
ffi Uchwala nr 1248
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie stwierdzenia zgodnoici
Regulaminu Somorzqdu Doktorantdw Uniwersytetu w Bialymstoku

z uslawq Prawo o szkolnictwie wy2szym
i Statutem Uniwersytetu w Bialymstoku

Na podstawie art . 208 ust. 2 w zwiqzku z art. 202 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 zp62n. zm.)
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku stwierdza zgodno66 Regulaminu Samorz4du
Doktorant6w Uniwersytetu w Biatymstoku, stanowi4cego Zalqcznik do

niniejszej Uchwaty, z ustaw4 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wylszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p62n. zm.) i Statutem Uniwersltetu
w Bialymstoku.

$2
l. Traci moc Uchwala nr 476 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 20

grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodnoici Regulaminu Samorzqdu
Doktorant1w Uniwersytetu w Bialymstoku z ustawq prawo o szkolnict'wie
wy2szym i Statutem Uniwersytetu w Bialymstoku.

2. Uchwata wchodzi w irycie z dniem podpisania.

za Przewodniczqcego
Senatu

Dr hab.



Zalqcznik
do Uchwaly nr 1248

Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku
dnia 30 maja i0l2 r.

Regulamin Samorzqdu Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku

Rozdzial 1

Postanowienia o96lne

$l
Podstawp prawn4 dzialania Samorz4du Doktorant6w [Jniwersytetu w Bialymstoku stanowi:

I ) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz.
'1365 z p62n. zm.), zwana dalej Ustaw6

2) Statut Uniwersytetu w Bialymstoku, zwany dalej Statutem,
3) Rcgulamin Samorz4du Doktorant6w, uchwalony przez uczelniany organ

uchwalodawczy Samorz4du Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku, zwany dalej

Regulaminem.

{2
Regulamin okre3la strukturE i zasady lunkcjonowania organ6w Samorzqdu Doktorant6w
LJniwersytetu w Bialymstoku, zwanego dalej Samorzqdem Doktorant6w.

{,3
Samorz4d Doktorant6w prowadzi dzialalnoSi na Uniwersytecie w Bialymstoku, zwanym

dalej Uniwersytetem, w zakresie spraw doktorant6w, w tym spraw socjalno-bytowych
ikulturalnych.

$4
Samorz4d Doktorant6w realizuje swoje cele w szczeg6lnoSci popzezi

I ) wykonywanie swoich uprawnieri wynikajqcych z Ustawy, Statutu, niniejszego
Regulaminu oraz innych akt6w normatywnych,

2) wystQpowanie z wnioskami do wladz Uniwersytetu,
3) wyraZanie opinii z wlasnej inicjatywy i na proSbp wladz Uniwersl'tetu,
4) dzialalnoS6 spoleczn4 kulturaln4 oSwiatowq i naukow4, wtym wydawnicz4.

65
I . Samorz4d Doktorant6w Uniwersytetu w Bialymstoku tworzQ uczestnicy studi6w

doktoranckich.
2. Organy Samorz4du Doktorant6w s4 wylqcznym reprezentantem og6lu doktorirnt6w

Uniwersvtetu.
3.

4.

Organy Samorzqdu Doktorant6w w realizacji zadari okreSlonych w Ustawie oraz

w Statucie wsp6ldzialaj4 z organami Uniwersytetu.
Organy Samorz4du Doktorant6w wsp6lpracuj4 z organami Samorzqdu Student6l'
w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

5. Rektor uchyla uchwalq organu Samorz4du Doktorant6w niezgodn4 z przepisami prawa,

Statutem, Regulaminem Studi6w Doktoranckich Uniwersytetu w Bialymstoku lub

niniejszym Regulaminem.



l.

3.

{6
Organy uchwalodawcze Samorz4du Doktorant6w decyduj4 w sprawach rozdzialu
Srodk6w finansowych przeznaczonych pnez organy Uniwersytetu na cele doktoranckie
i przedstawiaj4 organom Uniwersytetu sprawozdanie z rozdzialiu i rozliczenie tych

Srodk6w nie rzadziej ni2 raz w roku akademickim.
Organy Samorzqdu Doktorant6w maj4 prawo wystgpowania z wnioskami do organ6w

Uniwersytetu w sprawach dotyczqcych doktorant6w.
Samorzqd Doktorant6w jest zobowiqzany do uchwalenia i promowania Kodeksu Etyki
Doktoranta.

