Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Warszawie w dn. 4 października 2014 r.

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu
4 października 2014 roku
Na podstawie art. 203 ust. 4 w zw. z art. 209 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) stanowi się, co
następuje:
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Krajowa Reprezentacja Doktorantów, zwana dalej „KRD”, jest niezależną i samorządną
organizacją utworzoną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, działającą
na rzecz doktorantów.
2. KRD działa na podstawie ustawy oraz w zgodzie z postanowieniami niniejszego Statutu.
3. KRD posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą KRD jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§2
1. Do głównych celów KRD należy:
1) reprezentowanie środowiska doktorantów;
2) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu
doktorantów, w tym opiniowanie aktów normatywnych;
3) ochrona praw i interesów doktorantów;
4) wspieranie samorządności doktorantów.
2. KRD może realizować również inne cele, w szczególności:
1) współpracować z instytucjami wspierającymi działalność naukową;
2) podejmować działania na rzecz podnoszenia świadomości prawnej z obszaru nauki
i szkolnictwa wyższego wśród doktorantów;
3) podejmować działania wspierające rozwój mobilności wśród doktorantów;
4) wspierać działania mające na celu rozwój naukowy, dydaktyczny, kulturalny,
społeczny i kultury fizycznej doktorantów;
5) współpracować z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi
podmiotami.
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§3
1.

Organami KRD są:
1) Zjazd Delegatów;
2) Przewodniczący KRD;
3) Zarząd KRD;
4) Komisja Rewizyjna KRD;
5) Rzecznik Praw Doktoranta.

2.

Kadencja organów KRD, z wyjątkiem organów o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 5, trwa
rok i rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.

3. Od czasu wyboru do rozpoczęcia kadencji, członkowie elekci organów, o których mowa
w ust. 1 pkt. 2 – 4 mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach odpowiednich
organów oraz prawo wglądu do pełnej dokumentacji KRD.
4.

Obsługę administracyjną KRD zapewnia Biuro KRD.

Rozdział 2
Zjazd Delegatów
§4
1.

Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”, jest najwyższym organem KRD.

2.

Zjazd jest organem uchwałodawczym.

3.

Zjazd tworzą przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni i jednostek naukowych,
zwani dalej „delegatami”. Właściwy organ samorządu doktorantów jest uprawniony
do wskazania jednego delegata, będącego doktorantem danej uczelni lub jednostki
naukowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.

Delegatów z Polskiej Akademii Nauk zgłasza właściwy organ wykonawczy samorządu
doktorantów Polskiej Akademii Nauk, w liczbie odpowiadającej liczbie Wydziałów
Polskiej Akademii Nauk, przy czym każdy z delegatów reprezentuje inny Wydział.

5.

Członkowie pozostałych organów KRD zobligowani są do uczestnictwa w każdym
Zjeździe.
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6.

Delegaci Zjazdu posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do pozostałych organów
KRD, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 11. Biernego prawa wyborczego pozbawieni
są delegaci będący członkami organów KRD, którzy nie uzyskali absolutorium za okres
swej kadencji.

7.

Każdy delegat Zjazdu ma jeden głos.

8.

W Zjeździe oprócz delegatów, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, bez czynnego i biernego prawa
wyborczego, mogą uczestniczyć inne osoby posiadające status doktoranta, w tym
zwłaszcza obserwatorzy wybrani przez samorządy doktorantów oraz osoby zaproszone
przez Zarząd KRD.
§5

1.

Zjazd zwyczajny obraduje raz w roku. Dopuszcza się również zwoływanie Zjazdu
nadzwyczajnego.

2.

Zjazd otwiera Przewodniczący KRD. Niezwłocznie po otwarciu Zjazdu dokonuje się
wyboru Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zjazdu, który od chwili wyboru
kieruje jego przebiegiem.

3.

Przewodniczący KRD, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD oraz Rzecznik
Praw Doktoranta nie mogą zostać wybrani na stanowisko Przewodniczącego Zjazdu.

4.

Przewodniczącym, Sekretarzem oraz członkiem Komisji Skrutacyjnej Zjazdu mogą
również zostać osoby o których mowa w § 4 ust. 8.

5.

Przebieg Zjazdu protokołuje Sekretarz Zjazdu wybierany przez Zjazd na wniosek
Przewodniczącego Zjazdu, bezpośrednio po jego wyłonieniu.

6.

Protokół z przebiegu Zjazdu, można ograniczyć do udokumentowania:
1) czasu i miejsca Zjazdu;
2) faktu otwarcia i zakończenia Zjazdu, stwierdzenia kworum oraz ogłaszanych przerw
w obradach;
3) porządku obrad i jego zmian;
4) wyboru Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarza Zjazdu oraz
pozostałych członków organów KRD;
5) podjęcia przez Zjazd wszelkich innych uchwał wraz z ich pełną treścią;
6) oznaczenia wszystkich osób zabierających głos we wszystkich sprawach w trakcie
obrad;
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7) wszystkich decyzji i zarządzeń Przewodniczącego Zjazdu.
7.

