektor uchyla uchwałę Sejmiku Samorządu Doktorantów niezgodną z przepisami prawa, 
Statutem Uczelni, Regulaminem studiów lub Regulaminem Samorządu. 

 
Rozdział II 

Przewodniczący Samorządu Doktorantów 
 

§21 
 

Kadencja Przewodniczącego trwa 12 miesięcy od 1 listopada w roku wyborów do 30 
października w roku upływu kadencji lub do odwołania. 

 
§22 

 
Do kompetencji Przewodniczącego należy: 
1) realizacja uchwał Sejmiku, 
2) organizacja pracy Samorządu, 
3) zwoływanie posiedzeń Sejmiku i zarządzanie wyborów do Sejmiku, 
4) powołanie Komisji Wyborczych Samorządu Doktorantów ds. wyboru przedstawicieli 

doktorantów w Kolegium Elektorów, Senacie, Radach Wydziałów i Kolegiów Nauk, 
Sejmiku, 

5) reprezentowanie członków Samorządu wobec władz Uczelni i innych podmiotów 
społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych 
oraz organów administracji, 
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6) współpraca z organami Uczelni w sprawach należących do zakresu działania 
Samorządu, 

7) współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących członków Samorządu, w 
zakresie i na zasadach określonych przez JM Rektora i Statut, 

8) podejmowanie działań na rzecz rozwijania działalności naukowej i kulturalnej 
doktorantów, pozytywnych zmian oraz przestrzegania ich praw,  

9) zatwierdzanie przygotowanego przez Sejmik sprawozdania z rozdziału środków 
finansowych, 

10) przedstawienie Sejmikowi sprawozdania z działalności, 
11) podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji środowiska doktorantów i 

rozwojowi współpracy koleżeńskiej, w szczególności współpracy z Krajową 
Reprezentacją Doktorantów i Doktoranckim Forum Uczelni Medycznych. 

 
§23 

 
1. W celu wyboru Przewodniczącego na kolejną kadencję, Przewodniczący zwołuje 

posiedzenie Sejmiku na dzień przypadający nie później niż na 7 dni przed upływem 
bieżącej kadencji Przewodniczącego. 

2. Do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego wymagana jest obecność co najmniej 
2/3 delegatów do Sejmiku. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Sejmiku. 
4. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego przysługuje wszystkim delegatom 

obecnym na posiedzeniu. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
5. Wybory Przewodniczącego odbywają się przez tajne głosowanie na poszczególnych 

kandydatów. Każdy delegat może wskazać jednego kandydata lub wstrzymać się od 
głosu. 

6. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż 50% 
głosów ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej 
większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, którzy 
otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W sytuacji nie dokonania wyboru w drugiej 
turze, procedurę wyborczą powtarza się od początku. 

 
§24 

 
1. Wniosek odwołania Przewodniczącego może złożyć: 

1) grupa co najmniej 1/4 ogólnej liczby delegatów do Sejmiku, 
2) Przewodniczący. 

2. Przewodniczący może zostać odwołany przez Sejmik z pełnienia funkcji w przypadku  
1) niewywiązywania się z powierzonych kompetencji, 
2) utraty statusu doktoranta Uczelni, 
3) na pisemną rezygnację Przewodniczącego. 

3. Decyzję o odwołaniu Przewodniczącego, Sejmik podejmuje w głosowaniu tajnym, 
większością 2/3 głosów ważnych, w obecności co najmniej połowy delegatów. 

4. Po odwołaniu Przewodniczącego, Sejmik przystępuje niezwłocznie do wyboru nowego 
Przewodniczącego. 

5. Nowo wybrany Przewodniczący funkcjonuje przez okres pozostały do końca kadencji 
odwołanego Przewodniczącego. 
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Dział IV 
Wybory elektorów do Kolegium Elektorów 

 
§25 

 
1. Doktoranci – członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

reprezentują społeczność doktorantów w Kolegium Elektorów i biorą aktywny udział w 
jego pracach. 

