Statut
Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
z dnia 31 maja 2014 roku
przyjęty uchwałą reprezentantów środowisk doktorantów nauk humanistycznych
i społecznych

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1.
1. Statut Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych określa jego cele,
status członka i delegata, a także statuuje jego organy i sposób ich wyboru oraz działania.
2. Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych działa na podstawie
niniejszego Statutu.
3. Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza Uczelnie
Wyższe oraz Instytuty Naukowe i Badawcze prowadzące studia doktoranckie w obszarze
nauk humanistycznych i społecznych.
§2.
W niniejszym Statucie stosuje się następujące określenia i skróty:
1. Porozumienie, PDNHiS - Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych
i Społecznych.
2. Statut - Statut Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.
3. Samorząd Doktorantów, samorząd - Samorząd Doktorantów Uczelni humanistycznej lub
społecznej albo instytutu naukowego lub badawczego. W przypadku Uczelni, na której
występują pojedyncze Wydziały humanistyczne lub społeczne – Samorządy Doktorantów
tych Wydziałów humanistycznych lub społecznych, reprezentujące wspólnie tę Uczelnię.
4. Członek Porozumienia, członek, - Samorząd Doktorantów, którego prawomocny
przedstawiciel podpisał akt założycielski Porozumienia lub Samorząd Doktorantów, który
uchwałą Rady został przyjęty do Porozumienia.
5. Delegat Porozumienia, delegat - doktorant reprezentujący Członka Porozumienia.
6. Rada - najwyższy organ uchwałodawczy Porozumienia, tworzony przez delegatów
Porozumienia.
7. Organy jednoosobowe - organy, o których mowa w §11 ust. 2 Statutu.
8. Przewodniczący - Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych
i Społecznych.

9. Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący
Humanistycznych i Społecznych
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10. Komisja Skrutacyjna, KS - przeprowadza głosowania podczas Zjazdów PDNHiS
10. Bezwzględna większość głosów - w głosowaniu, liczba głosów „za” jest większa niż
suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących”.
11. Zwykła większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż liczba
głosów „przeciw”.
§3.
1. Działalność na rzecz Porozumienia ma charakter dobrowolny.
2. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
§4.
Porozumienie nie posiada własnego majątku. Cele Porozumienia realizowane są za pomocą
środków dobrowolnie przekazanych przez poszczególnych członków.

Rozdział II
Cele i działalność
§5.
1. Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:
a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych
i społecznych;
b) Wymianę informacji i doświadczeń;
c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;
e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych
i społecznych;
f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych
i społecznych;
g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych
i społecznych.
§6.
Porozumienie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację przedsięwzięć zgodnych z celami Porozumienia
b) Organizację zespołów doradczych, powoływanie ekspertów i konsultantów, zlecanie
wykonania opracowań, ekspertyz i opinii.

c) Wsparcie organizacji przedsięwzięć realizowanych przez członków Porozumienia.
d) Współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary
Szkolnictwa Wyższego w Polsce
e) Współpracę z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Rozdział III
Członkowie i delegaci
§7.
Nowi członkowie Porozumienia przyjmowani są za zgodą dotychczasowych delegatów
wyrażoną w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów delegatów obecnych na
posiedzeniu .
§8.
Delegat posiada prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Porozumienia.
2. Uczestniczenia w pracach Porozumienia i jego statutowych organów.
3. Zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działań Porozumienia.
4. Dostępu do dokumentacji i aktów prawnych Porozumienia oraz informacji o działalności
Porozumienia.
§9.
Do obowiązków delegata należy:
1. Aktywne uczestnictwo w działalności Porozumienia.
2. Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu i stosowanie się do uchwał organów
Porozumienia.
3. Wspieranie Porozumienia i jego organów jednoosobowych w zakresie realizacji działań
statutowych.

Rozdział IV
Rada
§10.
1. Delegaci do Porozumienia tworzą Radę
2. Rada jest najwyższym organem uchwałodawczym Porozumienia.
§11.
1. Do kompetencji Rady należy:

a) Podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością Porozumienia.
b) Uchwalanie i zmiany Statutu.
b) Uchwalanie założeń programowych i wytyczanie kierunków działalności Porozumienia.
d) Wybór Przewodniczącego Porozumienia oraz dwóch Wiceprzewodniczących.
f) Powoływanie komisji stałych i doraźnych.
c) Zatwierdzanie sprawozdań organów jednoosobowych Porozumienia oraz komisji
o których mowa w §19.1.f)
d) Udzielanie absolutorium organom jednoosobowym Porozumienia.
h) Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
§12.
Decyzje i uchwały Rady zapadają w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków danego organu:
a) W sprawach osobowych, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
b) W pozostałych sprawach, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że
Statut stanowi inaczej.
§13.
1. Zjazdy Rady odbywają się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zjazdy Rady w trybie zwyczajnym odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesiące.
3. Zjazdy zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Porozumienia, przed zjazdem:
a) Informuje o terminie i miejscu zjazdu, co najmniej 28 dni wcześniej.
b) Informuje o porządku obrad, co najmniej na 7 dni wcześniej.
c) Przekazuje materiały do obrad, co najmniej na 7 dni wcześniej.
5. Zjazdy nadzwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego:
a) Z inicjatywy własnej.
b) Na wniosek co najmniej 1/3 delegatów, w ciągu 28 dni od daty złożenia wniosku do
Przewodniczącego.
6. Terminy, o których mowa w ust.4 nie obowiązują w przypadku zwołania zjazdu
nadzwyczajnego.
§14.
1. Zjazd Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący

2. Prowadzący zjazd w szczególności udziela głosu uczestnikom obrad, decyduje o czasie
trwania wypowiedzi i odmowie udzielenia głosu.

