STATUT KOŁA NAUKOWEGO DOKTORANTÓW GEOGRAFÓW
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Koło Naukowe Doktorantów Geografów (zwane dalej Kołem) jest organizacją doktorancką,
działającą przy Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.
Art. 2
Koło moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
Art. 3
Koło posiada opiekuna naukowego w osobie pracownika Instytutu Geografii.
Art. 4
Siedzibą Koła jest Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.
Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
Art. 5
Celem działalności Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych doktorantów dotyczących
szeroko rozumianej wiedzy geograficznej oraz integracja środowiska młodych Trójmiejskich
geografów.
Art. 6
Koło realizuje swój cel poprzez następujące formy działalności:
- organizowanie konferencji naukowych na Uniwersytecie Gdańskim;
- organizowanie zagranicznych wyjazdów naukowo-poznawczych;
- wydawanie publikacji
- spotkania, dyskusje, seminaria i odczyty tematyczne;
- współpraca z pracownikami nauk o Ziemi, nauk pokrewnych i innych jednostek naukowobadawczych;
- współpraca z pokrewnymi organizacjami, tj. kołami doktorantów geografii w kraju i za
granicą w ramach wymiany naukowej;
- podejmowanie innych inicjatyw i przedsięwzięć zgodnych z celem działalności Koła.
Rozdział III. ZASADY CZŁONKOSTWA
Art. 7
1. Koło posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkiem Zwyczajnym Koła moŜe zostać kaŜdy doktorant Uniwersytetu Gdańskiego,
który złoŜy deklarację członkowską na piśmie do członka Zarządu Koła i uzyska akceptację
zarządu.
3. Członkiem Wspierającym Koła moŜe być osoba z wykształceniem wyŜszym
(magisterskim) z zakresu Nauk o Ziemi lub nauk pokrewnych, a w szczególności absolwent
Uniwersytetu Gdańskiego. Osoba ubiegająca się o status członka wspierającego przedstawia
Zarządowi Koła pisemną deklarację członkowstwa i po uzyskaniu akceptacji Zarządu
uzyskuje status członka.
4. Treść deklaracji członkowskiej ustalana jest przez Zarząd Koła.
5. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów na
wniosek Zarządu Koła.
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Art. 8
Członkowie Koła mają prawo do:
- uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Koła, posiadając czynne i bierne prawo wyborcze,
- uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła,
- zgłaszania do Zarządu Koła propozycji i inicjatyw związanych z działalnością Koła,
- korzystania z praw przewidzianych Statutem oraz przywilejów określonych przez Zarząd
Koła.
Art. 9
Członkowie Koła zobowiązani są do:
- aktywnego uczestnictwa w działalności naukowo-organizacyjnej Koła;
- dbania o wysoki poziom naukowy działań podejmowanych w Kole i swoich własnych badań
naukowych;
- starania się o zapewnienie odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej realizowaniu zadań Koła;
- przestrzegania artykułów zawartych w Statucie i stosowania się do postanowień Zarządu
Koła;
- godne reprezentowanie Koła;
- opłacania składek członkowskich (nie dotyczy członków honorowych).
Art. 10
Członkowstwo w Kole ustaje:
- z chwilą złoŜenia u Prezesa lub Sekretarza pisemnej rezygnacji;
- na mocy postanowień Zarządu Koła w przypadku braku wykazywania aktywności
naukowo-organizacyjnej;
Art. 11
Osobom, które szczególnie wyróŜniły się w działalności Koła lub autorytetom naukowym w
środowisku gdańskich geografów moŜe być nadany na wniosek Zarządu Koła tytuł
„Honorowego Członka Koła Naukowego Doktorantów Geografów UG”
Rozdział IV. WŁADZE KOŁA I ICH KOMPETENCJE
Art. 12
Walne Zgromadzenie Członków:
- wybiera poszczególnych członków Zarządu Koła,
- zatwierdza ustalone przez Zarząd Koła: ogólne kierunki działalności Koła i program
działania na cały rok akademicki,
- nadaje tytuł „Honorowego Członka Koła Naukowego Doktorantów Geografów UG”
Art. 13
1. Zarząd Koła składa się z:
- Prezesa;
- Sekretarza;
- Skarbnika;
2. Kadencja wszystkich przedstawicieli Zarządu Koła trwa dwa lata od daty wyboru.
Art. 14
Do zadań Zarządu Koła naleŜy:
- proponowanie ogólnych kierunków działalności Koła;
- opracowywanie programu działania na cały rok akademicki i przedkładanie go Walnemu
Zebraniu;
- zarządzanie funduszami Koła, które są przedstawiane w finansowym sprawozdaniu
rocznym;
- zarządzanie kanałami informacyjnymi Koła (lista mailowa, strona internetowa);
- reprezentowanie organizacji wobec Władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych oraz
innych instytucji zewnętrznych;
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- przedstawianie Opiekunowi Naukowemu sprawozdań z prowadzonej działalności Koła;
- dla potrzeb lepszej realizacji zadań związanych z działalnością Koła moŜe powołać
Koordynatorów odpowiedzialnych za realizację konkretnego zadania (np. organizację
konferencji, wyjazdu itp.).
- składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
- ustalanie zasad związanych z wyjazdami naukowo-poznawczymi organizowanymi przez
Koło.
Art. 15
1. Mandat członka Zarządu Koła wygasa w przypadku:
- zrzeczenia się;
- utraty członkostwa w Kole;
- zakończenia kadencji.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie trwania kadencji (np. w miejsce zrzekającego
się członka) Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie członków, na którym przeprowadzane są
wybory i uzupełniany jest skład zarządu.
Art. 16
Prezes Zarządu:
- sprawuje kontrolę nad pracami bieŜącymi Koła;
- zwołuje spotkania członków Koła w tym Walne Zgromadzenie Członków, nie rzadziej niŜ
raz na pół roku;
- reprezentuje Koło wobec władz Uczelni i Wydziału oraz innych instytucji, jeŜeli istnieje
taka konieczność;
- ma głos decydujący podczas głosowań Zarządu w przypadku równości głosów;
- rozstrzyga sprawy sporne.
Art. 17
Sekretarz Zarządu:
- prowadzi dokumentację z przebiegu działalności Koła;
- prowadzi szczegółową listę członków Koła;
- podaje do wiadomości członków Koła treść postanowień Zarządu;
- zastępuje prezesa w sytuacji jego nieobecności lub wygaśnięcia mandatu do czasu zwołania
nowych wyborów.
Art. 18
Skarbnik Zarządu:
- składa wnioski o dofinansowanie działalności Koła;
- sporządza pełne rozliczenia finansowe.
Art. 19
Koordynator:
- powoływany jest przez Zarząd spośród członków Koła na czas realizacji określonego
zadania, do którego został powołany;
- odpowiada przed Zarządem za realizację wyznaczonego zadania;
- ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu, ale bez prawa głosu;
- składa przed Walnym Zgromadzeniem na wniosek Zarządu sprawozdanie z realizacji
zadania, do którego został powołany.
Rozdział V. ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WŁADZ KOŁA
Art. 20
Wybory do Zarządu Koła przeprowadza się na co najmniej 14 dni przed zakończeniem
kadencji ustępującego Zarządu.
Art. 21
1. Wybory są powszechne i tajne.
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2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni Koła, zaś bierne prawo
wyborcze posiadają członkowie wspierający.
3. O dniu wyborów informuje Prezes Koła, zwołując na ten dzień posiedzenie Koła.
4. Wybory przeprowadza Prezes Koła, a w przypadku jego nieobecności lub braku Sekretarz
Koła.
5. Prawo zgłaszania swoich kandydatów do zarządu mają wszyscy członkowie Koła.
7. Wybory uznaje się za waŜne, jeŜeli w głosowaniu bierze udział minimum ½ wszystkich
członków Koła (połowa wszystkich członków Koła + 1).
8. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał większość waŜnych głosów.
9. Przebieg posiedzenia wyborczego jest protokołowany.
Art. 22
1. Na pisemny, odpowiednio umotywowany wniosek członków Koła, Zarządu Koła lub własny,
Prezes Koła zwołuje w terminie 14 dni zebranie członków Koła w celu przeprowadzenia
głosowania nad wnioskiem o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków.
2. Odwołanie Prezesa Koła, Zarządu lub innych członków Koła następuje z chwilą oddania
ponad połowy waŜnych głosów w obecności minimum ½ wszystkich członków Koła.
3. Wybór nowych członków Zarządu następuje na tym samym zebraniu Koła, na którym
odwołano dotychczasowe władze.
Rozdział VI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA
Art. 23
1. Środki finansowe i materialne, na których opiera się działalność Koła, pochodzą przede
wszystkim z dotacji Władz Uczelni (Rektora, Dziekana, Dyrektora Instytutu), Samorządu
Studenckiego oraz innych źródeł.
2. Uzyskane przez Koło środki finansowe i materialne mogą słuŜyć tylko i wyłącznie
działalności statutowej Koła.
3. Pełne rozliczenia finansowe sporządza Skarbnik Koła.
Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 25
1. Zmiany w statucie Koła wprowadza się na wniosek Prezesa lub 1/3 członków Koła po
zatwierdzeniu ich przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze głosowania. Debata i
głosowanie nad zmianami w statucie powinny się odbyć w obecności minimum ½
wszystkich członków i muszą uzyskać poparcie co najmniej ¾ głosów.
2. Zmiany w statucie wchodzą w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ich przyjęcia.
3. Koło moŜe zostać rozwiązane na wniosek co najmniej 2/3 członków Koła. Uchwała o
rozwiązaniu Koła musi zostać poparta większością ¾ głosów.
4. Niniejszy statut wchodzi w Ŝycie z dniem rejestracji Koła przez Rektora Uniwersytetu
Gdańskiego.

4

