MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WY Ż SZEGO
Warszawa, grudnia 2016 r.

DSW2SP.1 78.4.20 1 6.2.PK

DECYZJA
Na podstawie art. 209 ust. 5 w związku z art. 203 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) na wniosek Krajowej Reprezentacji Doktorantów

stwierdzam, że statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów
przyj ęty uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z dnia 8 pa ździernika 2016 r.
(stanowi ący załącznik nr 1 do uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej
Reprezentacji Doktorantów) jest zgodny z przepisami prawa.
Statut stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Po stwierdzeniu, że przepisy statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalone w dniu
8 października 2016 r. nie naruszaj ą przepisów prawa, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego postanawia, jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 127 * 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post ępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pó źn. zm.), strona niezadowolona z decyzji mo że zwrócić się do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dor ęczenia
mniejszej decyzji.
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Otrzymuj ą:
- Krajowa Reprezentacja Doktorantów, ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa,
-a/a.

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
tel. (22) 628 1944, faks: (22) 529 26 21, e-mail: sekretariat.ministernauka.goy.pL www.nauka.goy.pl

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji
Doktorantów w Warszawie w dniu 8 pa ździernika 2016 r.

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu
8 października 2016 roku
na podstawie art. 203 ust. 4 w zw. z art. 209 ust. 5
ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
Prawo o szkolnictwie wy ższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1842)
stanowi si ę, co następuje:

Preambuła
Reprezentuj ąc środowisko polskich doktorantów oraz maj ąc na wzgl ędzie powinność i potrzeb ę
dbania o wysoką jakość kształcenia przysz łej kadry akademickiej i naukowej, w tym w poczuciu
współponoszenia odpowiedzialno ści za przyszłość polskiej nauki i dbałości o poszanowanie
możliwości rozwoju intelektualnego swoich uczniów i w łasnego, jak również w celu
współdziałania z organami w ładzy publicznej w kreowaniu polityki szkolnictwa wy ższego i jej
założeń na zasadach równej wspó łpracy i partnerstwa, przyjmujemy niniejszy Statut Krajowej
Reprezentacji Doktorantów jako dokument stanowi ący podstawę funkcjonowania
ogólnokrajowego samorz ądu polskich doktorantów dzia łaj ącego na ich rzecz i w ich imieniu.
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Rozdział 1

Przepisy ogólne

L Krajowa Reprezentacja Doktcrantów, zwana dalej „KRD", jest niezale żną i apolityczn ą
samorz ądną organizacj ą utworzon ą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wy ższym (Dz.lJ. 2016, poz. 1842), zwanej dalej „ustaw ą", działaj ącą na rzecz
doktorantów.
2. KRD działa na podstawie ustawy oraz zgodnie z niniejszym Statutem i uchwa łami organów
KRD.
3. KRD posiada osobowo ść prawną.
4 KRD mo że być członkiem organizacji o podobnym zakresie i charakterze dzia łania, zgodnie
z obowi ązuj ącym porz ądkiem prawnym.

1. Siedzibą KRD jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Terenem działania KRD jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych KRD mo że działać na terytorium innych pa ństw.
IM
1. Do głównych celów KRD nale:y:
1) reprezentowanie i promowanie ś rodowiska doktorantów, a tak że jego edukacyjnych,
socjalnych, ekonomiczny ,-- h i kulturalnych potrzeb;
2) wyra żanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotycz ących ogó łu
doktorantów, w tym opiniowanie aktów normatywnych i projektów aktów
normatywnych;
3) ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granic ą;
4) dbanie o podnoszenie jako ś ci studiów doktoranckich;
5) wspieranie i promowanie samorz ądności doktorantów;
6) kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne
współdziałanie w rozwoju spo łecze ństwa obywatelskiego;
7) identyfikacja i znoszenie barier w rozwoju naukowym, kulturalnym i sportowym
doktorantów;
8) podnoszenie wiedzy, umicj ętności i kompetencji społecznych wśród doktorantów poprzez
działalność informacyjn ą, naukową i kulturaln ą w zakresie szkolnictwa wy ższego,
edukacji, oświaty, wychowania i kultury fizycznej;
wspieranie
mobilno ści doktorantów.
9)
2. KRD mo że realizowa ć równiez inne cele, w szczególno ści:
1) współpracowa ć z instytuciami wspieraj ącymi działalność naukową;
2) podejmować działania na rzecz podnoszenia świadomości prawnej z obszaru nauki
i szkolnictwa wyższego wśród doktorantów;
3) wspiera ć działania maj ące na celu rozwój naukowy, dydaktyczny, kulturalny, spo łeczny
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i kultury fizycznej oraz integracji środowisk doktorantów;
4) współpracowa ć z przedsi ębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami.
3. KRD realizuje swoje cele w szczególno ści poprzez:
1) wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków organom w ładzy publicznej;
2) opiniowanie aktów normatywnych i projektów aktów normatywnych;
3) przygotowywanie projektów aktów normatywnych;
4) reprezentowanie polskich doktorantów na arenie mi ędzynarodowej;
5) organizacj ę szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz innych
wydarze ń;
6) współprac ę z przedsi ębiorcami, mediami, organizacjami pozarz ądowymi i innymi
podmiotami;
7) prowadzenie kampanii spo łecznych;
8) przygotowywanie raportów, analiz i ekspertyz;
9) udział w pracach komisji oraz innych zespo łów o charakterze opiniodawczym,
doradczym lub roboczym utworzonych przez instytucje publiczne lub inne podmioty;
10) udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa wy ższego;
11) działalność naukową;
12) spotkania statutowe.