$7
Samorzqd Doktorant6w dziala w oparciu o Srodki finansowe:
1) wyodrEbnione przez Uniwersytet zjego budZetu,

2) adresowane na Samorz4d Doktorant6w, a przekazane przez donator6w na rachunek

bankowy Uniwersytetu.
Do reprezentowania Samorz4du Doktorant6w Uniwersytetu lub Samorz4du Doktorant6w
Wydzialu w sprawach niezastrzezonych dla innych organ6w SamorzEdu, w tym
w sprawach finansowych, upowaZniony jest odpowiednio Przewodnicz4cy RUSD
i Przewodnicz4cy WRSD.

Rozdziat2
Organy Samorz4du Doktorant6w

68
Kolegialnymi organami uchwalodawczymi Samorz4du Doktorant6w s4:

l) Rada Uczelniana Samorz4du Doktorant6w, zwana dalej RUSD,
2) Wydzialowe Rady Samorz4du Doktorant6w, zwane dalej WRSD.
Kolegialnymi organami wykonawczymi Samorz4du Doktorant6w s4
I ) I'rezydium RUSD,
2) Prezydium WRSD.
Organcm wyborczym Samorzqdu Doktorant6w jest Uczelniana Komisja Wyborcza

Samorz4du Doktorant6w, zwana dalej UKWSD.
Kadencja organ6w Samorz4du Doktorant6w oraz S4du Kolezerlskiego Doktorant6w trwa
dwa lata, rozpoczyna siE w dniu I grudnia roku wybor6w, a koriczy w dniu 30 listopada

roku. w kl6rym uplyr.ra kadencja.
Kadencja przedstawicieli Samorzqdu Doktorant6w w organach Uniwersytetu
i powolanych pnez organy Uniwersytetu komisjach trwa dwa lata, nie dluZej jednak ni2

kadencja organow czy komisji.
W uzasadnionych przypadkach czlonek organ6w kolegialnych Samorz4du Doktorant6w,
S4du Kole2eriskiego Doktorant6w, Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorz4du

Doktorant6w oraz przedstawiciel Samorz4du Doktorant6w w organach kolegialnych
Uniwersytetu lub powolanych przez orgarTy Uniwersltetu komisjach moze zostad

odwolany przed uplywem kadencji przez otgan, kt6ry dokonal wyboru.
Mandat czlonka organu Samorz4du Doktorant6w, przedstawiciela Samorzqdu

Doktorant6w w organach Uniwersltetu i powolanych przez organy Uniwersytet;
komisjach, czlonka Sqdu Kole2eriskiego Doktorant6w i Uczelnianej Komisji Wyborczej

Samorz4du Doktorant6w wygasa z chwil4 utraty statusu doktoranta lub zloZenia pisemnej

rezygnacji.
Wybory uzupelniaj4ce powinny zosta6 przeprowadzone najp62niej w terminie 30 dni od

dnia wygaSnigcia mandatu lub odwolania.

2.

2.

l.

2.

3.

tl

l.

5.

6.

7.

8.

z



l.
2.

9. Dla usprawnienia prac organy Samorz4du Doktorant6w mogq powolywai w drodze

uchwaly stale i dora2ne komisje, okre6laj4c zakes i zasady ich dzialania.

$9
RUSD jest uczelnianym organem uchwalodawczym Samorz4du Doktorant6w.
W sklad RUSD wchodzq:
I ) Przewodniczqcy i Wiceprzewodniczqcy WRSD,
2) delegaci z kt2dego wydzialu Uniwersytetu wybrani przez odpowiedniq WRSD,

z zastzezeniem ust. 3 pkt 3 .

