
Regulamin
Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Organizacja nosi nazwę: Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w skrócie KND WNH KUL, zwana dalej Kołem.

§ 2
Siedzibą  Koła jest  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana Pawła  II  w Lublinie,  zwany dalej  KUL lub 
Uniwersytetem.

§ 3
Koło działa na podstawie Statutu KUL, przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Regulaminu Koła, uchwał Walnego Zebrania, uchwał 
Zarządu Koła.

§ 4
Koło powołuje się na czas nieokreślony. 

Rozdział II
Cele i metody działania

§ 5
1. Główne cele działalności Koła to:

1) integracja, współpraca, wymiana poglądów i aktywizacja środowiska doktorantów WNH KUL;
2) działalność naukowa, pogłębianie wiedzy i rozwój naukowy Członków Koła;
3) organizowanie konferencji naukowych, seminariów, odczytów, wykładów, konsultacji, warsztatów, 

konwersatoriów,  spotkań  dyskusyjnych,  wystaw,  wyjazdów  o  charakterze  naukowym, 
samokształceniowym  i  kulturalnym  oraz  uczestnictwo  w  tego  rodzaju  przedsięwzięciach 
organizowanych przez inne ośrodki naukowe;

4) realizacja interdyscyplinarnych projektów naukowych;
5) stwarzanie  warunków  ułatwiających  swobodną  wymianę  doświadczeń,  osiągnięć  badawczych 

i poglądów naukowych oraz sprzyjających twórczym inicjatywom doktorantów Wydziału Nauk 
Humanistycznych KUL;

6) rozwijanie  współpracy  z  doktorantami  innych  wydziałów  Uniwersytetu  oraz  z  jednostkami 
organizacyjnymi KUL;

7) współdziałanie z Kołami Naukowymi, organizacjami i instytucjami o podobnym do Koła profilu 
działalności w kraju i za granicą;

8) promocja KUL na forum krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenie działalności dla dobra 
Wydziału Nauk Humanistycznych KUL;

9) prowadzenie  działalności  wydawniczej  poprzez stworzenie  czasopisma naukowego,  na łamach 
którego będą prezentowane wyniki badań naukowych doktorantów KUL.

2. Koło może realizować również inne zadania, szczególnie naukowe i kulturalne, pod warunkiem, że 
nie są one sprzeczne z Regulaminem Koła, Statutem KUL oraz wartościami, którymi winno kierować 
się środowisko naukowe i akademickie.
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§ 6
Środki materialne potrzebne do bieżącej działalności Koło pozyskuje w szczególności:

1) ze środków finansowych przyznawanych przez KUL;
2) z dotacji ministerialnych;
3) z dotacji stowarzyszeń i fundacji;
4) ze składek członkowskich;
5) z umów sponsorskich.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Koła

§ 7
Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 8
Członkiem zwyczajnym Koła może zostać  każdy doktorant  Wydziału  Nauk Humanistycznych KUL, 
który:
1) wypełnił deklarację członkowską (wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
2) opłacił składkę członkowską;
3) został przyjęty przez Zarząd Koła w poczet członków Koła:

a) w wypadku decyzji odmownej Zarządu Koła, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się 
do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały odmownej;

b) o  prawie  do  odwołania  Zarząd  Koła  powiadamia  kandydata  w  chwili  doręczenia  mu decyzji 
o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła;

c) Komisja  Rewizyjna  podejmuje  decyzję  w  drodze  uchwały  podjętej  bezwzględną  większością 
głosów, w terminie 21 dni od daty otrzymania odwołania kandydata;

d) w  przypadku,  gdy  Komisja  Rewizyjna  uzna  zasadność  odwołania  kandydata,  Zarząd  Koła 
przyjmuje kandydata w poczet członków Koła na najbliższym posiedzeniu Zarządu od otrzymania 
pisemnej decyzji Komisji Rewizyjnej.