Obsługę administracyjną KRD zapewnia Biuro KRD, za którego dzia łanie odpowiedzialny jest
Przewodniczący KRD.

1. Organami KRD s ą:
1) Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem";
2) Przewodniczący KRD;
3) Zarząd;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Rzecznik Praw Doktoranta.
2. Kadencja organów KRD, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4, trwa rok i rozpoczyna si ę
1 stycznia, a ko ńczy 31 grudnia roku kalendarzowego nast ępuj ącego po roku
kalendarzowym, w którym odbyły się wybory.
3. Od czasu wyboru do rozpocz ęcia kadencji, członkowie-elekci organów, o których mowa
w ust. 2, maj ą prawo udziału we wszystkich posiedzeniach odpowiednich organów oraz
prawo wglądu do pełnej dokumentacji KRD.
Rozdział 2
Zjazd Delegatów

1. Zjazd jest najwy ższym organem KRD.
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Zjazd tworz ą przedstawiciele samorz ądów doktorantów uczelni i jednostek naukowych
zarejestrowani przed otwarciem posiedzenia Zjazdu, zwani dalej „delegatami". W łaściwy
organ samorz ądu doktorantów jest uprawniony do wskazania jednego delegata, b ędącego
doktorantem danej uczelni lub jednostki naukowej, z zastrze żeniem ust. 3 i 4.
3. Delegatów z Polskiej Akademii Nauk zgłasza właściwy organ wykonawczy samorz ądu
doktorantów Polskiej Akademii Nauk, w liczbie odpowiadaj ącej liczbie wydzia łów Polskiej
Akademii Nauk, przy czym ka żdy z delegatów reprezentuje innywydzia ł.
4. Delegata reprezentuj ącego instytuty badawcze, w których prowadzone s ą studia
doktoranckie, dzia łaj ące łącznie zgłasza właściwy organ organizacji samorz ądowej
zrzeszaj ącej instytuty badawcze.
S. Dla wa żności posiedzenia Zjazdu konieczna jest w momencie otwarcia posiedzenia Zjazdu
obecność ponad polowy delegatów.
6. Posiedzeniem Zjazdu kieruje Przewodnicz ący Zjazdu, którego kadencja trwa od wyboru do
momentu zako ńczenia posiedzenia. Przewodnicz ący KRD otwiera posiedzenie Zjazdu
i kieruje posiedzeniem do wyboru Przewodnicz ącego Zjazdu, przy czym Przewodnicz ący
KRD zobowiązany jest uczyni ć wybór Przewodnicz ącego Zjazdu pierwszym mo żliwym
punktem obrad posiedzenia Zjazdu.
7. Przewodniczącym Zjazdu mo że zosta ć osoba posiadaj ąca status doktoranta uprawniona na
mocy Statutu do udzia łu w posiedzeniu Zjazdu oraz nieb ędąca członkiem organu
wybieranego przez Zjazd.
8. Każdy delegat Zjazdu ma jeden glos z wy łączeniem sytuacji zwi ązanych z wybieraniem
organów na zasadach okre ślonych w Ordynacji, w szczególno ści § 8 ust. 3 i § 9 ust. 3
w oparciu o § 10 Ordynacji.
9. W posiedzeniu Zjazdu oprócz delegatów maj ą prawo uczestniczy ć, wyłącznie z głosem
doradczym, obserwatorzy zg łoszeni przez w łaściwe organy samorz ądów, członkowie
pozostałych organów KRD oraz osoby zaproszone przez Zarz ąd.
10. Właściwy organ samorządu doktorantów jest uprawniony do wskazania nie wi ęcej
niż dwóch obserwatorów b ędą cych przedstawicielami danej uczelni lub jednostki
naukowej, z zastrze żeniem ust. 11 - 12.
11. Obserwatorów z Polskiej Akademii Nauk zg łasza właściwy organ wykonawczy samorz ądu
doktorantów Polskiej Akademii Nauk, w liczbie nie wi ększej niż liczba wydziałów Polskiej
Akademii Nauk, przy czym ka żdy z obserwatorów reprezentuje inny wydzia ł.
12. Właściwy organ organizacj. samorz ądowej zrzeszaj ącej instytuty badawcze, w których
prowadzone s ą studia doktoranckie, jest uprawniony do wskazania nie wi ęcej niż dwóch
obserwatorów.
2.

1.
2.
3.
4.