Liczba delegat6w z danego wydzialu do RUSD jest uzaleZniona od liczby wydzial6w.
kt6re w danym roku akademickim prowadz4 studia doktoranckie i przedstawia siq

nastgpujeco:
I ) przy liczbie wydzial6w od I -2 wybiera siq po 3 delegat6w,
2) prz.y liczbie wydzial6w od 3-5 wybiera sig po I delegacie,
3) przy liczbie wydzial6w wigkszej ni2 5 nie wybiera siq delegat6w,
z zastrzeieniem \ 17 .

W posiedzeniach RUSD mogq uczestniczy6 z glosem doradczym Rektor, Prorektor ds,

Dydaktycznych i Studenckich oraz inni go5cie zaproszeni przez PrzewodniczEcego

RUSD,
Do zakresu dzialania RUSD nale2y w szczeg6lnoSci:
I ) ustalanie zasad i kierunk6w dzialania Samorz4du Doktorant6w,
2) reprezentowanie doktorant6w wobec wladz Uniwersytetu,
3) wyb6r przedstawicieli doktorant6w do komisji powolanych przez organy

Uniwersy'tetu,
4) wyb6r czlonk6w S4du KoleZefskiego Doktorant6w,
5) wyb6r czlonk6w Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorz4du Doktorant6w,
6) uzgadnianie treSci Regulaminu Studi6w Doktoranckich oraz uzgadnianie tre5ct

Rcgulaminu przyznawania i wyplacania iwiadczefi pomocy materialnej doktorantom
lJniwersytetu w Bialymstoku.

Posiedzenia RUSD odbywajq sig co najmniej raz w miesi4cu, z wyj4tkiem przerwy
wakacyjnei, miEdzysemestralnej i innych szczeg6lnie uzasadnionych przypadk6w.

Na wniosek l/3 czlonk6w RUSD Przewodniczqcy zwolu.ie posiedzenie nadzwyczajne

w terminie 7 dni roboczych od dnia wplynipcia wniosku.
RUSD podejmuje uchwaly w glosowaniu jawnym. Glosowanie tajne przeprowadza siE

w sprawach personalnych, wyborczych i innych, o ile zgloszony zostanie taki wniosek.
Uchwaly RUSD zapadaj4 zwyklq wigkszo5ci4 glos6w, przy obecnoSci co naimniej

3.

polowy og6lnej liczby czlonk6w RUSD, chyba ze postanowienia regulaminu stanowi4

inaczej. W przypadku r6wnej liczby glos6w za i przeciw projektowi uchwaly glosowanre

przeprowadza siq ponownie. RUSD podejmuje uchwaly w sprawach personalnych oraz

dokonuje wyboru bezwzglgdn4 wiEkszoSci4 glos6w przy obecnoSci co najmniej polowy

o96lnej liczby czlonk6w.
9. RUSD jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad prawidlow4 dzialalnoSciq

przedslawicieli Samorz4du Doktorant6w w organach kolegialnych (Jniwersytetu oraz

komisj ach powolanych przez organy Uniwersy'tetu.
10. Tryb pracy RLJSD ustala we wlasnym zakresie.

010
l. Organem wykonawczym RUSD jest Prezydium RUSD.
2. W sklad Prezydium RUSD wchodzq:

4.

5.

6.

7.

8.



3.

3.

4.

5.

7.

l.

l.
2.

A

5.

l.
2.

l) Przewodnicz4cy RUSD, kt6ry jest delegatem na ilazd Krajowej Reprezentacji

Doktorant6w.
2) Wiceprzewodnicz4cy,
3) co najmniej jeden czlonek.
O liczbie czlonk6w Prezydium w danej kadencji decyduje RUSD.
Prezydium RUSD, na wniosek Przewodnicz4cego RUSD, moZe powierzyi pelnienie

funkoji delegata na zje2dzie Krajowej Reprezentacji Doktorant6w
Wiceprzewodniczqcemu lub innemu czlonkowi RUSD.
Zakrcs dzialania Wiceprzewodniczqcego RUSD okre5la Przewodnicz4cy.
Wiceprzewodnicz4cy RUSD zastQpuje Przewodnicz4cego RUSD podczas jego

nieobecnoSci.
Prezydium RUSD, w czasie, gdy RUSD nie obraduje, moze podejmowai w szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach uchwaly w sprawach niezastrzeZonych do wyl4czne.i

kompetenoji innych organ6w Samorz4du Doktorant6w. Uchwaly zapadaj4 przy obecnoSci

co najmniej polowy czlonk6w Prezydium RUSD. $ 9 ust. 8 stosuje sip odpowiednio.