Do protokołu sporządzonego w powyższym trybie dołącza się zapis dźwiękowy
z przebiegu obrad. Każda osoba zabierająca głos w trakcie Zjazdu ma prawo żądać
załączenia do protokołu pełnej treści jej wypowiedzi. Pisemną wypowiedź składa się
Sekretarzowi Zjazdu, najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia Zjazdu.

8.

Zjazd zwyczajny zwołuje Przewodniczący KRD w okresie od 1 do 10 grudnia każdego
roku.

9.

Zjazdu zwyczajnego nie można zamknąć przed głosowaniem oraz ogłoszeniem wyników
głosowania nad udzieleniem absolutorium dotychczasowemu Przewodniczącemu KRD,
Zarządowi KRD, Komisji Rewizyjnej KRD oraz wyborem nowego składu tych organów
KRD.

10. Z

zachowaniem

innych

postanowień

Statutu,

Zjazd

nadzwyczajny

zwołuje

Przewodniczący KRD:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej czterech członków Zarządu KRD;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej KRD;
4) na wniosek 10 organów uchwałodawczych samorządów doktorantów uczelni lub
jednostek naukowych.
11. Wniosek o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego musi zawierać uzasadnienie oraz
proponowany porządek obrad. Zjazd nadzwyczajny obraduje nad przedłożonym przez
wnioskodawcę porządkiem obrad, który nie podlega odrębnemu zatwierdzeniu przez
Zjazd. Na wniosek co najmniej ¼ delegatów, złożony na piśmie Przewodniczącemu
Zjazdu, a następnie zatwierdzony bezwzględną większością głosów do porządku obrad
mogą zostać dodane kolejne punkty.
12. Przewodniczący KRD obwieszcza termin Zjazdu zwyczajnego najpóźniej na 21 dni przed
jego rozpoczęciem. Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej KRD oraz
przesyła się samorządom doktorantów za potwierdzeniem odbioru pocztą lub za pomocą
elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (e-mail).
13. Przewodniczący KRD, w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku, o którym mowa
w ust. 10 pkt. 2 - 4 ogłasza miejsce i termin Zjazdu nadzwyczajnego, przy czym Zjazd
nadzwyczajny musi się rozpocząć nie wcześniej niż 14 i nie później niż przed upływem
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21 dni od daty wpłynięcia wniosku. Przepis ust. 12 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
14. W razie niezwołania Zjazdu nadzwyczajnego przez Przewodniczącego KRD w terminie,
o którym mowa w ust. 13, Zjazd nadzwyczajny zwołuje Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej KRD w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
ogłaszając miejsce i datę Zjazdu nadzwyczajnego. Zjazd nadzwyczajny musi się
rozpocząć przed upływem 28 dni od daty wpłynięcia wniosku. W takim przypadku,
Przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

KRD

przewodniczy

obradom

Zjazdu

nadzwyczajnego do chwili wyboru Przewodniczącego Zjazdu.
15. Zjazdy nie mogą odbywać się w okresie dni świątecznych oraz miesiącach lipcu
i sierpniu, a bieg terminów, o których mowa w ust. 12 - 14, ulega zawieszeniu w tych
okresach.
§6
Do zadań Zjazdu należy:
1) uchwalanie Statutu KRD oraz dokonywanie jego zmian;
2) wybór członków pozostałych organów KRD na nową kadencję z zastrzeżeniem § 15
ust. 1 pkt 11;
3) rozpatrywanie

i

zatwierdzanie

sprawozdań

finansowych

oraz

sprawozdań

z działalności Przewodniczącego KRD, Zarządu KRD oraz Komisji Rewizyjnej KRD;
4) udzielanie absolutorium dotychczasowemu Przewodniczącemu KRD, poszczególnym
członkom Zarządu KRD oraz poszczególnym członkom Komisji Rewizyjnej KRD
z wykonanych obowiązków, przed dokonaniem wyboru nowych władz;
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach, przedłożonych Zjazdowi do rozpatrzenia
przez Przewodniczącego KRD, Zarząd KRD, Komisję Rewizyjną KRD lub
10 delegatów.
§7
1.

Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
liczby delegatów w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie
stanowią inaczej.
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2.

W chwili utraty kworum obrady Zjazdu zostają zawieszone. Wznowienie obrad następuje
niezwłocznie po ponownym zebraniu kworum.

3.

W sprawach personalnych Zjazd podejmuje uchwały w głosowaniach tajnych, zawsze
indywidualnie wobec każdej osoby.

4.

Na wniosek każdego z delegatów Zjazd może podjąć uchwałę (powziętą w głosowaniu
jawnym) o głosowaniu tajnym w danej sprawie.

5.

Wnioski o uzupełnienie porządku obrad na Zjeździe zwyczajnym może zgłosić każdy
z delegatów po otwarciu obrad.

6.

Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Zjazdu, z wyjątkiem uchwały dotyczącej
powołania Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zjazdu, podpisywanych przez
Przewodniczącego KRD. Przepis § 5 ust. 14 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 3
Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
§8

1.

Przewodniczący KRD jest organem wykonawczym.

2.

Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego KRD należy:
1) reprezentowanie KRD;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu KRD;
3) przedstawianie Zjazdowi kandydatów na członków Zarządu KRD;
4) przewodniczenie i kierowanie pracami Zarządu KRD z prawem głosu;
5) zwoływanie posiedzeń Zarządu KRD;
6) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących finansów oraz prowadzenie bieżącej
polityki finansowej KRD, z zachowaniem postanowień uchwały Zarządu KRD, o
której mowa w § 15 ust. 1 pkt. 2 oraz z zastrzeżeniem § 23 ust.3;
7) sporządzenie w porozumieniu z Zarządem KRD wyłonionym podczas Zjazdu
zwyczajnego na następną kadencję i przedstawienie do zatwierdzenia na ostatnim
posiedzeniu danej kadencji Zarządu KRD preliminarza wydatków finansowych na
następny rok;
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8) sporządzanie

raz

na

kwartał

sprawozdania

merytorycznego

i

finansowego

z działalności KRD i umieszczenie go na stronie internetowej KRD najpóźniej 14 dni
od daty jego zatwierdzenia przez MNiSW;
9) podział kompetencji i obowiązków w ramach Zarządu KRD;
10) organizacja pracy Biura KRD oraz podział obowiązków między pracowników;
11) wystąpienie do Zarządu KRD z wnioskiem o powołanie nie więcej niż dwóch
Wiceprzewodniczących KRD oraz Sekretarza Zarządu KRD spośród jego członków
z określeniem zakresu obowiązków;
12) delegowanie spośród członków Zarządu KRD osób do prowadzenia wybranych spraw
w zakresie należącym do jego kompetencji.
3.

Dla ważności wszelkich działań z zakresu spraw finansowych, nieobjętych preliminarzem
wydatków lub znacznie przekraczających założenia tegoż preliminarza, wymagane jest
złożenie zgodnego oświadczenia woli Przewodniczącego KRD oraz innego członka
Zarządu KRD działających łącznie.
§9

1.

Przewodniczący KRD jest wybierany przez Zjazd bezwzględną większością głosów,
w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.

2.

W przypadku braku wymaganej liczby delegatów na sali obrad Przewodniczący Zjazdu
zarządza przerwę, nie krótszą niż 15 minut i nie dłuższą niż godzinę. Jeżeli w tym czasie
nie uda się zebrać wymaganej liczby 2/3 delegatów głosowanie odbywa się bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby delegatów.

3.

Kandydat na Przewodniczącego KRD zgłasza swoją kandydaturę nie później niż w terminie
10 dni przed otwarciem Zjazdu. Przewodniczącego wybiera się spośród osób, których
kandydaturę poparło 10 delegatów zgodnie z Ordynacją Wyborczą do organów Krajowej
Reprezentacji Doktorantów. Zasady powyższej nie stosuje się, gdy nie zgłoszono kandydatur
w powyższym terminie lub gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyska wymaganej
liczby głosów.

4.

Mandat Przewodniczącego wygasa w przypadku:
1) utraty statusu doktoranta;
2) rezygnacji przez pisemne oświadczenie skierowane do Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej KRD; fakt ten podlega stwierdzeniu w drodze uchwały Zarządu KRD;
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3) rażącego zaniedbywania obowiązków Przewodniczącego KRD, działania na szkodę
środowiska doktorantów lub długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej należyte
sprawowanie obowiązków – na wniosek 2/3 pełnego składu Zarządu KRD lub
Komisji Rewizyjnej KRD, a także 10 organów uchwałodawczych samorządów
doktorantów

uczelni

lub

jednostek

naukowych.

Zjazd

może

odwołać

Przewodniczącego KRD, jednocześnie dokonując wyboru nowego Przewodniczącego
KRD;
4) śmierci.
5.

W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego KRD, Wiceprzewodniczący KRD
starszy wiekiem niezwłocznie zwołuje Zjazd nadzwyczajny, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 3,
celem wyboru nowego Przewodniczącego KRD na okres do końca bieżącej kadencji.
W sytuacji, gdy nie został wybrany Wiceprzewodniczący KRD, Zjazd nadzwyczajny
zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD. W takich przypadkach Zjazd
nadzwyczajny zwoływany jest w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wygaśnięcia
mandatu dotychczasowego Przewodniczącego KRD. Do czasu wyboru nowego
Przewodniczącego KRD, kompetencje tego organu przejmuje jako pełniący obowiązki
Przewodniczącego KRD starszy wiekiem Wiceprzewodniczący KRD, a w przypadku,
gdy nie został wybrany Wiceprzewodniczący KRD, wskazany przez Zarząd KRD jego
członek.
Rozdział 4
Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów
§ 10

1.

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zwany dalej „Zarządem KRD” jest
organem wykonawczym KRD.

2.

W skład Zarządu KRD wchodzi Przewodniczący KRD oraz 6 członków wybranych
indywidualnie przez Zjazd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ⅔
liczby delegatów, spośród kandydatów przedstawionych przez nowo wybranego
Przewodniczącego KRD oraz zaproponowanych przez co najmniej 5 delegatów.

3.

Do wyborów członków Zarządu KRD przepisy § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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§11
1.