2. Liczbę doktorantów w Kolegium Elektorów Uniwersyetu Medycznego w Białymstoku 
określa Statut. 

 
§26 

 
1. Wybory Przedstawicieli Doktorantów w Kolegium Elektorów ogłasza Przewodniczący 

zgodnie z Kalendarzem Wyborów. 
2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów powołana przez 

Przewodniczącego. W skład Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów wchodzą 
doktoranci niebędący członkami Organów Samorządu. 

3. Do zadań Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów należy: 
1) sporządzanie listy kandydatów na przedstawicieli do Kolegium Elektorów, 
2) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli do Kolegium Elektorów, 
3) sporządzanie list wybranych przedstawicieli. 

4. Wyboru Przedstawicieli Doktorantów do Kolegium Elektorów dokonują członkowie 
Sejmiku zgromadzeni na zebraniu wyborczym. 

5. Termin zebrania wyborczego ustala Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów. Termin 
podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 7 dni przed zebraniem 
wyborczym poprzez udostepnienia informacji o wyborach w kanałach social media 
administrowanych przez Samorząd. 

6. Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów 
przysługuje każdemu członkowi Samorządu.  

7. Zgłoszenia Kandydata do Kolegium Elektorów dokonuje się poprzez dostarczenie do 
Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów najpóźniej na 2 dni przed terminem 
wyborów prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszenia kandydata” stanowiący 
załącznik nr. 2 do Regulaminu, lub wysłania skanu zgłoszenia początą elektroniczną na 
samdokt@umb.edu.pl. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

8. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Sejmiku obecni na zebraniu 
wyborczym. 

9. Uprawnieni do głosowania powołują spośród siebie komisję skrutacyjną w celu 
przeprowadzenia głosowań i wyborów. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą sami 
kandydować. 

10. Wyboru delegatów do Kolegium Elektorów dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy 
głosujący może wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niż wynosi 
liczba mandatów, lub wstrzymać się od głosu. Głosowanie odbywa się przez postawienie 
znaku „X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje. 
Wzór „Karty do głosowania na delegata Samorządu Doktorantów do Kolegium 
Elektorów” stanowi załącznik nr. 4 do Regulaminu. 
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11. Wybrany zostanie kandydat, którzy uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek 
otrzymania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest wyłonienie 
delegatów, przeprowadza się dodatkową turę między tymi kandydatami. 

12. Kadencja przedstawiciela doktorantów w Kolegium Elektorów trwa 1 rok. 
 

Dział V 
Przedstawiciele Doktorantów w Senacie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
§27 

 
1. Doktoranci – członkowie Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

reprezentują społeczność doktorantów w Senacie i biorą aktywny udział w jego pracach. 
2. Liczbę przedstawicieli Doktorantów w Senacie Uniwersyetu Medycznego w Białymstoku 

określa Statut. 
 

§28 
 

1. Wybory na Przedstawicieli Doktorantów w Senacie ogłasza Przewodniczący zgodnie z 
Kalendarzem Wyborów. 

2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów powołana przez 
Przewodniczącego. W skład Komisji Wyborcza Samorządu Doktorantów wchodzą 
doktoranci niebędący członkami Organów Samorządu. 

3. Do zadań Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów należy: 
1) sporządzanie listy kandydatów na przedstawicieli do Senatu, 
2) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli do Senatu, 
3) sporządzanie list wybranych przedstawicieli. 

4. Wyboru Przedstawicieli do Senatu dokonują członkowie Sejmiku zgromadzeni na 
zebraniu wyborczym. 

5. Termin zebrania wyborczego ustala Komisja Wyborcza. Termin podaje się do publicznej 
wiadomości nie później niż na 7 dni przed zebraniem wyborczym poprzez udostepnienia 
informacji o wyborach w kanałach social media administrowanych przez Samorząd. 

6. Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów 
przysługuje każdemu członkowi Samorządu.  

7. Zgłoszenia Kandydata do Senatu dokonuje się poprzez dostarczenie do Komisji 
Wyborczej Samorządu Doktorantów najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów 
prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszenia kandydata” stanowiący załącznik nr. 
2 do Regulaminu lub wysłania skanu zgłoszenia początą elektroniczną na 
samdokt@umb.edu.pl. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

8. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Sejmiku obecni na zebraniu 
wyborczym. 