$ ll
WRSD jest wydzialowym organem uchwalodawczym Samorz4du Doktorant6w.
W sklad WRSD wchodz4 delegaci wszystkich lat studi6w doktoranckich danego

wydzialu.
I-iczba delegat6w roku do WRSD uzaleZniona jest od liczby rocznik6w doktorant6w
ksztalc4cych sig na danym wydziale i przedstawia sig nastppujqco:

l) przy liczbie rocznik6w l-2 liczba delegat6w roku wynosi 5 z ktZdego rocznika,
2) pny liczbie rocznikow 3-4 liczba delegatow roku wynosi 3 z ku2dego rocznika'
Do pode.jmowania uchwal WRSD stosu.ie sig odpowiednio $ 9 ust. 8.

Do zakresu dzialania WRSD naleZy w szczeg6lnoSci:
l) ustalanie zasad i kierunk6w dzialania Wydzialowego Samorz4du Doktorant6w,
2) reprezentowanie doktorant6w wobec wladz wydzialu,
3) wyb6r przedstawicieli do Rady Wydzialu, Kolegium Elektor6w Wydzialu oraz

komisji powolanych przez Radg Wydzialu lub Dziekana,
4) wyb6r defegat6w do RUSD z zastrzeireniem $ 9 ust. 3 pkt 3,

5) wyb6r czlonk6w komisji WRSD.
WRSD.iest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru nad prawidlowq dzialalnoSci4
przedstawicieli Samorz4du Doktorant6w w organach i komisjach, o kt6rych mowa w ust.

5 pkt 3.
Tryb pracy WRSD ustala we wlasnym zakresie.

$ 12

Organem wykonawczym WRSD jest Prezydium WRSD.
W sklad Prezydium WRSD wchodz4:
1) Przewodnicz4cy WRSD,
2) Wiceprzewodnicz4cy WRSD,
3) co najmniej jcden czlonek
O liczbie czlonk6w Prezydium w danej kadencji decyduje WRSD.

613
Wybory do WRSD i Prezydium WRSD odbywaj4 siQ zgodnie
stanowi4c4 zalqcznik do niniejszego Regulaminu.
Posiedzenia WRSD odbywaj4 sig nie rzadziel ni2 raz na dwa
przerwy wakacy.inej oraz migdzysemestralnej. Na wniosek

z Ordynacjq Wyborcz4

miesiqce, z wyj4tkiem
I /3 czlonk6w WRSI)

o.

4



Przewodniczqcy WRSD zwoluje posiedzenie nadzwyczajne w terminie 7 dni roboczych

od momentu wplynigcia wniosku.
3. W posiedzeniach WRSD mo2e uczestniczyf z glosem doradczym Rektor, Dziekan,

Prodziekani oraz inni goScie zaproszen i przez P rzew odnicz4cego WRS D.

s14
Organem Wyborczym Samorzqdu Doktorant6w jest Uczelniana Komisja Wyborcza
Samorzqdu Doktorant6w, zwana dalej UKWSD. Tryb wylaniania i kompetencje UKWSD
okredla Ordynacja Wyborcza uchwalona przez RUSD.

$1s
l. Za naruszenie przepis6w obowiqzuj4cych w Uniwersltecie oraz za czyny uchybiajqce

godnoSci doktoranta, w tym za naruszenie Kodeksu Etyki Doktoranta, doktorant ponosi

odpowiedzialnoSi dyscyplinarn4 przed komisj4 dyscyplinam4 albo przed S4dem

KoleZefrskim Doklorant6w.
2. S4d Kole2efiski Doktorant6w jest powolywany przez RUSD.
3. Wszczgcie postQpowania przed S4dem KoleZeriskim Doktorant6w nastgpuje na wniosek

Rcktora.
4. S4d Kolezeriski Doktorant6w mo2e wymierzai kary:

I ) upomnienia,
2) nagany,
31 nagany z oslrzeZeniem.