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) utraty statusu doktoranta;
2) rezygnacji przez pisemne oświadczenie skierowane do Przewodniczącego KRD lub
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KRD; fakt ten podlega stwierdzeniu w drodze
uchwały Zarządu KRD;
3) rażącego zaniedbywania obowiązków członka Zarządu KRD, działania na szkodę
środowiska doktorantów lub długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej należyte
sprawowanie obowiązków, w drodze:
a) uchwały Komisji Rewizyjnej KRD – Zarząd KRD uchwałą podjętą większością
co najmniej 2/3 głosów może skierować wniosek do Komisji Rewizyjnej KRD
o odwołanie członka Zarządu KRD;
b) uchwały Zjazdu;
4) śmierci.

2.

Zarząd KRD może funkcjonować w pomniejszonym składzie do końca kadencji, o ile
liczba jego członków nie spadnie poniżej 4, bez uwzględniania Przewodniczącego KRD.
Przepisy § 9 ust.4 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

3.

Funkcji Przewodniczącego KRD, członka Zarządu KRD oraz Komisji Rewizyjnej KRD
nie można łączyć z funkcją przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
§ 12

1.

Zarząd KRD obraduje na posiedzeniach, co najmniej raz na dwa miesiące.

2.

Posiedzenia Zarządu KRD nie mogą odbywać się w okresie dni świątecznych. Wymogu
ust. 1 nie stosuje się w miesiącach lipcu i sierpniu, z zastrzeżeniem, że przerwa między
posiedzeniami Zarządu KRD nie może być dłuższa niż trzy miesiące.

3.

W posiedzeniach Zarządu KRD z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie
Komisji Rewizyjnej KRD, przedstawiciele doktorantów w Radzie Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego KRD.

4.

Informacja

o

zwołaniu

za potwierdzeniem

odbioru

posiedzenia
pocztą

Zarządu
lub

za

KRD

pomocą

powinna

być

elektronicznych

przesłana
środków

porozumiewania się na odległość (e-mail) wszystkim członkom Zarządu KRD, członkom
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Komisji Rewizyjnej KRD, osobom uczestniczącym w obradach Zarządu KRD z głosem
doradczym oraz nie później niż 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
5.

Wnioski o uzupełnienie porządku posiedzenia może zgłosić każdy z członków Zarządu
KRD po otwarciu posiedzenia.
§ 13

Jeżeli posiedzenie Zarządu KRD nie zostanie zwołane w okresie dłuższym niż 2 miesiące
od poprzedniego, posiedzenie Zarządu KRD jest zobowiązany zwołać i jemu przewodniczyć
bez prawa głosu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD.
§ 14
1.

Zarząd KRD podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał podejmowanych bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej 4 jego członków i Przewodniczącego KRD
lub Wiceprzewodniczącego KRD, wyznaczonego przez Przewodniczącego KRD
do prowadzenia posiedzenia.

2.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego KRD lub osoby
go zastępującej.

3.

W przypadku głosowań dotyczących spraw personalnych oraz w przypadku, gdy zażąda
tego członek Zarządu KRD przeprowadza się głosowanie tajne. Przepisy §7 ust. 3 i 4
stosuje się odpowiednio.

4.

W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia i głosowania , mogą odbywać się z
wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Zasady i
sposób głosowania z wykorzystaniem środków, o których mowa w zdaniu pierwszym
określa uchwała Zarządu KRD. Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwa
Komisja Rewizyjna KRD.
§ 15

1.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu KRD należy w szczególności:
1) zatwierdzenie na ostatnim posiedzeniu preliminarza wydatków na następny rok;
2) podejmowanie uchwały w sprawie sposobu i trybu wydatkowania środków
finansowych;
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3) powoływanie, na wniosek Przewodniczącego KRD, pełnomocników do wykonywania
określonych zadań spośród osób posiadających status doktoranta;
4) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodniczącego KRD nie więcej niż
dwóch Wiceprzewodniczących KRD oraz Sekretarza Zarządu KRD spośród członków
Zarządu KRD;
5) przygotowywanie i podanie do publicznej wiadomości sprawozdań z dotychczasowej
działalności oraz sprawozdania finansowego na dzień 1 listopada w terminie
co najmniej 14 dni przed Zjazdem;
6) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach będących przedmiotem działalności
KRD, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów KRD;
7) tworzenie i znoszenie komisji do poszczególnych spraw oraz powoływanie
i odwoływanie ich członków;
8) opiniowanie aktów prawnych;
9) wybór przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na dwuletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez uprawniony organ
samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych;
10) wybór Koordynatora ekspertów ds. doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej
przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów spośród ekspertów ds. doktoranckich
Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
11) powoływanie w drodze konkursu i odwoływanie Rzecznika Praw Doktoranta spośród
kandydatów przedstawionych przez uprawnione organy samorządu doktorantów uczelni
lub jednostek naukowych;

12) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodniczącego KRD, przedstawicieli
środowiska doktorantów w pozostałych, stałych i doraźnych gremiach spośród osób
posiadających status doktoranta;
13) powoływanie i odwoływanie delegata lub delegatów do organizacji Eurodoc
(The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers).
2.

Zarząd

KRD

upowszechnia

informacje

o

podejmowanych

działaniach,

przygotowywanych opiniach, w szczególności poprzez bieżącą aktualizację strony
internetowej.
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§ 16
1.

Każda z komisji powołanych przez Zarząd KRD może uchwalić regulamin swych prac,
który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd KRD.