9. Uprawnieni do głosowania powołują spośród siebie komisję skrutacyjną w celu 
przeprowadzenia głosowań i wyborów. Członek komisji skrutacyjnej nie może sam 
kandydować. 

10. Wyboru delegatów do Senatu dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy głosujący może 
wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niż wynosi liczba 
mandatów, lub wstrzymać się od głosu. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku 
„X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje. Wzór 
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„Karty do głosowania na delegata Samorządu Doktorantów do Senatu” stanowi 
załącznik nr. 5 do Regulaminu. 

11. Wybrany zostanie kandydat, którzy uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek 
otrzymania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest wyłonienie 
delegatów, przeprowadza się dodatkową turę między tymi kandydatami. 

12. Kadencja przedstawiciela doktorantów w Senacie trwa 1 rok.  
 

§29 
 

W zakresie pełnienia swego mandatu Przedstawiciel Doktorantów w Senacie Uczelni 
działa zgodnie z uchwałami Sejmiku. 

 
Dział VI 

Przedstawiciele Doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiów Nauk  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
§30 

 
1. Przedstawiciele doktorantów do poszczególnych Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku reprezentują społeczność doktorantów i 
biorą aktywny udział w pracach tych Rad i Kolegiów. 

2. Liczbę Przedstawicieli Doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiów Nauk określa 
Statut.  

 
§31 

 
1. Wybory Przedstawicieli Doktorantów w Radach Wydziałów ogłasza Przewodniczący 

zgodnie z Kalendarzem Wyborów. 
2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów powołana przez 

Przewodniczącego. W skład Komisji Wyborcza Samorządu Doktorantów wchodzą 
doktoranci niebędący członkami Organów Samorządu. 

3. Do zadań Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów należy: 
1) sporządzanie listy kandydatów na przedstawicieli do Rad Wydziałów i Kolegiów 

Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
2) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
3) sporządzanie list wybranych przedstawicieli. 

4. Wyboru Przedstawicieli do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku dokonują członkowie Sejmiku zgromadzeni na zebraniu wyborczym. 

5. Termin zebrania wyborczego ustala Komisja Wyborcza. Termin podaje się do publicznej 
wiadomości nie później niż na 7 dni przed zebraniem wyborczym poprzez udostepnienia 
informacji o wyborach w kanałach social media administrowanych przez Samorząd. 

6. Bierne prawo (kandydowania w wyborach) oraz prawo do zgłaszania Kandydatów 
przysługuje każdemu członkowi Samorządu.  

7. Zgłoszenia Kandydatów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku dokonuje się poprzez dostarczenie do Komisji Wyborczej Samorządu 
Doktorantów najpóźniej na 2 dni przed terminem wyborów prawidłowo wypełnionego 
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„Formularza zgłoszenia kandydata” stanowiący załącznik nr. 2 do Regulaminu lub 
wysłania skanu zgłoszenia początą elektroniczną na samdokt@umb.edu.pl. Kandydat 
musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

8. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Sejmiku obecni na zebraniu 
wyborczym. 

9. Uprawnieni do głosowania powołują spośród siebie komisję skrutacyjną w celu 
przeprowadzenia głosowań i wyborów. Członek komisji skrutacyjnej nie może sam 
kandydować. 

10. Wyboru delegatów do Rad Wydziałów i Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy głosujący może wskazać jednego 
lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niż wynosi liczba mandatów, lub wstrzymać 
się od głosu. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „X” w kratce znajdującej 
się przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje. Wzór „Karty do głosowania na 
delegata Samorządu Doktorantów do Rady Wydziałów i Kolegiów Nauk Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku” stanowi załącznik nr. 6 do Regulaminu. 

11. Wybrany zostanie kandydat, którzy uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli na skutek 
otrzymania przez kilku kandydatów tej samej liczby głosów, niemożliwe jest wyłonienie 
delegatów, przeprowadza się dodatkową turę między tymi kandydatami. 

12. Kadencja przedstawiciela doktorantów w Radach Wydziałów i Kolegiów Nauk 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku trwa 1 rok.  