Zjazd obraduje w trakcie posiedze ń co najmniej raz w roku.
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwa ły podejmuje si ę zwykłą większością głosów
w obecno ści nie mniej ni ż polowy delegatów.
Posiedzenie Zjazdu zwo łuje Przewodnicz ący KRD na termin przypadaj ący w okresie od 1 do
15 grudnia ka żdego roku.
Posiedzenia Zjazdu nie mozna zamkn ąć przed głosowaniem oraz ogłoszeniem wyników
głosowania nad udzielenieni absolutorium dotychczasowemu Przewodnicz ącemu KRD,
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członkom Zarz ądu, członkom Komisji Rewizyjnej oraz wyborem nowego składu tych
organów KRD.
S. Przewodnicz ący KRD ogłasza termin i miejsce posiedzenia Zjazdu nie pó źniej niż 21 dni
przed jego rozpocz ęciem.
6. Informacj ę o terminie i miejscu posiedzenia Zjazdu zamieszcza si ę na stronie internetowej
KRD.
7. Z zachowaniem innych postanowie ń Statutu posiedzenie Zjazdu w trybie nadzwyczajnym
zwołuje Przewodnicz ący KRD:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek co najmniej czterech cz łonków Zarz ądu;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) na wniosek 15 organów uchwa łodawczych samorz ądów doktorantów uczelni lub
jednostek naukowych dzia łaj ących łącznie;
5) w przypadku osi ągnięcia przez Zarz ąd składu w liczbie członków poniżej 4 bez
uwzgl ędnienia Przewodnicz ącego KRD.
8. Wniosek o zwo łanie posiedzenia Zjazdu w trybie nadzwyczajnym musi zawiera ć
uzasadnienie oraz proponowany porz ądek obrad. Zjazd na posiedzeniu w trybie
nadzwyczajnym obraduje nad przed łożonym przez wnioskodawc ę porządkiem obrad,
który nie podlega odr ębnemu zatwierdzeniu przez Zjazd. Na pisemny wniosek co najmniej
1/3 delegatów, zatwierdzony bezwzgl ędną większoś cią głosów porządek obrad może zostać
rozszerzony.
9. Do posiedze ń Zjazdu w trybie nadzwyczajnym nie stosuje si ę ust. 2 - S.
10. Przewodnicz ący KRD, w terminie 7 dni od wp łynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 7 pkt
2 - 4 ogł asza miejsce i termin posiedzenia Zjazdu w trybie nadzwyczajnym, przy czym
posiedzenie to musi si ę rozpocząć nie później ni ż przed up ływem 40 dni od daty
wpłynięcia wniosku.
11. W razie niezwo łania posiedzenia Zjazdu w trybie nadzwyczajnym przez Przewodnicz ącego
KRD w wymaganym terminie, posiedzenie Zjazdu w trybie nadzwyczajnym zwo łuje
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
wpłynięcia wniosku, ogłaszaj ąc miejsce i datę posiedzenia Zjazdu w trybie nadzwyczajnym.
Posiedzenie Zjazdu w trybie nadzwyczajnym musi odby ć si ę na zasadach okre ślonych w ust.
10.
12. Unormowania ust. 10 - 11 stosuje si ę odpowiednio do zwołania posiedzenia Zjazdu
w trybie nadzwyczajnym w trybie okre ślonym w ust. 7 pkt 5, przy czym zaistnienie
okoliczno ści okre ślonej w ust. 7 pkt 5 traktuje si ę odpowiednio do wpłynięcia wniosku
określnego w ust. 10 - 11.
13. Posiedzenia Zjazdu nie mog ą odbywa ć się w okresie dni świątecznych oraz miesi ącach lipcu
i sierpniu, a bieg terminów, o których mowa w ust. 10 - 11, ulega zawieszeniu w tych
okresach.

1.
2.

Zjazd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwa ł w głosowaniu jawnym zwykłą
wi ększoś cią głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowi ą inaczej.
Do kompetencji Zjazdu nale ży:
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1) uchwalanie Statutu oaz jego zmian;
2) wybór organów KRD na now ą kadencj ę z zastrze żeniem § 16 ust. 1 pkt 11;
3) zatwierdzanie sprawozda ń finansowych oraz sprawozda ń z działalności
Przewodnicz ącego (RD, członków Zarządu, czł onków Komisji Rewizyjnej
i Rzecznika Praw Doktoranta;
4) udzielanie
absolutorium
dotychczasowemu
Przewodniczącemu
KRD,
poszczególnym cz łonkom Zarz ądu oraz poszczególnym cz łonkom Komisji
Rewizyjnej z wykona iych obowi ązków, przed dokonaniem wyboru nowych w ładz;
5) podejmowanie uchwa ł w innych sprawach, przed łożonych Zjazdowi do
rozpatrzenia przez Przewodnicz ącego KRD, Zarz ąd, Komisj ę Rewizyjną lub
10 delegatów;
6) uchwalanie regulaminu własnych prac.

1.
2.
3.

W sprawach personalnych Zjazd podejmuje uchwa ły w głosowaniach tajnych, zawsze
indywidualnie wobec ka żdej osoby.
Na wniosek nie mniej ni ż 10 delegatów działaj ących łącznie Zjazd podejmuje uchwa łę
w głosowaniu tajnym.
Wniosek o zmian ę w porządku obrad posiedzenia Zjazdu w trybie zwyczajnym mo że złożyć
nie mniej ni ż 10 delegatów dzia łaj ących łącznie.
Rozdział 3
Przewodnicz ący KRD
10

1.
2.