2.

W skład komisji może wchodzić od 3 do 7 osób, posiadających status doktoranta.

3.

Każda z komisji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

4.

Przewodniczący powołanych komisji przesyłają pisemne sprawozdanie z działalności
Zarządowi KRD raz na kwartał, do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
§17

1.

Komisja ds. doktorantów PAN ma charakter stały.

2.

Komisja ds. doktorantów PAN jest organem doradczym Zarządu KRD w sprawach
dotyczących doktorantów jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

3.

W skład Komisji ds. doktorantów PAN mogą wejść członkowie Rady Samorządu
Doktorantów Polskiej Akademii Nauk lub osoby legitymujące się pełnomocnictwem
kolegialnego organu Samorządu Doktorantów PAN.
§ 18

Pełnomocnicy Zarządu KRD przesyłają pisemne sprawozdanie z realizacji zadań i swojej
działalności Zarządowi KRD raz na kwartał, do 15 dnia miesiąca następującego po danym
kwartale.
§ 19
1.

Obrady Zarządu KRD są protokołowane.

2.

Protokół sporządza Sekretarz wybrany przez Zarząd KRD spośród swoich członków,
a w przypadku

jego

nieobecności,

członek

Zarządu

KRD

wskazany

przez

Przewodniczącego KRD.
3.

Uchwały Zarządu KRD są podpisywane przez Przewodniczącego KRD lub
w uzasadnionych przypadkach przez Wiceprzewodniczącego KRD.

4.

Sprawozdania z posiedzeń Zarządu KRD oraz podejmowane przez niego uchwały
i decyzje podlegają opublikowaniu na stronach internetowych KRD w terminie 7 dni
od ich zatwierdzenia przez Zarząd KRD.
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Rozdział 5
Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów
§ 20
1.

Do zadań Komisji Rewizyjnej KRD należy kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu
KRD, w szczególności prawidłowej realizacji zadań określonych przez Zjazd i podjętych
uchwał oraz gospodarki finansowej.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień wcześniejszych Komisja Rewizyjna KRD jest zobowiązana
do:
1) przygotowania sprawozdania z kontroli prac Przewodniczącego KRD, Zarządu KRD
oraz jego poszczególnych członków, zawierającego własną ocenę wykonywanych
zadań oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego i przedstawienia
go Zjazdowi;
2) wnioskowania o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium kontrolowanym organom
KRD w oparciu o sprawozdanie z kontroli;
3) na wniosek, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4 lit. a, Komisja Rewizyjna KRD może
odwołać członka Zarządu KRD w drodze uchwały podjętej większością 2/3
statutowego składu. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia jego doręczenia Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej KRD. Od uchwały
Komisji Rewizyjnej KRD odwołanemu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy składany w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Komisja Rewizyjna
KRD jest zobowiązana ponownie rozpatrzeć sprawę w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia wniosku Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej KRD.
§ 21

1.

Komisja Rewizyjna KRD składa się z 5 członków, wybranych indywidualnie przez Zjazd
w obecności co najmniej ⅔ liczby delegatów, spośród kandydatów przedstawionych
przez co najmniej 5 delegatów.

2.

Do wyborów członków Komisji Rewizyjnej KRD przepisy § 9 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
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3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej KRD nie mogą być powoływani w poczet członków
innych organów KRD bądź wyznaczani do pełnienia innych funkcji w ramach KRD,
za wyjątkiem delegatów.

4.

Komisja Rewizyjna KRD, spośród swoich członków, powołuje i odwołuje bezwzględną
większością głosów Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KRD.

5.

Komisja Rewizyjna KRD może uchwalić regulamin swoich prac.

6.

Komisja Rewizyjna KRD podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej KRD.

7.

Głosowania w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym. W innych
sprawach, na wniosek co najmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej KRD,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRD zarządza głosowanie tajne.

8.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej KRD zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy
lub na wniosek jej dwóch członków.

9.

Mandat członka Komisji Rewizyjnej KRD w trakcie trwania jego kadencji wygasa
w przypadku:
1) utraty statusu doktoranta;
2) rezygnacji przez pisemne oświadczenie skierowane do Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej KRD. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego oświadczenie
kierowane jest do pozostałych członków Komisji Rewizyjnej KRD; fakt ten podlega
stwierdzeniu w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej KRD; za złożenie rezygnacji
uważa się również nieuczestniczenie w pracach Komisji Rewizyjnej KRD polegające
na

3

nieusprawiedliwionych

nieobecnościach

lub

długotrwałej

przeszkody

uniemożliwiającej należyte sprawowanie obowiązków, stwierdzonej uchwałą Komisji
Rewizyjnej KRD;
3) rażącego zaniedbywania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej KRD lub działania
na szkodę środowiska doktorantów, stwierdzonego uchwałą Komisji Rewizyjnej
KRD;
4) śmierci.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej KRD, w poczet tego
organu wchodzi następna osoba z listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
KRD, ustalanej zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Organów Krajowej Reprezentacji
Doktorantów.
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11. W przypadku wyczerpania listy kandydatów, o której mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, Komisja Rewizyjna KRD może działać w pomniejszonym składzie, jednak nie
mniej licznym niż 3 osoby.
12. W przypadku, gdy w skład Komisji Rewizyjnej KRD będzie wchodzić mniej niż 3 osoby,
Przewodniczący KRD zwołuje Zjazd nadzwyczajny.

