Statut
Koła Naukowego Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
DoctorAnts
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Preambuła
Koło Naukowe Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej DoctorAnts powstało by rozwijać umiejętności i pogłębiać wiedzę
doktorantów i młodych pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej oraz by wspierać
sieć współpracy pomiędzy nimi.
Koło propaguje ideę samokształcenia i uczenia się przez całe życie.
Koło może współpracować z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych.
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§1
1. Pełna nazwa organizacji brzmi “Koło Naukowe Doktorantów i Młodych Pracowników
Naukowych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej DoctorAnts”; organizacja jest
zwana dalej Kołem.
2. Nazwa Koła w języku angielskim brzmi „DoctorAnts Association”.
3. Koło działa przy Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
4. Koło może używać skrótu “DoctorAnts”.
5. Koło Naukowe może posługiwać się znakiem graficznym oraz pieczęcią. Wzór znaku
graficznego oraz pieczęci ustala i zatwierdza Zarząd Koła i przedstawia w formie
załączników do Statutu Koła.
6. Siedzibą Koła jest:
Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
7. Reprezentantem Koła jest jego Przewodniczący.
8. Koło jest organizacją członkowską apolityczną, nie jest organizacją religijną i nie jest
powiązana z żadną grupą ideologiczną.
9. Koło swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.
10. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
11. Koło działa zgodnie z:
11.1. obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym, w
szczególności z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami);
11.2. Statutem Politechniki Gdańskiej, zwanej dalej Uczelnią, i uchwałami władz
Uczelni,
11.3. Statutem Koła i uchwałami władz Koła.

Rozdział 2
Cele i zadania
§2
1. Celem Koła jest samodoskonalenie jego członków, by:
1.1. stali się oni konkurencyjnymi naukowcami,
1.2. stworzyć nową jakość dydaktyki w kształceniu studentów,
1.3. stworzyć warunki sprzyjające budowaniu i rozwijaniu wszechstronnej sieci
współpracy pomiędzy jego członkami jak i innymi naukowcami i organizacjami.
§3
1. Koło realizuje swoje cele poprzez:
1.1. działalność naukową:
1.1.1. organizowanie spotkań naukowych, konferencji, seminariów i warsztatów;
1.1.2. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
1.1.3. promowanie i organizację mobilności akademickiej;
1.1.4. udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych spotkaniach
naukowych;
1.2. działalność edukacyjną:
1.2.1. tworzenie poradników;
1.2.2. organizowanie spotkań warsztatowych, szkoleniowych, instruktażowych;
1.2.3. realizowanie projektów i innych inicjatyw, rozwijających kompetencje
społeczne i kwalifikacje zawodowe członków Koła;
1.3. wspieranie tworzenia interdyscyplinarnych sieci współpracy pomiędzy doktorantami
i młodymi pracownikami naukowymi Uczelni, jak również wspieranie współpracy
poza strukturami Uczelni:
1.3.1. cykliczne spotkania członków Koła;
1.3.2. prowadzenie strony www informującej o działalności Koła;
1.3.3. wymianę informacji i doświadczeń w ramach prowadzonych prac naukowobadawczych;
1.3.4. kontakt i współpracę z organizacjami naukowymi oraz zawodowymi o zasięgu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
1.3.5. współpracę z Rektorem, Dziekanami oraz kadrą naukową Uczelni;
1.4. popularyzację zagadnień związanych z architekturą i urbanistyką w środowisku
interdyscyplinarnym jak i pozaakademickim:
1.4.1. rozpowszechnianie wiedzy naukowej w dyscyplinach reprezentowanych przez
Koło Naukowe, w tym głównie z architektury i urbanistyki;
1.4.2. organizowanie działań promujących Uczelnię;
1.4.3. organizację debat publicznych związanych z celami koła;
1.4.4. zabieranie głosu w dyskusjach publicznych związanych z celami koła;
1.5. inne formy aktywności zgodne z celami statutu.