Przewodnicz ący KRD jest organem wykonawczym.
Do kompetencji Przewodnicz ącego KRD nale ży:
1) reprezentowanie KRD;
2) składanie o świadcze ń woli i zaciąganie zobowiąza ń w imieniu KRD;
3) przewodniczenie i kierowanie pracami Zarz ądu z prawem głosu;
4) zwoływanie posiedze ń Zarz ądu;
5) sporządzenie w porozumieniu z Zarz ą dem preliminarza wydatków finansowych;
6) podejmowanie decyzji w sprawach dotycz ących finansów oraz prowadzenie bie żącej
gospodarki finansowej KlD, z zachowaniem postanowie ń preliminarza wydatków na
dany rok;
7) sporządzanie sprawozdaiia merytorycznego i finansowego z dzia łalności KRD na
30 czerwca i 31 grudnia oraz umieszczenie go na stronie internetowej KRD;
8) przygotowywanie i podanie do publicznej wiadomo ści sprawozdania finansowego na
dzień 1 listopada w terminie nie pó źniejszym ni ż na 14 dni przed posiedzeniem Zjazdu;
9) podział kompetencji i obowi ązków w ramach Zarz ądu;
10) organizacja pracy Biura KRD oraz podzia ł obowiązków mi ędzy pracowników;
11) wystąpienie do Zarz ądu z wnioskiem o powołanie nie wi ęcej ni ż dwóch
Wiceprzewodnicz ących KRD oraz Sekretarza Zarz ądu spośród jego członków
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z okre śleniem zakresu obowi ązków;
12) delegowanie spo ś ród członków Zarz ą du osób do prowadzenia wybranych spraw
w zakresie nale żącym do jego kompetencji.
3. Dla ważnoś ci wszelkich działań z zakresu spraw finansowych, nieobj ętych preliminarzem
wydatków wymagane jest z łoż enie zgodnego o świadczenia woli Przewodnicz ącego KRD
oraz innego członka Zarz ądu działaj ących łącznie.
11

1. Mandat Przewodnicz ącego KRD wygasa w przypadku:
1) utraty statusu doktoranta;
2) rezygnacji przez pisemne o świadczenie skierowane do Przewodnicz ącego Komisji
Rewizyjnej;
3) rażącego zaniedbywania obowi ązków przez Przewodnicz ącego KRD, dzia łania na szkod ę
środowiska doktorantów lub d ługotrwałej przeszkody uniemo żliwiaj ącej należyte
sprawowanie obowi ązków, w drodze uchwa ły Zjazdu podj ętej w głosowaniu tajnym
wi ększości ą 2/3 głosów.
2. Przewodnicz ący KRD zostaje zawieszony w pe łnieniu funkcji na pisemny wniosek cz łonków
Zarządu w liczbie odpowiadaj ącej nie mniej ni ż 2/3 aktualnego składu Zarz ądu,
z wyłączeniem Przewodnicz ącego KRD, w przypadku ra żącego zaniedbywania obowi ązków
Przewodnicz ącego KRD, dzia łania na szkod ę środowiska doktorantów lub d ługotrwałej
przeszkody uniemo żliwiaj ącej nale żyte sprawowanie obowi ązków, w drodze uchwały
Komisji Rewizyjnej KRD podj ętej większością 2/3 gł osów na wniosek Zarz ądu,
z wyłączeniem zainteresowanego. Wniosek musi zawiera ć uzasadnienie zawieraj ące
wskazanie okoliczno ś ci określonych w ust. 1 pkt 3.
3. W razie wyga ś nięcia mandatu Przewodnicz ącego KRD lub zawieszenia Przewodnicz ącego
KRD w pełnieniu funkcji, Wiceprzewodnicz ący KRD starszy wiekiem niezw łocznie zwołuje
Zjazd w trybie nadzwyczajnym. W sytuacji, gdy nie zosta ł wybrany Wiceprzewodnicz ący
KRD, posiedzenie Zjazdu w trybie nadzwyczajnym zwo łuje Przewodnicz ący Komisji
Rewizyjnej. W takich przypadkach posiedzenie Zjazdu w trybie nadzwyczajnym zwo ływane
jest w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia przes ł anki. W przypadku
wygaśnięcia mandatu Przewodnicz ącego KRD Zjazd wybiera nowego Przewodnicz ącego
KRD, a w przypadku zawieszenia Przewodnicz ą cego KRD Zjazd podejmuje decyzj ę o ustaniu
zawieszenia Przewodnicz ącego KRD w pełnionej funkcji albo o odwo łaniu
Przewodnicz ącego z pełnionej funkcji w głosowaniu tajnym zwykłą większoś cią głosów. Do
czasu podj ęcia decyzji przez Zjazd kompetencje Przewodnicz ą cego KRD przejmuje jako
pełniący obowi ązki Przewodnicz ą cego KRD starszy wiekiem Wiceprzewodnicz ący KRD,
a w przypadku, gdy nie zosta ł wybrany Wiceprzewodnicz ący KRD, wskazany przez Zarz ąd
4.