 
§32 

 
W zakresie pełnienia swego mandatu Przedstawiciel Doktorantów w Radach Wydziałów 
i Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uczelni działa zgodnie z 
uchwałami Sejmiku. 
 

Dział VII  
Ochrona danych osobowych 

 
§33 

 
1. Rektor upoważnia członków komisji wyborczych, o których mowa w niniejszym 

regulaminie  do przetwarzania danych osobowych osób mających bierne i czynne prawo 
wyborcze, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji prac komisji.  

2. Rektor upoważnia członków Sejmiku Samorządu Doktorantów, przedstawicieli 
doktorantów w organach Uczelni do przetwarzania danych osobowych, w zakresie i celu 
niezbędnym do realizacji zadań w organach. 

3. Osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do przestrzegania powszechnie 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych aktów 
prawnych dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Uczelni.  

4. Osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do przetwarzania danych 
osobowych, do których uzyskają dostęp, wyłącznie do celów związanych 
z przeprowadzeniem wyborów/wykonywaniem zadań w organach uczelni. 

5. Osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do zabezpieczenia i zachowania  
w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskają dostęp. 
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6. Osoby przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do podpisania oświadczenia  
o zachowaniu w poufności danych osobowych, do których uzyskają dostęp, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr. 7 i załacznik nr. 8 do niniejszego regulaminu.  

7. Osoby przetwarzające dane osobowe ponoszą odpowiedzialność za będące 
następstwem ich zachowań szkody wyrządzone udostępnieniem danych osobowych 
osobom nieupoważnionym, zabraniem danych osobowych przez osobę nieuprawnioną, 
oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
Dział VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§34 
 
1. Regulamin może być zmieniony uchwałą Sejmiku podjętą w głosowaniu tajnym, 

większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 delegatów. 
2. Zmiany w Regulaminie wymagają wyrażenia pozytywnej opinii przez JM Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
 

§35 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia jego zgodności z Ustawą i Statutem 
przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
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Załacznik nr. 1  do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
 
 
 
Logotyp Samorządu Doktorantów Uniwerystetu Medycznego w Białymstoku 
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Załacznik nr. 2  do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
WZÓR  
Formularz zgłoszenia kandydata  
 
 
 
..................................................................... 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko zgłaszającego) 
 
..................................................................... 
(rok szkoły doktorskiej, dyscyplina /rok studiów doktoranckich, Wydział zgłaszającego) 
 
 
Zgłaszam na delegata do*: 

 Sejmiku Samorządu Doktorantów 

 Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 Rady Wydziału i Kolegium Nauk ....................................................... 

* - przy właściwym Organie postawić znak „X” 
 
 
..................................................................... 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko zgłaszanego) 
 
..................................................................... 
(rok szkoły doktorskiej, dyscyplina /rok studiów doktoranckich, Wydział zgłaszanego) 
 
 

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

(Czytelny podpis zgłaszającego, data) 
Wyrażam zgodę na: 
- kandydowanie na delegata do określonego organu, 
W przypadku kandydowania do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku lub Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oświadczam, że 
spełnieniam wymogi wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku. 
 
 

..................................................................... 
(Czytelny podpis zgłaszanego, data) 
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Załacznik nr. 3  do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
 
WZÓR 
Karta do głosowania na członka Sejmiku Samorządu Doktorantów 
 
 
 
 
 
 

.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
 
.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
* Każdemu głosującemu przysługuje jeden głos. Głosowanie odbywa się przez postawienie 
znaku „X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego się głosuje. 
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Załacznik nr. 4  do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
WZÓR 
Karta do głosowania na delegata Samorządu Doktorantów do Kolegium Elektorów 
 
 
 
 
 
 

.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
 
.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
* Każdy głosujący może wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niż 
wynosi liczba mandatów, lub wstrzymać się od głosu. Głosowanie odbywa się przez 
postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego się 
głosuje. 
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Załacznik nr. 5  do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
WZÓR 
Karta do głosowania na delegata Samorządu Doktorantów do Senatu 
 
 
 
 
 
 

.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
 
.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
* Każdy głosujący może wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niż 
wynosi liczba mandatów, lub wstrzymać się od głosu. Głosowanie odbywa się przez 
postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego się 
głosuje. 
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Załacznik nr. 6  do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
 
WZÓR 
Karta do głosowania na członka Rady Wydziału i Kolegium Nauk ................................................ 
 