$ t6
Zasady przyznawania dwiadczeri pomocy materialnej oraz miejsc w Domach Studenckich

okreSla Regulamin przyznawania i wyplacania Swiadczeri pomocy materialne.i doktorantom
U niwersytetu w Bialymstoku.

Rozdzial 3

Postanowienia przejSciowe i koricowe

$ 17

W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji RUSD liczba jednostek prowadz4cych studia

doktoranckie zwiqkszy sip ponad 5, sklad RUSD uzupelniany iest zgodnie z zasadami,

o kt6rych mowa w $ 9 ust. 3 pkt 2. Przepis S 9 ust. 3 pkt 3 stosuje sig w wyborach RTJSD

nastgpnej kadenc.ii.

2.

L
$ 18

Regulamin Samorz4du Doktorant6w wchodzi w Zycie po stwierdzeniu przez Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku jego zgodnoSci z Ustawq oraz ze Statutem.

Zmian w niniejszym Regulaminie mo2e dokonad RUSD bezwzglqdn4 wigkszoSciq glos6w

przy obecnoSci co naimniej polowy wszystkich czlonk6w RIJSD. Zmiany Regulaminu

wymagai4 stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu w Bialymstoku zgodnoSci z [Jstaw4

oraz ze Statutem.
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Zal4cznik
do Rcgulaminu Sanx)rz4du Dokloranl6w
t Jrtiwcrs)'lctu rv llialYmstoku

ixffi-,fi ""*: f l:il ]l"i: ;f iJll' -'''
Ordynacja Wyborcza Samorz4du Doktorant6w

Rozdzial I

Postanowienia ogolne

$r
UKWSD powolywana jest przez RUSD.
UKWSD ustala kalendarz wyborczy oraz przeprowadza wybory WRSD, RUSD i ich

organ6w wykonawczych, wyznaczajqc do przeprowadzenia kazdego zebrania wyborczego
co najmniej dw6ch czlonk6w UKWSD.
UKWSD przeprowadza wybory elektor6w do Kolegium Elektor6w Uniwersytetu oraz
przedstawicieli do Senatu z grona doktorant6w.
UKWSD liczy od 3 do 7 czlonk6w, powolanych spodr6d doktorant6w Uniwersytelu.
Mandat czlonka UKWSD umieszczonego na liScie kandydat6w w wyborach
przeprowadzany ch przez Komis.jg zostaje zawieszony na czas wybor6w.

$2
Przewodnicz4cy RUSD, w terminie nie dlu2szym niz 7 dni od daty powolania czlonk6w
UKWSD, zwoluje i prowadzi pierwsze posiedzenie UKWSD.

l.

2. LJKWSD wybiera ze swojego grona Przewodnicz4cego, Wiceprzewodnicz4cego oraz

1.

l.

Sekretarza.
Przewodniczqcy UKWSD zwoluje i prowadzi posiedzenia UKWSD.
Przewodnicz4cy mo2e pisemnie upowa2nii Wiceprzewodniczqcego do wykonywania
swoich uprawniefi.

$3
Czas i miejsce przeprowadzenia zebrania wyborczego podaje sig do wiadomoSci
wyborc6w co najmniej na 7 dni wcze5niej w spos6b umo2liwiajEcy kaZdemu wyborcy
powzigcie wiadomoSci o tym czasie imiejscu.
Prawidlowo zwolane zebranie wyborcze jest prawomocne bez wzglgdu na liczbq
ohecnych uprawnionych do glosou ania.

84
T,ebrania wyborcze zwoluj4 i prowadzq do czasu powolania Przewodniczqcego zebrania
wyborczego, czlonkowie UKWSD, o kt6rych mowa w $ I ust.2.