Rozdział 6
Rzecznik Praw Doktoranta
§22
1.

Rzecznik Praw Doktoranta, zwany dalej „Rzecznikiem” stoi na straży praw doktoranta
określonych w obowiązujących aktach normatywnych.

2.

W sprawach o ochronę praw doktoranta Rzecznik bada, czy wskutek działania lub
zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji
tych praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości
społecznej.

3.

Rzecznik działa w szczególności poprzez:
1) podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych;
2) analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktorantów;
3) opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń
w zakresie problemów związanych z przestrzeganiem praw doktorantów;
4) podejmowanie kampanii informacyjnych.

4.

Rzecznik ma prawo występowania za zgodą zainteresowanego w jego imieniu wobec
władz uczelni.

5.

Rzecznik przesyła pisemne sprawozdanie z działalności Zarządowi KRD raz na kwartał,
do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

6.

Rzecznik realizuje swoje zadania przy pomocy Zespołu Prawnego Rzecznika Praw
Doktoranta, który powoływany jest przez Zarząd KRD, spośród kandydatur, które
uzyskały akceptację Rzecznika. Przewodniczący Zespołu Prawnego Rzecznika Praw
Doktoranta jest zastępcą Rzecznika.
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7.

Organizację i tryb pracy Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta określa
regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Rzecznika i Zarząd KRD.

Rozdział 7
Finansowanie działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów
§23
1.

Źródłami przychodów KRD przeznaczonymi na pokrycie niezbędnych wydatków
związanych z realizacją zadań statutowych KRD oraz jej funkcjonowaniem
są w szczególności:
1) środki przyznane w ramach dotacji, o której mowa w art. 209 ust. 6 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.)
na finansowanie funkcjonowania KRD;
2) środki przyznane w wyniku postępowań konkursowych;
3) darowizny, spadki, zapisy;
4) dochód z odpłatnie prowadzonej działalności.

2.

Oświadczenia woli w imieniu KRD w zakresie spraw finansowych składa
Przewodniczący KRD lub osoba, której Przewodniczący KRD udzielił pisemnego
pełnomocnictwa w tym zakresie.

3.

Wydatki KRD przekraczające kwotę 3000,00 złotych brutto wymagają ich zatwierdzenia
mocą uchwały Zarządu KRD.

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
§24
1.

Statut wchodzi w życie po przyjęciu go przez Zjazd z chwilą stwierdzenia zgodności jego
postanowień z powszechnie obowiązującym prawem przez ministra właściwego
ds. szkolnictwa wyższego.
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2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowiązujący Statut KRD z dnia 4
listopada 2011 r.

3.

Zmian w Statucie dokonuje Zjazd większością ⅔ głosów, w obecności co najmniej
połowy liczby delegatów.

4.

Wniosek o zmianę Statutu może złożyć co najmniej 10 delegatów albo Przewodniczący
KRD.

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów

18 / 25

Załącznik
Ordynacja Wyborcza do organów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Postanowienia Ogólne
§1
1.

Członkowie organów KRD są wybierani na roczną kadencję, na Zjazdach zwoływanych
na podstawie Statutu KRD. Na Zjazdach nadzwyczajnych dokonuje się wyboru
na zasadach określonych w Statucie KRD do końca aktualnej kadencji władz KRD.

2.

Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają delegaci samorządów doktorantów uczelni
oraz jednostek naukowych, zarejestrowani do czasu otwarcia Zjazdu. Każdy delegat ma
jeden głos.

3.

Przez rejestrację, o której mowa w postanowieniach Statutu KRD oraz niniejszego
załącznika, rozumie się złożenie na ręce odpowiedniego organu KRD zwołującego dany
Zjazd lub na ręce wyznaczonych przez ten organ organizatorów Zjazdu dokumentu
poświadczającego należyte umocowanie delegata ze strony właściwego organu
samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych, którą delegat ma
reprezentować. Doręczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, można dokonać
również listownie (wiążąca jest data wpłynięcia), za pomocą faksu lub wiadomości
e-mail – zależnie od informacji zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu Zjazdu. W takim
przypadku, rejestracji należy dokonać na 24 godziny przed otwarciem Zjazdu.

4.

Prawo zgłaszania kandydatów do organów KRD oraz na Przewodniczącego i Sekretarza
Zjazdu posiadają tylko delegaci.

5.

Kandydat do organów KRD wyraża pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie, która
wymaga zaprotokołowania.

6.

Bezpośrednio przed każdym głosowaniem sprawdzane jest kworum i ustalana liczba osób
uprawnionych do głosowania obecnych na sali. Każda zmiana odnotowywana jest
w protokole.
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§2
Termin, miejsce oraz proponowany program Zjazdu zwyczajnego jest publikowany na stronie
internetowej KRD przez Zarząd KRD co najmniej 21 dni przed planowanym zebraniem
wyborczym.
§3
1.

Głosowania przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zjazdu.

