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Uchwała Rady Samorządu Doktorantów PAN nr 1/2020 

z dnia 05.11.2020 r. 

w sprawie Zebrania Zwyczajnego Samorządu Doktorantów PAN 

 

Uchwala się co następuje: 

§1 

Rada Samorządu Doktorantów wyznacza termin Zebrania Zwyczajnego Samorządu Doktorantów 
Polskiej Akademii Nauk na dzień 27.11.2020 r. Zebranie zostanie przeprowadzone w sposób zdalny za 
pomocą komunikatora internetowego (MS Teams). 

§2 

Doktoranci każdego instytutu PAN są uprawnieni do wskazania jednego delegata. Przypomina się, że 
zgodnie z obowiązującym regulaminem SD PAN delegatem instytutu PAN może być uczestnik studiów 
III stopnia prowadzonych przez jednostki naukowe PAN, także wspólnie z innymi instytutami PAN, 
uczelniami lub innymi jednostkami naukowymi. 

§3 

Delegatury z instytutów PAN powinny być zgłoszone do 26.11.2020 r. do godziny 16:00 za pomocą 
udostępnionego na stronie internetowej Rady SD PAN formularza rejestracyjnego. Rejestracja powinna 
zostać potwierdzona poprzez wypełnienie formularza dołączonego do niniejszej uchwały jako Załącznik 
nr 1 wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem będzie Rada SD PAN 
oraz zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi. 

§4 

Oprócz delegatów w Zebraniu Zwyczajnym Samorządu Doktorantów Akademii mogą bez prawa głosu 
uczestniczyć także obserwatorzy. Zachęcamy instytutowe Samorządy Doktorantów do delegowania 
swoich przedstawicieli również w charakterze obserwatorów. Zgłoszenie obserwatora stanowi 
wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Rady SD PAN, która powinna zostać 
potwierdzona poprzez przesłanie wypełnionego Załącznika nr 2 niniejszej uchwały wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych, których administratorem będzie Rada SD PAN. Zgłoszenie powinno 
być przesłane najpóźniej do dnia 26.11.2020 r. do godziny 16:00 zgodnie z wytycznymi opisanymi w 
załączniku. 

§5 

Zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu Samorządu Doktorantów PAN z 4 kwietnia 2013 r. Zebranie Zwyczajne 
zwoła Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Rady SD PAN 

 

Piotr Skowron 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady SD PAN nr 1/2020 

 

Formularz zgłoszeniowy delegata na Zebranie Zwyczajne 

Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 

27.11.2020 r. (spotkanie zdalne, platforma MS Teams) 

 

Prosimy o wypełnienie formularza. Formularz proszę zaopatrzyć w stosowne podpisy i pieczątki. 
Następnie skan formularza w formacie PDF, JPG, lub PNG odesłać na adres mailowy sd@pan.pl  

 
Nazwa Instytutu 

 

 

 
Imię i nazwisko 

delegata 
 

 

 
Adres e-mail delegata 

 

 

 
Podpis Przewodniczącego 

/Prezesa Zarządu 
Samorządu Doktorantów 

Instytutu* 
 

 

 

* Jeżeli taka funkcja nie istnieje podpis innego przedstawiciela doktorantów jednostki naukowej 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Rady SD PAN nr 1/2020 

 

Formularz zgłoszeniowy obserwatora na Zebranie Zwyczajne 

Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 

27.11.2020 r. (spotkanie zdalne, platforma MS Teams) 

 

Prosimy o wypełnienie formularza. Formularz proszę zaopatrzyć w stosowne podpisy i pieczątki. 
Następnie skan formularza w formacie PDF, JPG, lub PNG odesłać na adres mailowy sd@pan.pl  

 
Nazwa Instytutu 

 

 

 
Imię i nazwisko 

obserwatora 
 

 

 
Adres e-mail obserwatora 

 

 

 
Podpis Przewodniczącego 

/Prezesa Zarządu 
Samorządu Doktorantów 

Instytutu* 
 

 

 

* Jeżeli taka funkcja nie istnieje podpis innego przedstawiciela doktorantów jednostki naukowej 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Rady SD PAN nr 1/2020 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych 

 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez Radę Samorządu 
Doktorantów PAN z siedzibą:  

Pałac Kultury i Nauki, 

 Plac Defilad 1, 

 00-901 Warszawa,  

Skrytka pocztowa 24  

w celu udziału w Zebraniu Zwyczajnym Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk 
zwołanym na dzień 27.11.2020 r.  

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 
nie będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  
Państwa  zgody przed jej wycofaniem.  

 

 

……………………………………… 

(wyrażam zgodę) 

 
Jeżeli  nie  podadzą  Państwo  danych  możemy  odmówić  przyjęcia  Państwa zgłoszenia. 
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