7.a zcbrania wyborcze uznaje siE:

I ) zebranie doktorant6w roku w celu wyboru delegat6w do WRSD,
2) pierwsze zebranie WRSD.
3) pierwsze zebranie RUSD,
4) zebrania zwolane w celu wyboru elektor6w do Kolegium Elektor6w Uniwersytetu

i przedstawicieli do Senatu z grona doktorant6w.
T,ebranie wyborcze, w glosowaniu jawnym, powoluje Przewodnicz4cego, protokolanti
i komisjE skrutacyjnq licz4c4 co naimniej 3 osoby.
Po glosowaniu. w miejscu gdzie odbywa sig zebranie wyborcze, nastgpuje liczenie
glos6w.
Po przeliczeniu glos6w, komisja skrutacyjna sporz4dza z wybor6w protok6l, kt6ry
slanowi zal4cznik do protokolu z zebrania wyborczego i oglasza wyniki wybor6w.
Przewodnicz4cy z,ebrania wyborczego i protokolant podpisuj4 protok6i z zebrania

wyborczego i przekazujE go UKWSD.

A



l.
2.

$s
Bierne i czynne prawo wyborcze przysluguje ka2demu doktorantowi.
Prawo zglaszania kandydat6w ma kaZdy uczestnik zebrania wyborczego, bqd4cy

w rozumieniu Q 4 ust. 2 odpowiednio:
l) doktorantem danego roku,
2) delegatem roku do WRSD,
3) delegatem WRSD do RUSD,
4) doktorantem.
Kandydatem moze zosta6 wylEcznie osoba obecna na zebraniu, kt6ra wyrazila zgodq na

kandydowanie.
KaZdy z kandydat6w ma nie wigcej niZ 5 minut na prezentacjg wyborcom swojej osoby.

66
Wybory odbywajq sip w glosowaniu tajnym.
Wyb6r przeprowadza siE na ostemplowanych kartach przygotowanych przez (JKWSD.

Nazwiska na kartach do glosowania umieszcza sip w kolejno6ci alfabetyczne.i.

Wyboru dokonuje siE, pozostawiaj4c na karcie do glosowania nieskreSlone nazwiska tych

os6b, na kt6re wybierai4cy oddaje sw6j glos, a skreSlajqc pozostale.

W przypadku pozostawienia nieskreSlone.i wigkszej liczby nazwisk kandydat6w ni|liczba
mandat6w - glos jest niewazny.

6. Za wybranych uznaje siQ tych kandydat6w, kt6rzy uzyskali najwigksz4 liczbg glos6w,

przy czym kazdy z nich musi uzyskai wiQcej niz polowp wa2nie oddanych glos6w.

7. W przypadku gdy w pierwszym glosowaniu nie dokonano wyboru odpowiedniej liczby
delegat6w, przeprowadza sig koleine dwa glosowania uzupelniaj4ce. Je2eli w wyniku
trzeciego glosowania nie dokonano wyboru, zebranie wyborcze zamyka sig. Wybory
uzupelniaj4ce przeprowadza siQ na nastQpnym zebraniu wyborczym, zwolanym
w terminie nie dlu2szym niz 30 dni od daty pierwszego zebrania.

Rozdzial 2

Wybory Wydzialowych Rad Samorz4du Doktorant6w i Rady Uczelnianej Samorzqdu
Doktorant6w
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l. Wybory delegat6w do WRSD odbywaj4 sig podczas zebrari wyborczych na

poszczeg6lnych Iatach studi6w doktoranckich danego wydzialu.
2. Na pierwszym zebraniu WRSD dokonuje siE wyboru Prezydium WRSD oraz delegat6w

do RLJSD.
3. Na pierwszym zebraniu RUSD dokonuje sig wyboru Prezydium RUSD.

$8
l. Wnioski w sprawie uniewaZnienia wybor<iw sklada siq do Uczelnianei Komis.ii

Wyborczej Uniwersytetu w Bialymstoku. Zlo2enie wniosku wymaga lormy pisemnej

i merytorycznego uzasadnienia.
2. Wniosek w sprawie uniewa2nienia wybor6w na danym szczeblu moZe zglosii I /5

doktorant6w uprawnionych do glosowania, kt6rego wynik jest kwestionowany, nie mniej
jednak niz trzy osoby - w terminie 7 dni od daty ogloszenia wynik6w wybor6w.

P.ozdzial 3

Postanowienia kofcowe

$e
Po ukonslytuowaniu siq RTJSD UKWSD sklada sprawozdanie i przekazuje RUSD
dokumenlacjg wyborczq.
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