2.

Komisja Skrutacyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych spośród delegatów oraz
osób, o których mowa w § 4 ust. 8 Statutu KRD.

3.

Przewodniczący KRD otwiera listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Zjazdu. W
przypadku braku kolejnych zgłoszeń zamyka listę.

4.

W przypadku braku sprzeciwu powołanie członków Komisji Skrutacyjnej Zjazdu
następuje en bloc poprzez aklamację.
§4

1.

Głosowania przeprowadza się:
a) na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną
z naniesionymi nazwiskami w kolejności alfabetycznej oraz opatrzonych
pieczęcią jednego z organizatorów Zjazdu;
b) w wyjątkowych okolicznościach na czystych, opieczętowanych kartach, które
rozdaje się głosującym aby wpisali nazwiska kandydatów w kolejności
alfabetycznej. Komisja Skrutacyjna zbiera tak przygotowane karty, miesza,
pieczętuje i rozdaje głosującym, lub;
c) za pomocą elektronicznego systemu do głosowania.

2.

Głosowania, o których mowa w ust. 1 lit. a-b dokonuje się stawiając na karcie
do głosowania znak "X" przy nazwisku kandydata, na którego oddawany jest głos. Głos
można oddać na kandydatów w liczbie równej lub mniejszej niż liczba miejsc
pozostałych do obsadzenia.

3.

Procedurę głosowania za pomocą elektronicznego systemu do głosowania określa
Przewodniczący Zjazdu.
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4.

Ilekroć w niniejszym załączniku lub Statutu KRD jest mowa o większości bezwzględnej,
rozumie się przez to większą ilość głosów „za ”, niż sumy głosów wstrzymujących się i
przeciwnych.

5.

Z zachowaniem powyższych postanowień, w rozumieniu niniejszego załącznika, za głos
nieważny uważa się głos:
a) na którym nie dokonano wyboru żadnego z kandydatów;
b) dokonano wyboru większej liczby kandydatów niż liczba mandatów do objęcia
w ramach danego organu KRD;
c) zniszczony lub nieczytelny;
d) na którym zamieszczono nazwisko osoby, która nie została należycie zgłoszona jako
kandydat w przedmiotowym głosowaniu.

§5
1.

W każdym czasie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania
statusu

doktoranta

przez

delegata

lub

obserwatora,

prowadzący

obrady,

tj. Przewodniczący KRD lub od chwili jego wyboru Przewodniczący Zjazdu, może
zażądać udowodnienia posiadania statusu. Status doktoranta poświadczają ważna
legitymacja doktoranta lub zaświadczenie wystawione przez właściwy organ uczelni lub
jednostek naukowych.
2.

W przypadku wątpliwości co do prawomocności wyboru delegata na Zjazd prowadzący
obrady wnosi o przedstawienie sposobu wyboru delegata. O prawomocności wyboru
delegata rozstrzyga Zjazd bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków Zjazdu (bez wliczania do tej liczby delegatów, co do sposobu
powołania których istnieją wątpliwości).

3.

W razie następczego ustalenia utraty statusu doktoranta przez delegata lub
nieprawomocności jego wyłonienia na Zjazd, wyniki głosowań, w których brał on udział
pozostają w mocy. Ponowne przeprowadzenie przedmiotowych głosowań jest
niedopuszczalne. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, jeżeli liczba delegatów,
o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, przekracza 1/10 ogółu
delegatów zarejestrowanych w momencie otwarcia lub o wyniku głosowania zaważył
jeden głos.
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Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
§6
1.

Do

chwili

dokonania

wyboru

Przewodniczącego

Zjazdu

obrady

prowadzi

Przewodniczący KRD i protokołuje Sekretarz Zarządu KRD, z zastrzeżeniem § 5 ust. 14
Statutu KRD.
2.

Przewodniczący KRD otwiera listę kandydatów na Przewodniczącego Zjazdu.
W przypadku braku kolejnych zgłoszeń zamyka listę.

3.

Przewodniczącym Zjazdu oraz Sekretarzem Zjazdu może zostać wybrany każdy
doktorant spośród uczestników Zjazdu, również nieposiadający statusu delegata.

4.

Kandydaci na Przewodniczącego Zjazdu mają 1 minutę na zaprezentowanie swojej
osoby.

5.

Głosowanie jest tajne. Przewodniczącym Zjazdu zostaje kandydat, który otrzymał
bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
Zjazdu. Po dokonaniu

wyboru Przewodniczącego

Zjazdu obejmuje on dalsze

prowadzenie Zjazdu.
6.

W razie nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów w pierwszym
głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego głosowania. W drugim głosowaniu
dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zjazdu bezwzględną większością głosów
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno
najwyższą ilość ważnie oddanych głosów.

7.

Przewodniczący Zjazdu otwiera listę kandydatów na Sekretarza Zjazdu. W przypadku
braku kolejnych zgłoszeń, zamyka listę. Ustęp 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

8.

Przy braku sprzeciwu, w sytuacji, gdy jest jeden kandydat na Przewodniczącego Zjazdu
i jeden na Sekretarza Zjazdu dopuszczalne jest głosowanie w formie aklamacji.

9.

