
STATUT KOŁA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW  
 

UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 
 
 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 
 

§ 1 
 

Organizacja nosi nazwę:  
 

Koło Doktorantów i Młodych Naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego 
 
 

§ 2 
 

1. Koło powołuje się na czas nieokreślony; 
2. Terenem działania organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej; 
3. Siedzibą jest Uniwersytet Zielonogórski; 
4. Organizacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

oraz instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii; 
5. Organizacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na zasadach 

non-profit; 
6. Organizacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

 
 
 

Rozdział II 
 

Cele i środki działania 
 
 

§ 3 
 

Celem organizacji jest: 

1. Promowanie rozwoju środowiska doktorantów, młodych naukowców Uniwersytetu 
Zielonogórskiego; 

2. Inspirowanie, aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowiska doktorantów oraz młodych 
naukowców; 

3. Wymiana informacji na temat trendów badawczych, działalności kół doktorantów i młodych 
naukowców; 

4. Popieranie wszelkich działań o charakterze naukowym; 
5. Organizowanie konferencji, szkoleń, wydawanie publikacji; 
6. Reprezentacja i obrona interesów środowiska doktorantów, młodych naukowców (udział w 

procesie uregulowania prawnego statusu doktoranta w Polsce); 
7. Współpraca z firmami i instytucjami na terenie kraju i zagranicy; 
8. Wspieranie przedsięwzięć o charakterze społecznym, oświatowym, kulturalnym oraz 

charytatywnym. 
 

 
§ 4 

 
Organizacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Uczestniczenie i organizowanie konferencji, seminariów i innych imprez, których realizacja 
prowadzi do osiągnięcia celów statutowych; 



2. Organizowanie badań i projektów rozwojowych; 
3. Inspirowanie i prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej; 
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej; 
5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, kołami doktorantów i młodych 

naukowców; 
6. Udzielanie wsparcia, porad doktorantom, młodym naukowcom; 
7. Animowanie współpracy i integracji środowiska doktorantów, młodych naukowców w Polsce i 

zagranicą, tworzenie płaszczyzny dla współpracy pomiędzy nimi; 
8. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi; 
9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych znajdujących się w obszarze zainteresowań 

Organizacji. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

1. Członkiem Organizacji może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec, będący słuchaczem 
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, który zadeklaruje udział w pracach 
organizacji; zobowiąże się przestrzegać Statutu i uchwały władz oraz spełnia wymogi 
przewidziane Statutem.  

2. Członkowie Organizacji dzielą się na: 
a. członków zwyczajnych, 
b. członków honorowych. 
 

 Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, 
posiadająca otwarty przewód doktorski lub kontynuująca edukację na studiach doktoranckich; 

 
 Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Organizacji. 

Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie. Członek honorowy posiada 
wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek 
członkowskich. 

 

§ 5 

Członkowie mają prawo: 
 
1. Uczestniczenia w zebraniach;  
2. Brania udziału w wyborach do władz;  
3. Korzystania z opracowań i dorobku Organizacji;  
4. Udziału we wszelkich przejawach działalności; 
5. Posiadania legitymacji członkowskiej; 

§ 6 

Członkostwo ustaje na skutek: 
 
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie; 
2. Wykluczenie członka przez Zarząd na wniosek Walnego Zgromadzenia; 
3. Śmierci członka; 

§ 7 

1. Spory wynikłe między członkami na tle ich działalności oraz sprawy członków dotyczące 
nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz rozstrzyga Zarząd. 

2. Zarząd ma prawo udzielić członkom upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członka.  

 

 



Rozdział IV 

Struktura organizacyjna i Władze Stowarzyszenia 
 

§ 8 

Władzami organizacji są: 
 Walne Zgromadzenie członków 
 Zarząd Organizacji  

§ 9 

1. Uchwały władz Organizacji, z wyjątkiem uchwał Walnego Zgromadzenia członków, zapadają 
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 
głosowania. W razie równości decyduje głos przewodniczącego.  

2. Walne Zgromadzenie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności: 
 w I terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania;  
 w II terminie - bez względu na liczbę obecnych; 

3. Wybory członków do władz Organizacji odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną 
większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów 

 
 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 10 

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą organizacji. 
2. Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie nie późniejszym niż do 30 

czerwca. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd informuje 
członków na 21 dni przed datą Zgromadzenia. Zawiadomienie członków odbywa się poprzez 
publikację informacji na stronie internetowej oraz e-mail.  

3. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą wszyscy członkowie organizacji. Głosy są 
równouprawnione. Z głosem doradczym mogą występować zaproszeni goście. 

 

§ 11 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

1. Ustalanie kierunków działalności merytorycznej i organizacyjnej; 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz ocena działalności 

organizacji; 
3. Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi; 
4. Wybór i odwoływanie władz; 
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia członków; 
6. Nadawanie godności członków honorowych; 
7. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu organizacji; 
8. Decydowanie o przynależności /rezygnacji/ do międzynarodowych i krajowych organizacji; 
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu; 
10. Podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu (w tym prawo do wykluczenia 

członka z Organizacji) lub wymagających- z uwagi na szczególną ważność - przejawu woli całej 
organizacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ZARZĄD 

§ 12 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności między Walnymi Zgromadzeniami członków i zgodnie z 
jego uchwałami, reprezentuje Organizację na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 
przed Walnym Zgromadzeniem członków; 

2. Zarząd składa się z nie więcej niż 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków; 
3. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, 1 wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz 

skarbnika; 
4. Funkcje sekretarza i skarbnika mogą być pełnione przez osoby pełniące funkcje 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.  
 

§ 13 
 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 
  
1. Reprezentowanie organizacji na zewnątrz, działanie w jej imieniu i dla jej dobra; 
2. Kierowanie działalnością zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia członków; 
3. Uchwalanie programów działania, zatwierdzanie i uchwalanie preliminarzy, z działalności; 
4. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków; 
5. Określenie szczegółowych kierunków działalności; 
6. Skreślenie i wykluczenie członków; 
7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków; 
8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdań z całokształtu działalności; 
9. Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie tytułu członka honorowego Organizacji; 
10. Podejmowanie uchwał o przynależności do krajowych, międzynarodowych i zagranicznych 

organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Organizacji do tych organizacji i na imprezy 
zagraniczne i krajowe,  

 
§ 14 

 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, co najmniej 4 razy w roku; 
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 50 % 

ogólnej liczby członków Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 
 
 

Rozdział V. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 15 
 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Organizacji może być dokonane na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia członków, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej 
liczby członków.  

§ 16 

Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a projektowane 
zmiany powinny być podane do wiadomości poprzez ogłoszenie lub publikację na stronie internetowej 
nie później niż na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem członków.  

 
§ 17 

 
W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie członków uchwały o rozwiązaniu Organizacji, Walne 
Zgromadzenie powoła osoby odpowiedzialne, które zgodnie z uchwalonymi przez Walne 
Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.  