Rozdział V
Organy
§15.
1. Organem kolegialnym Porozumienia jest Rada
2. Organami jednoosobowymi są:
a) Przewodniczący,
b) Dwóch Wiceprzewodniczących.
Rozdział VI
Przewodniczący
§16.
Przewodniczący jest organem wykonawczym Porozumienia.
§17.
1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:
a) Reprezentowanie Porozumienia na zewnątrz
b) Zwoływanie i przewodniczenie zjazdom Rady
c) Wykonywanie uchwał Rady
d) Wskazanie kandydatur na Wiceprzewodniczących
e) Określenie kompetencji Wiceprzewodniczących
f) Przedstawianie Radzie, podczas zebrań zwyczajnych, sprawozdania z dotychczasowej
jego działalności.
2. Ustępujący Przewodniczący w terminie 14 dni od daty wyboru nowego Przewodniczącego
przekazuje mu pełną dokumentację dotyczącą działalności Porozumienia.

Rozdział VII
Wiceprzewodniczący
§18.
Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy:
1. Zastępowanie Przewodniczącego

2. Sporządzanie protokołów i uchwał z każdego zjazdu Rady.
3. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Porozumienia, w tym finansowej.
4. Inne zadania zlecone przez Przewodniczącego związane z działalnością organizacyjną
Porozumienia.

Rozdział VIII
Ordynacja wyborcza
§19.
1. Organy, o których mowa w §15 ust. 2 wybierane są przez Radę na okres jednego roku
podczas zjazdu wyborczego
2. Kandydatem do organów, o których mowa w §15 ust. 2 może być delegat
3. Kandydaci do organów jednoosobowych Porozumienia zgłaszają swoją kandydaturę
podczas zjazdu wyborczego
§20.
Wybory do organów kolegialnych i jednoosobowych przeprowadzane są według
następujących zasad:
1. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy delegaci Porozumienia.
2. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
3. Przewodniczącemu Porozumienia przysługuje w głosowaniach jeden głos niezależnie od
głosu przysługującego mu w ramach pełnienia funkcji delegata.
4. Umieszczenie na liście kandydata wymaga ustnego zgłoszenia oraz zgody kandydata
wyrażonej ustnie na zjeździe wyborczym.
5. Z każdego zjazdu wyborczego sporządza się protokół, który podpisują jeden
z Wiceprzewodniczących sporządzający protokół i Przewodniczący KS.
6. KS ogłasza wyniki wyborów niezwłocznie.

Rozdział IX
Wygaśnięcie mandatu
§21.
1. Mandat organów, o których mowa w §15 ust. 2 wygasa w przypadku:
a) Rezygnacji z funkcji.
b) Odwołania z funkcji przez Radę.
c) Nieudzielenia absolutorium przez Radę.

d) Utraty statusu doktoranta.
e) Stałej niezdolności do wykonywania funkcji.
f) Śmierci.
§22.
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu organów o których mowa w §15 ust. 2 przeprowadza
się wybory uzupełniające.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, o którym mowa w §15 ust. 2 lit. a) :
a) Wiceprzewodniczący w terminie do 28 dni zwołują i przewodniczą nadzwyczajnemu
zjazdowi Porozumienia
b) Do czasu wyboru
Wiceprzewodniczących.
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3. W przypadku wygaśnięcia mandatu organów, o których mowa w §15 ust. 2 lit. b)
Przewodniczący przejmuje ich kompetencje do momentu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
§23.
1. Odwołanie przez Radę z funkcji organu jednoosobowego Porozumienia może nastąpić
w przypadku rażącego naruszenia kompetencji podczas zjazdu Rady.
2. Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym, większością bezwzględną, przy obecności
2/3 członków Rady, na wniosek 1/3 liczby delegatów.
3. Odwołanie jest skuteczne, gdy na tym samym zjeździe Rada dokona wyboru następcy.
§24.
Kadencja organów jednoosobowych wybranych w wyborach uzupełniających kończy się
wraz z upływem terminu określonego w §19.1

Rozdział X
Komisja Skrutacyjna
§25.
1. Komisja Skrutacyjna powoływana jest w przypadku potrzeby przeprowadzenia głosowania
podczas posiedzenia PDNHiS.
2. W skład KS wchodzi 3 członków powoływanych spośród osób obecnych na danym
posiedzeniu.
3. Wybór komisji skrutacyjnej dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów.
4. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego KS i Sekretarza KS.

5. Członkostwa w KS nie można łączyć z kandydowaniem do organów Porozumienia,
prócz reelekcji w KS.
§26.
Do kompetencji KS należy:
1. Zarządzenie i przeprowadzenie wyborów.
2. Stwierdzanie ważności wyborów i przeprowadzanie nowych wyborów w razie
stwierdzenia nieważności poprzednich.

Rozdział XI
Przepisy końcowe
§27.
Porozumienie może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów.
§28.
1. Wystąpienie z Porozumienia może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie członka.
2. Wystąpienie z
Przewodniczącemu.

Porozumienia

następuje

z

chwilą

przekazania

oświadczenia

3. Członek Porozumienia może zostać usunięty w przypadku rażącego naruszenia Statutu.
Usunięcie następuje w głosowaniu tajnym, na wniosek 2/3 delegatów, bezwzględną
większością głosów.

§29.
Zmiana lub uchwalenie nowego Statutu Porozumienia może nastąpić w drodze uchwały
podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
§30.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyduje Rada.
§31.
Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez reprezentantów środowisk doktorantów
nauk humanistycznych i społecznych