 
 
 
 
 

.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
 
.....................................................................* 
(Stopień naukowy, imię i nazwisko kandydata) 
 

 
* Każdy głosujący może wskazać jednego lub więcej kandydatów – nie więcej jednak niż 
wynosi liczba mandatów, lub wstrzymać się od głosu. Głosowanie odbywa się przez 
postawienie znaku „X” w kratce znajdującej się przed nazwiskiem kandydata, na którego się 
głosuje. 
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Załacznik nr. 7 do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w wyborach do Kolegium Elektorów, 
Senatu, Rad Wydziałów, Kolegiów Nauk, Samorządu Doktorantów w Uniwersytecie 
Medycznym w Białymstoku  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora. 
2. W sprawach moich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl. 
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą  na potrzeby przeprowadzenia wyborów do 

Kolegium Elektorów/Senatu/Rady Wydziału/Kolegium Nauk lub Sejmiku Samorządu 
Doktorantów  
w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na okres kadencji 2020-2024, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. zgodnie z ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), statutem Uniwersytetu Medycznego  
w Białymstoku (uchwała nr 58/2019 z dnia 27 czerwca 2019r Senatu Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku), Regulaminem Samorządu Doktorantów i Regulaminem 
Wyborów Członków Kolegium Elektorów, Senatu w Uniwersytecie Medycznym  
w Białymstoku na okres kadencji 2020-2024. 

4. Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie osoby uprawnione do 
przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych oraz podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. 
6. Posiadam prawo do żądania dostępu do danych osobowych i prawo do ich sprostowania 

oraz 
w przypadkach wskazanych w art. 17 i 18 RODO, prawo do usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.  

7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe 
przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia wyborów  i wynika  
z przepisów prawa wymienionych w pkt 3. 

 
……………………………………………………………... 

                                                data, miejsce i podpis kandydata/zgłaszającego 
 
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą zostać rozpowszechnione  

w niezbędnym zakresie do celów informacji o wyborach i wynikach wyborów, w szczególności 
na stronie internetowej Uczelni, na profilach uczelnianych na portalach społecznościowych,  
w folderach i na tablicach ogłoszeń.     

            
      ……………………………………………………………...                                        
            data, miejsce i podpis kandydata 

mailto:iod@umb.edu.pl
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Załacznik nr. 8 do Regulaminu Samorządu Doktorantów  
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
 

Białystok, dnia  ………………............................... 
 
Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata, na członka Kolegium  Elektorów*, Senatu* 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na kadencję 2020-2024 
 
Ja, ..................................................................................... (imię i nazwisko) oświadczam, że 
spełniam warunki członkostwa w Kolegium Elektorów*, Senacie* Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku,  określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1 -5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) to jest:  
1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;  
2) korzystam z pełni praw publicznych;  
3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 
 4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
 5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz 
treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby 
ani nie współpracowałem/am z tymi organami (dotyczy osób urodzonych przed dniem 
01.08.1972 r.); 
6) do dnia 1.09.2020 roku nie ukończę 67. roku życia, 
7) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ani innej uczelni, ani nie 
jestem członkiem rady innej uczelni, 
8) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 
wymienionych okoliczności. 
 
 
 Białystok, ............................           ................................................ 
                         (data)                       (podpis) 
 
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe dotyczące imienia, nazwiska, tytułu 
zawodowego, roku studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia wyborów oraz wszelkich innych czynności związanych z udziałem w 
wyborach na kadencję 2020-2024 mogą zostać rozpowszechniane w niezbędnym zakresie do 
celów informacyjnych, w szczególności na stronie internetowej Uczelni, na portalach 
społecznościowych, w folderach i na tablicach ogłoszeń.  
 
*-niepotrzebne skreślić 
 
Białystok,  ............................                                                      .............................................. 
                           (data)                                                                              (podpis) 