Rozdział 3
Członkowie Koła Naukowego
§4
1. Członkowie Koła dzielą się na:
1.1. zwyczajnych,
1.2. wspierających,
1.3. honorowych.
§5
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy zainteresowany działalnością Koła doktorant
lub młody pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Koła, która deklaruje wsparcie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe
na rzecz Koła.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Koła.
§6
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej
deklaracji.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu Koła lub 1/4 członków Koła.
§7
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego, w tym do kandydowania i udziału
w wyborach do Zarządu;
1.2. czynnego udziału we wszystkich pracach i projektach Koła;
1.3. zgłaszania wniosków i zadawania pytań władzom Koła we wszystkich sprawach
dotyczących Koła.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
2.1. aktywnego uczestnictwa w pracach i projektach Koła;
2.2. podporządkowania się założeniom Statutu, uchwałom Walnego Zebrania
oraz rozporządzeniom Zarządu Koła;
2.3. dbania o dobre imię Koła;
2.4. propagowania idei Koła.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
3.1. uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Koła.
4. Członkowie Wspierający mają obowiązek:
4.1. przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Koła;
4.2. dbać o dobre imię Koła;
4.3. propagować idee Koła;
4.4. wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

5. Członkowie honorowi nie korzystają z praw i nie podlegają obowiązkom członka
zwyczajnego, z wyłączeniem obowiązków wynikających z § 7 ust. 2 pkt. 2.2, 2.3, 2.4.
§8
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1.1. dobrowolnej rezygnacji Członka;
1.2. wykluczenia przez Zarząd Koła z powodu:
1.2.1. złamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Koła;
1.2.2. działania na niekorzyść Koła lub Uczelni;
1.2.3. braku aktywności;
2. śmierci członka.
§9
1. Od uchwały Zarządu Koła w sprawie przyjęcia w poczet członków Koła lub pozbawienia
członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, od momentu
poinformowania przez Zarząd Koła o treści uchwały, do Walnego Zebrania Członków.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.
Rozdział 4
Władze Koła Naukowego
§ 10
1. Władze Koła Naukowego stanowią:
1.1. Walne Zebranie Członków Koła (zwane dalej WZC);
1.2. Zarząd Koła.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Koła trwa jeden rok, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Koła uprawnionych do głosowania na WZC.
3. Uchwały wszystkich władz Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Koła uprawnionych do głosowania, chyba że
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków
§ 11
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła;
2. Do kompetencji WZC należy:
2.1. rozpatrywanie sprawozdania z działalności Koła;
2.2. określanie kierunków działania Koła;
2.3. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;
2.4. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
2.5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
2.6. nadawanie tytułu członka honorowego;
2.7. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.
§ 12

1. WZC obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
2. Zwyczajne posiedzenie zwoływane jest co najmniej dwa razy w roku akademickim przez
co rozumiany jest okres od 1 października do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego,
przez członka Zarządu Koła z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek ¼ liczby członków
lub Opiekunów Naukowych Koła, w tym jedno posiedzenie o charakterze wyborczym
w celu wybrania nowego Zarządu.
3. Nadzwyczajne posiedzenie może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez
członka Zarządu z inicjatywy własnej, na wniosek Opiekunów Naukowych Koła
lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Koła.
4. Informacja o zwołaniu WZC podawana jest co najmniej na 7 dni przed jego terminem
w sposób zwyczajowo przyjęty przez członków Koła;
5. WZC:
5.1. podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. O ile statut nie stanowi
inaczej, dla ważności podejmowania uchwał wymagana jest zwykła większość
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych;
każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos;
5.2. prowadzone jest przez Przewodniczącego Koła;
5.3. do prowadzenia zebrania może wyznaczyć inną osobę spośród członków
zwyczajnych.
Zarząd
§ 13
1. Zarząd pełni funkcję wykonawczą Koła.
2. Zarząd składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 5 członków. W skład zarządu wchodzą
obligatoryjnie:
2.1. Przewodniczący Koła,
2.2. Sekretarz,
2.3. Członek Zarządu.
3. O liczbie członków Zarządu decyduje Wyborcze WZC w drodze uchwały.
4. Zarząd jest powoływany przez WZC w obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych większością głosów. Na tych samych zasadach może zostać zawieszony.
5. Do zadań Zarządu należy:
5.1. kierowanie i koordynowanie działalności Koła;
5.2. nadzorowanie prac Koła;
5.3. reprezentowanie członków Koła w zewnętrznych organizacjach i instytucjach;
5.4. ustalanie harmonogramu pracy oraz prowadzenie polityki finansowej Koła;
5.5. zwołanie WZC;
5.6. wypełnianie obowiązków wyszczególnionych w załączniku “Obowiązki członków
zarządu Koła DoctorAnts”;
5.7. współpraca z Opiekunami Koła.
5.8. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Koła oraz prowadzenie ich
ewidencji;
§ 14
1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów statutowego składu Zarządu.
2. Kadencja Zarządu wygasa w następujących sytuacjach:

3.

4.

5.
6.

2.1. po upływie jednego roku,
2.2. złożenia oświadczenia o rezygnacji przez urzędujący Zarząd,
2.3. odwołania Zarządu na wniosek Opiekunów Koła lub 1/4 członków zwyczajnych
Koła, przegłosowane większością głosów przez WZC.
Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
3.1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji;
3.2. upływu kadencji;
3.3. utraty członkostwa zwyczajnego;
3.4. odwołania członka;
Ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności na wyborczym WZC i przekazuje
swoje obowiązki w ciągu tygodnia od wyboru nowego Zarządu. Każdy z ustępujących
członków Zarządu podlega głosowaniu WZC nad udzieleniem absolutorium.
Przewodniczący, w sytuacji, kiedy nie może pełnić swoich obowiązków, na czas
określony wyznacza swojego zastępcę spośród członków Zarządu Koła.
W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu uchwalonej przez WZC w trakcie
trwania kadencji, Zarząd w drodze kooptacji wybiera pełniących obowiązki odpowiednich
członków Zarządu spośród członków zwyczajnych organizacji. Tak wybrani członkowie
Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu najbliższego WZC. Liczba członków Zarządu
wybranych w ten sposób nie może przekroczyć 2 osób.
Rozdział 5
Opiekunowie Koła Naukowego
§ 15

1. Koło Naukowe posiada dwóch Opiekunów.
2. Opiekunem Koła Naukowego może zostać pracownik naukowy Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej.
§ 16
1. Opiekunowie reprezentują Koło wobec władz Uczelni oraz wspomagają pracę Koła.
2. W razie konieczności co najmniej jeden Opiekun uprawomocnia decyzję Koła
poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
3. Tryb powoływania i odwoływania Opiekuna określa statut Uczelni.
4. Opiekunowie mogą zwoływać oraz brać udział w obradach WZC i Zarządu Koła.
5. Decyzję o rezygnacji ze współpracy z Opiekunem Koła może podjąć WZC większością
głosów.
Rozdział 6
Majątek Koła
§ 17
1. Do realizacji swoich celów Koło może korzystać ze środków finansowych i materialnych:
1.1. przyznanych przez Uczelnię;
1.2. adresowanych do Koła, a przyznanych przez donatorów na konto uczelni
na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami;

1.3. innych pozyskanych przez Koło.
2. Szczegółami polityki finansowej zajmuje się Zarząd Koła przy współpracy z Opiekunami
Koła.
3. W chwili rozwiązania Koła majątek przechodzi na własność Uczelni.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 18
1. Statut zaczyna obowiązywać z chwilą przyjęcia przez połowę stanu WZC, po podpisaniu
go przez Opiekunów i Przewodniczącego Koła i zatwierdzeniu przez rektora Uczelni.
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały WZC podjętej na wniosek Zarządu,
Opiekuna, 1/4 członków Koła, większością kwalifikowaną ⅔ głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze:
3.1. uchwały WZC podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co
najmniej ⅔ uprawnionych do głosowania. Rozwiązanie następuje także w przypadku
niewybrania Zarządu Koła;
3.2. decyzją Rektora Uczelni, gdy działalność Koła jest sprzeczna z prawem, statutem
Uczelni lub przynosi szkody Uczelni;
3.3. na wniosek Opiekuna Koła.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) i statut Uczelni.
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