S.

jego członek.
Środki finansowe przyznawane Przewodnicz ą cemu KRD na utrzymanie wynosz ą
miesi ęcznie nie wi ęcej ni ż 70% przeci ętnego miesi ęcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsi ębiorstw w ostatnim kwartale bez wyp łat nagród z zysku.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 4, przyznawane Przewodnicz ącemu KRD
1) wypłacane s ą z puli ś rodków, o których mowa w art. 209 ust. 6 ustawy;
2) nie mogą przekroczy ć w skali roku wysokości 10% kwoty ś rodków, o których mowa
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w pkt l;
3) nie s ą wypłacane w okresie zawieszenia w pe łnieniu funkcji lub po wyga śnięciu
mandatu Przewodnicz ą cego KRD.
Rozdział 4
Zarząd
12

1.
2.

Zarząd jest organem wykonawczym KRD.
W skład Zarz ądu wchodzi Przewodnicz ący KRD oraz 6 cz łonków wybranych przez Zjazd na
zasadach okre ślonych w Ordynacji, a w szczególno ści w § 8 Ordynacji.
13

Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) utraty statusu doktoranta;
2) rezygnacji przez pisemne o świadczenie skierowane do Przewodnicz ącego KRD lub
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
3) rażącego zaniedbywania obowi ązków członka Zarz ądu, działania na szkod ę
środowiska doktorantów lub d ługotrwałej przeszkody uniemo żliwiającej należyte
sprawowanie obowi ązków, w drodze:
a) uchwały Komisji Rewizyjnej KRD podj ętej większością 2/3 głosów na wniosek
Zarządu, z wyłączeniem zainteresowanego;
b) uchwały Zjazdu.
14

1.
2.

3.

4.

Posiedzenia Zarz ądu odbywaj ą się co najmniej raz na kwarta ł.
Posiedzenia Zarz ądu nie mog ą odbywa ć si ę w okresie dni świątecznych. Wymogu ust. 1 nie
stosuje si ę w miesiącach lipcu i sierpniu, z zastrze żeniem, że przerwa mi ędzy posiedzeniami
Zarządu nie mo że być dłuższa ni ż cztery miesiące.
W posiedzeniach Zarz ądu z głosem doradczym mogą uczestniczy ć członkowie Komisji
Rewizyjnej, przedstawiciele doktorantów w Radzie G łównej Nauki i Szkolnictwa Wy ższego
oraz osoby zaproszone przez Przewodnicz ącego KRD.
Informacja o zwo łaniu posiedzenia Zarz ądu przesyłana jest za pomoc ą elektronicznych
środków porozumiewania si ę na odległość (e-mail) wszystkim cz łonkom Zarz ądu oraz
osobom uczestnicz ącym w obradach Zarz ądu z głosem doradczym nie pó źniej niż 14 dni
przed planowanym posiedzeniem.
15

Jeżeli posiedzenie Zarz ądu nie zostanie zwo łane zgodnie z wymogami okre ślonymi w § 14,
posiedzenie Zarz ądu jest zobowi ą"any zwołać niezwłocznie Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej.
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16
1. Do kompetencji Zarz ądu należy w szczególno ści:
1) zatwierdzenie preliminarza wydatków;
2) podejmowanie uchwały w sprawie sposobu i trybu wydatkowania ś rodków
finansowych;
3) powoływanie i odwo ływanie, na wniosek Przewodnicz ącego KRD, pe łnomocników
Zarządu do wykonywania okre ślonych zada ń spoś ród osób posiadaj ących status
doktoranta;
4) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodnicz ącego KRD, nie wi ęcej niż dwóch
Wiceprzewodnicz ących KRD oraz Sekretarza Zarz ądu spoś ród członków Zarz ądu;
5) przygotowywanie i podanie do publicznej wiadomo ś ci sprawozda ń z dotychczasowej
działalności na dzie ń 1 listopada w terminie nie pó źniejszym ni ż na 14 dni przed
posiedzeniem Zjazdu;
6) podejmowanie uchwa ł we wszystkich sprawach b ędących przedmiotem dzia łalności
KRD, niezastrze żonych do kompetencji innych organów KRD;
7) powoływanie i odwo ływanie komisji do poszczególnych spraw oraz powo ływanie
i odwoływanie ich członków oraz przewodnicz ących;
8) powoływanie i odwo ływanie zespo łów roboczych do poszczególnych spraw oraz
powoływanie i odwoływanie ich członków oraz przewodnicz ących;
9) opiniowanie aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych;
10) wybieranie przedstawicieli doktorantów w Radzie G łównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na okres b ędący każdą połową czteroletniej kadencji Rady G łównej Nauki
i Szkolnictwa Wy ższego spo śród kandydatów przedstawionych przez uprawniony organ
samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych, z mo żliwością odwołania ich
przed up ływem dwóch lat w uzasadnionych przypadkach;
11) powoływanie w drodze konkursu i odwo ływanie Rzecznika Praw Doktoranta spo śród
kandydatów przedstawionych przez uprawnione organy samorz ądu doktorantów
uczelni lub jednostek naukowych;
12) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodnicz ącego KRD, przedstawicieli
środowiska doktorantów w pozosta łych, sta łych I dora źnych gremiach spo śród osób
posiadaj ących status doktoranta;
13) powoływanie i odwoływanie delegata lub delegatów do organizacji Eurodoc
(The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers);
14) uchwalanie regulaminu własnych prac;
15) decydowanie w sprawach niezastrze żonych dla innych organów;
16) rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w Statucie
2. Zarz ąd upowszechnia informacje o podejmowanych dzia łaniach, przygotowywanych
opiniach, w szczególno ści poprzez bie żącą aktualizacj ę strony internetowej.