Przed przystąpieniem do głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego KRD,
członków Zarządu KRD i Komisji Rewizyjnej KRD przeprowadza się głosowania nad
udzieleniem absolutorium dotychczasowemu Przewodniczącemu KRD, Zarządowi KRD
i Komisji Rewizyjnej KRD.
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Wybór Przewodniczącego KRD, członków Zarządu KRD i Komisji Rewizyjnej KRD
§7
1.

Otwarcie rejestracji kandydatów na Przewodniczącego KRD następuje z chwilą
ogłoszenia terminu Zjazdu. Kandydaci zgłaszają organowi KRD zwołującemu dany
Zjazd swe kandydatury, w terminie nie późniejszym niż na 10 dni przed otwarciem
Zjazdu, z zastrzeżeniem §9 ust. 3 zdanie trzecie Statutu KRD. Formularz zgłoszenia
kandydata na Przewodniczącego KRD publikowany jest wraz z ogłoszeniem terminu
Zjazdu. Wraz ze zgłoszeniem kandydat powinien przesłać drogą elektroniczną, w
wybranej przez siebie formie prezentację swojej kandydatury.

2.

Organ zwołujący dany Zjazd lub wyznaczeni przez ten organ organizatorzy Zjazdu
przesyłają samorządom doktorantów uczelni i jednostek naukowych oraz delegatom i
obserwatorom prezentację kandydata w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed
otwarciem Zjazdu. Lista i prezentacje wyborcze kandydatów publikowane są na stronie
internetowej KRD najpóźniej 7 dni przed otwarciem Zjazdu.

3.

Przewodniczący Zjazdu zadaje zgłoszonym kandydatom pytanie o podtrzymanie swojej
kandydatury i w razie odpowiedzi twierdzącej, po przedłożeniu listy podpisów
10 delegatów wspierających daną kandydaturę, umieszcza dane kandydata na liście
kandydatów. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadkach, o których mowa §9 ust.
3 zdanie trzecie Statutu KRD.

4.

Każdy z ubiegających się o funkcję Przewodniczącego KRD ma do 10 minut
na zaprezentowanie swojej osoby i programu wyborczego uczestnikom Zjazdu, po czym
następuje procedura głosowania.

5.

Wybór na Przewodniczącego KRD następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną
większość ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby członków
Zjazdu. W razie nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego z kandydatów w
pierwszym głosowaniu, zarządza się przeprowadzenie drugiego głosowania. W drugim
głosowaniu dokonuje się wyboru Przewodniczącego KRD bezwzględną większością
głosów spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno
najwyższą ilość ważnie oddanych głosów.
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6.

W przypadku braku wymaganej liczby delegatów na sali obrad, Przewodniczący Zjazdu
zarządza przerwę, nie krótszą niż 15 minut i nie dłuższą niż godzinę. Jeżeli w tym czasie
nie uda się zebrać wymaganej liczby 2/3 delegatów głosowanie odbywa się bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby delegatów.

7.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego KRD przystępuje się do wyboru członków
Zarządu KRD. Przewodniczący Zjazdu otwiera listę kandydatów. Nowo wybrany
Przewodniczący KRD przedstawia 6 kandydatów. Dodatkowo grupa co najmniej
5 delegatów może zgłaszać następne kandydatury. W momencie braku kolejnych
zgłoszeń Przewodniczący Zjazdu zamyka listę kandydatów. Każdy z kandydatów ma do
5 minut na prezentację swojej osoby i programu wyborczego.

8.

Każdy delegat oddaje maksymalnie sześć głosów na osoby z listy kandydatów.

9.

Wybór na członka Zarządu KRD następuje, gdy kandydat uzyska bezwzględną większość
ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.

10. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów na sali obrad, stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 4.
11. W przypadku, gdy pierwsza tura nie doprowadziła do obsadzenia wszystkich mandatów,
przeprowadza się drugą, ewentualnie następne tury głosowania. Liczba kandydatów
dopuszczonych do kolejnej tury głosowania odpowiada liczbie mandatów pozostałych
do obsadzenia, powiększona o jedną osobę. W głosowaniu biorą udział kandydaci, którzy
otrzymali największą liczbę głosów.
12. W przypadku, gdy w pierwszej turze więcej niż 6 osób uzyska bezwzględną większość
ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów, członkami
Zarządu KRD zostają kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów.
W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów
przeprowadza się dodatkowe głosowanie tylko między tymi kandydatami.
13. Po dokonaniu wyboru Zarządu KRD przystępuje się do wyboru członków Komisji
Rewizyjnej KRD. Przewodniczący Zjazdu otwiera listę kandydatów na członków
Komisji Rewizyjnej KRD. W przypadku braku kolejnych zgłoszeń zamyka listę
kandydatów.
14. Każdy z ubiegających się o funkcję członka Komisji Rewizyjnej KRD ma 3 minuty
na zaprezentowanie swojej osoby uczestnikom Zjazdu, po czym następuje procedura
głosowania.
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15. Każdy delegat oddaje maksymalnie pięć głosów na osoby z listy kandydatów. Członkami
Komisji Rewizyjnej KRD zostaje pięć osób, które kolejno uzyskały największą liczbę
głosów.

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów

25 / 25