17
Każda z komisji oraz ka żdy z zespo łów roboczych powołanych przez Zarz ąd może uchwali ć
regulamin swych prac, który podlega zatwierdzeniu przez Zarz ąd.
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Rozdział 5
Komisja Rewizyjna
18

1.

Do zada ń Komisji Rewizyjnej nale ży kontrolowanie dzia łalnoś ci Zarządu, w szczególno ści
w zakresie prawid łowej realizacji zada ń i wywiązywania si ę z powierzonych obowi ązków,
a także podj ętych uchwa ł oraz gospodarki finansowej.
2. Z zastrze żeniem postanowie ń wcze ś niejszych Komisja Rewizyjna jest zobowi ązana do:
1) przygotowania sprawozdania z kontroli prac Przewodnicz ącego KRD, Zarz ądu oraz jego
poszczególnych cz łonków, zawieraj ącego ocen ę wykonywanych zada ń oraz
sprawozdania z wykonani3 planu finansowego i przedstawienia go Zjazdowi;
2) przedstawienia Zjazdowi ;prawozdania z dzia łalności poszczególnych cz łonków Komisji
Rewizyjnej;
3) wnioskowania w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodnicz ącemu KRD
i poszczególnym czlonkoin Zarz ądu, w oparciu o sprawozdanie z kontroli, poprzez
wnioskowanie 0:
a) nieudzielenie absolutorium albo;
b) udzielenie absolutorium albo;
c) udzielenie absolutorium z wyró żnieniem.
19

1.
2.

Komisja Rewizyjna składa si ę z od 3 do 5 członków.
Komisja Rewizyjna, spo ś rć d swoich cz łonków, powołuje i odwołuje bezwzgl ędną
większoś cią głosów Przewod ucz ącego Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna mo że uchwali ć regulamin swoich prac.
4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
1) utraty statusu doktoranta;
2) rezygnacji przez piserune o świadczenie skierowane do Przewodnicz ącego Komisji
Rewizyjnej. W przypadku braku osoby pe łniącej funkcj ę Przewodnicz ącego Komisji
Rewizyjnej oświadczenie kierowane jest do pozosta łych członków Komisji
Rewizyjnej;
3) rażącego zaniedbywania obowi ązków członka Komisji Rewizyjnej, dzia łania na
szkod ę środowiska doktorantów lub d ługotrwałej przeszkody uniemo żliwiaj ącej
należyte sprawowanie obowi ązków w drodze uchwały Zjazdu podj ętej w głosowaniu
tajnym wi ększością 2/3 głosów.
S. W przypadku osi ągni ęcia przez Komisj ę Rewizyjn ą składu w liczbie cz łonków poni żej
minimalnej liczby przewidzianej w Statucie cz łonkiem Komisji Rewizyjnej zostaje osoba,
która na posiedzeniu Zjazdu, na którym zosta ła wybrana Komisja Rewizyjna danej kadencji,
uzyskała najwyższą liczbę głosów w wyborach na członka Komisji Rewizyjnej spo śród osób,
które nie s ą członkiem Komi:;ji Rewizyjnej. W przypadku braku osób, które mog ą uzupełni ć
skład Komisji Rewizyjnej na zasadach, o których mowa w zdaniu poprzednim, sk ład Komisji
Rewizyjnej uzupe łniany jest trybie okre ślonym w § 7 ust. 7 pkt 5 stosowanym odpowiednio.
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Rozdział 6
Rzecznik Praw Doktoranta
20
1 Rzecznik Praw Doktoranta, zwany dalej „Rzecznikiem", stoi na stra ży praw doktoranta
określonych w obowi ązuj ących aktach normatywnych.
2 W sprawach o ochron ę praw doktoranta Rzecznik bada, czy wskutek dzia łania lub
zaniechania organów, organizacji lub instytucji, zobowi ązanych do przestrzegania
i realizacji tych praw, nie nast ąpiło naruszenie prawa, a tak że zasad wspó łżycia
i sprawiedliwo ś ci społecznej.
,1 Rzecznik dzia ła w szczególno ś ci poprzez:
1)
udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa wy ższego;
2)
podejmowanie mediacji i dzia łań wyjaś niaj ących w sprawach indywidualnych;
analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktorantów;
3)
4)
opracowywanie i wydawanie niezale żnych sprawozda ń i wydawanie zalece ń
w zakresie problemów zwi ązanych z przestrzeganiem praw doktorantów;
5)
przedstawianie informacji o problemach doktorantów opinii publicznej.
4 Zadanie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 Rzecznik realizuje przy pomocy Zespo łu Prawnego,
który powo ływany jest przez Zarz ąd, spoś ród kandydatur, które uzyska ły akceptacj ę
Rzecznika. Przewodnicz ący Zespo łu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta jest zast ępcą
Rzecznika.
5 Rzecznik ma prawo wyst ępowania za zgod ą zainteresowanego w jego imieniu wobec w ładz
uczelni lub jednostki naukowej.
(a
Rzecznik przesyła pisemne sprawozdanie z dzia łalności Zarządowi raz na kwarta ł, do
15 dnia miesi ąca następuj ącego po danym kwartale.
Rozdział 7
Finansowanie dzia łalności KRD
21
1.

Źródłami przychodów KRD przeznaczonymi na pokrycie niezb ędnych wydatków
związanych z realizacj ą zada ń statutowych KRD oraz jej funkcjonowaniem s ą
w szczególno ści:
1) środki przyznane w ramach dotacji, o której mowa w art. 209 ust. 6 ustawy na
finansowanie funkcjonowania KRD;
2) dotacje, subwencje, granty krajowe i mi ędzynarodowe oraz inne ś rodki przyznane
w wyniku postępowań konkursowych;
3) darowizny, spadki, zapisy;
4) lokaty, odsetki i depozyty bankowe;
5) dochód z odp łatnie prowadzonej działalnoś ci.
2. Oświadczenia woli w imieniu KRD w zakresie spraw finansowych sk łada Przewodnicz ący
KRD lub osoba, której Przewodnicz ący KRD udzieli ł pisemnego pełnomocnictwa w tym
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zakresie.
Rozdział 8

Przepisy przej ściowe i końcowe
22
1.

2.
3.
4.

Statut wchodzi w życie po przyj ęciu go przez Zjazd z chwil ą stwierdzenia zgodno ści jego
postanowień z powszechnie obowi ązuj ącym prawem przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowi ązuj ący Statut KRD z dnia
4 października 2014 r.
Zmian w Statucie dokonuje Zjazd wi ększością 2/3 głosów, w obecno ści nie mniej ni ż połowy
liczby delegatów.
Wniosek o zmian ę Statutu mo że złożyć nie mniej ni ż 15 delegatów albo Przewodnicz ący
KRD. Wniosek musi zawiera ć propozycj ę brzmienia proponowanej zmiany lub
proponowanych zmian.
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Załącznik
Ordynacja Wyborcza do organów KRD

Niniejsza Ordynacja Wyborcza stanowi integraln ą cz ęść Statutu.

Członkowie organów KRD wybieranych przez Zjazd s ą wybierani na roczn ą kadencj ę, na
posiedzeniach Zjazdu. Na posiedzeniach Zjazdu w trybie nadzwyczajnym dokonuje si ę wyboru na
zasadach okre ślonych w Statucie do ko ńca aktualnej kadencji władz KRD.

Czynne prawo wyborcze posiadaj ą delegaci Zjazdu.

1.
2.
3.
4.

S.
6.
7.

Bierne prawo wyborcze do Zarz ądu przysługuje delegatom.
Bierne prawo wyborcze do Komisji Rewizyjnej przys ługuje delegatom i obserwatorom.
Biernego prawa wyborczego pozbawieni s ą członkowie organów KRD, którzy nie uzyskali
absolutorium za okres swej kadencji, i Przewodnicz ący Zjazdu.
Prawo zgłoszenia kandydata na cz łonka Zarz ądu przysługuje:
1) Przewodnicz ącemu KRD - elektowi;
2) 15 delegatom dzia łaj ącym łącznie;
Prawo zgłoszenia kandydata na cz łonka Zarz ądu do końca aktualnej kadencji władz KRD
przysługuje Przewodnicz ącemu KRD.
Prawo zgłoszenia kandydata na cz łonka Komisji Rewizyjnej przys ługuje 10 delegatom
działaj ącym łącznie.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 - 6, dla swej skuteczno ści wymaga wyra żenia pisemnej
zgody przez zgłoszoną osobę.

Przed przystąpieniem do głosowania w przedmiocie wyboru Przewodnicz ącego KRD, członków
Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza si ę głosowania nad udzieleniem
absolutorium dotychczasowemu Przewodnicz ącemu KRD, cz łonkom Zarządu i członkom Komisji
Rewizyjnej.

1. Funkcji Przewodnicz ącego KRD, cz łonka Zarz ądu oraz cz łonka Komisji Rewizyjnej nie mo żna
łączyć z funkcj ą przedstawiciela doktorantów w Radzie G łównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego ani z funkcj ą Rzecznika.
2. Funkcji Rzecznika nie mo żna łączyć z funkcj ą przedstawiciela doktorantów w Radzie G łównej
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Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Funkcji Przewodniczącego KRD oraz cz łonka Zarz ądu nie mo żna łączyć z funkcj ą członka
Komisji Rewizyjnej.

Wybór Przewodnicz ącego KRD, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
Przewodnicz ącego KRD wy3iera si ę spośród kandydatów na Przewodnicz ącego KRD.
Kandydatem na Przewodnicz ącego KRD jest osoba ubiegaj ąca się o funkcj ę
Przewodnicz ącego KRD, która spe łnia łącznie następuj ące przesłanki:
1) zgłosiła organowi KRD zwo łuj ącemu dany Zjazd swoj ą kandydaturę w terminie nie
późniejszym ni ż na 1 D dni przed otwarciem posiedzenia Zjazdu poprzez przes łanie
wypełnionego formularza i prezentacji kandydatury;
2) uzyskała poparcie swojej kandydatury nie mniej ni ż 15 delegatów, przy czym
poparcie udzielane jest pisemnie podczas posiedzenia Zjazdu;
2. Jeżeli nie zgłoszono kandydatur w terminie okre ślonym w ust. 1 pkt 1 lub je żeli żaden
z kandydatów nie zostanie wybrany:
1) wymóg określony w ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania oraz;
2) możliwość zgłaszania kandydatur jest otwierana ponownie podczas posiedzenia
Zjazdu w momencie zaistnienia powy ższych okoliczno ści.
3 Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi za łącznik do ogłoszenia o zwo łaniu
posiedzenia Zjazdu.
4 Lista i prezentacje wyborcze osób ubiegaj ących si ę o funkcj ę Przewodnicz ącego KRD
publikowane są na stronie internetowej KRD nie pó źniej niż 7 dni przed wyznaczonym
terminem posiedzenia Zjazdu.
Kandydat prezentuje swoj ą kandydatur ę w czasie nieprzekraczaj ącym 15 minut. Czas ten
nie obejmuje dyskusji i procedury g łosowania, które nast ępują po zaprezentowaniu
kandydatury.
6 Wybór Przewodnicz ącego KRD nast ępuje, gdy kandydat uzyska bezwzgl ędną większość
ważnie oddanych głosów, w obecno ści co najmniej 2/3 liczby delegatów, z zastrze żeniem
ust. 7. W razie nieuzyskania wymaganej wi ększości przez żadnego z kandydatów
w pierwszym głosowaniu, zarz ądza si ę przeprowadzenie drugiego g łosowania. W drugim
głosowaniu dokonuje się wyboru Przewodnicz ącego KRD bezwzgl ędną wi ększości ą głosów
spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g łosowaniu otrzymali kolejno najwi ększą
liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w głosowaniu drugi najwy ższy wynik został
osiągnięty przez wi ęcej niż jednego kandydata, przeprowadza si ę głosowanie, które
w trybie zwykłej wi ększości głosów wyłania kandydata, który we źmie udział w kolejnej
turze głosowania. Je żeli w drugim głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska ł
bezwzgl ędnej wi ększości głosów, Przewodnicz ącego KRD wyłania si ę w kolejnym
głosowaniu lub kolejnych glosowaniach w trybie zwykłej wi ększości głosów.
7. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów na sali obrad, Przewodnicz ący Zjazdu
zarządza przerw ę, nie krótszą niż 15 minut I nie dłuższą niż godzin ę. Jeżeli w tym czasie nie
uda si ę zebra ć wymaganej liczby 2/3 delegatów g łosowanie odbywa si ę bezwzgl ędną
większością głosów w obecno ści co najmniej 1/2 liczby delegatów.
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1.

Po dokonaniu wyboru Przewodnicz ącego KRD przyst ępuje si ę do wyboru członków
Zarządu. Przewodnicz ący KRD - elekt zobowi ązany jest do zgłaszania kandydatów na
członków Zarz ądu do momentu wybrania nie mniej ni ż 5 członków Zarz ądu bez
uwzgl ędnienia Przewodnicz ącego KRD.
2. Każ dy z kandydatów prezentuje swoj ą kandydatur ę i program wyborczy w czasie nie
dłuższym ni ż 5 minut.
3. Członkowie Zarz ądu wybierani s ą w głosowaniu łącznym. W skład Zarz ądu wybierani są
kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwi ększą liczb ę głosów, w liczbie nieprzekraczaj ącej
liczby mandatów do obsadzenia. Wybór na cz łonka Zarz ądu następuje, gdy kandydat
otrzyma ważnie oddane głosy w obecnoś ci co najmniej 2/3 liczby delegatów.
4. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie nie wi ększej niż liczba mandatów do
obsadzenia wybór na cz łonka Zarządu następuje, gdy kandydat otrzyma wa żnie oddane
głosy w liczbie wi ększej niż polowa liczby delegatów bior ących udział w głosowaniu,
w obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
S. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów na sali obrad, stosuje si ę odpowiednio
unormowania § 7 ust. 7 z zastrze żeniem zachowania wymogu otrzymania kolejno
najwyższej liczby głosów.

1.
2.

3.

Po dokonaniu wyboru Zarz ądu przystępuje się do wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
Przed przyst ąpieniem do zgł aszania kandydatur na cz łonków Komisji Rewizyjnej Zjazd
określa w drodze uchwa ły liczbę członków Komisji Rewizyjnej do wybrania na kolejn ą
kadencj ę w przedziale okre ślonym w § 19 ust. 1 Statutu.
Unormowania § 8 ust. 2 - 5 stosuje si ę odpowiednio.
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W wyborach, o których mowa w § 7 - 9 Ordynacji:
1) delegat mo że udzieli ć poparcia dla kandydatury osób w liczbie nie wi ększej niż jest
mandatów do obsadzenia;
2) delegat mo że oddać nie wi ęcej głosów ni ż jest mandatów do obsadzenia.
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