§ 9
1. Członek zwyczajny Koła ma prawo:

1) uczestniczyć w zebraniach Koła;
2) brać udział we wszelkich przejawach działalności Koła;
3) wyrażać opinie we wszelkich kwestiach związanych z działalnością Koła;
4) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Koła;
5) wybierać i być wybieranym do władz Koła;
6) używać  odznak  i  znaków  Koła  za  wiedzą  Zarządu  oraz  reprezentować  Koło  na  wszelkich 

spotkaniach i imprezach zgodnych z duchem i celami działalności Koła.
2. Członek zwyczajny Koła ma obowiązek:

1) stosować się do Regulaminu Koła, uchwał Walnego Zebrania, uchwał Zarządu Koła,
2) brać aktywny udział w pracach Koła,
3) wywiązywać się terminowo z powierzanych mu zadań,
4) płacić składkę członkowską, 
5) przestrzegać norm moralnych i etyki członka Koła; respektować chrześcijański system wartości, 

dbać o dobre imię Koła, Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, jak i całego Uniwersytetu.

§ 10
1. Członkiem honorowym może zostać były członek Koła, który ukończył studia doktoranckie lub inna 

osoba zasłużona dla działalności Koła.
2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada głos doradczy w sprawach działania Koła.
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4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki członkowskiej.
5. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11
Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie;
2) wykluczenia członka na podstawie uchwały Zarządu wskutek długotrwałego niewywiązywania się 

z obowiązków podanych w niniejszym Regulaminie lub rażącego naruszenia postanowień tegoż; 
od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od 
dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Koła;

3) członkostwo zwyczajne wygasa także na skutek ukończenia studiów doktoranckich lub utraty 
statusu doktoranta na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Koła

§ 12
Organami Koła są:

1) Walne Zebranie Członków Koła (zwane Walnym Zebraniem);
2) Zarząd Koła;
3) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków Koła

§ 13
1. Walne  Zebranie  jest  najwyższym  organem uchwałodawczym  Koła.  Może  odbywać  się  w  trybie 

zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku akademickim.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła: 

1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Kuratora Koła;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4) na wniosek co najmniej 2/3 ogółu członków Koła.

4. W sytuacjach, o których mowa w § 13 ust. 3 Zarząd zwołuje Walne Zebranie w ciągu 14 dni od dnia 
zaistnienia przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. W skład Walnego Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków zwyczajnych Koła oraz członkowie 
honorowi z głosem doradczym.

6. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes, Wiceprezes lub inny członek Zarządu wyznaczony przez 
Prezesa.

§ 14
1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych 
w drugim terminie. W razie równej liczby głosów, Prezesowi przysługuje głos rozstrzygający.

2. Uchwały dotyczące zmian w Regulaminie Koła podejmowane są bezwzględną większością głosów 
przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Koła.

§ 15
1. Informacja o dacie i  miejscu Zwyczajnego Walnego Zebrania winna być  podana do wiadomości 

indywidualnie każdemu członkowi Koła w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej nie później niż 
na 5 dni przed terminem zebrania przez Prezesa lub innego członka Zarządu.

2. Prezes Koła,  kierując się  ważnym interesem Koła,  może zwołać  ponownie Walne Zebranie w II 
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terminie, po zakończeniu poprzedniego, bez stosowania § 15 ust. 1.

§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) wybieranie i odwoływanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Koła;
3) rozpatrywanie spraw wnioskowanych przez członków Koła;
4) podejmowanie uchwał w trybie ustalonym w § 14 ust. 1, których wykonywanie powierza się 

Zarządowi lub wyznaczonym osobom;
5) nadawanie i odbieranie tytułu członka honorowego Koła;
6) zatwierdzanie zmian w Regulaminie Koła w trybie ustalonym w § 14 ust. 2.

Zarząd Koła
§ 17

Zarząd Koła tworzą:
1) Prezes;
2) Wiceprezes;
3) Sekretarz;
4) Skarbnik.

 
§ 18

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym Koła.
2. Pierwszy Zarząd tworzy Komitet Założycielski Koła.
3. Kadencja Zarządu trwa 24 miesiące.
4. Funkcjonowanie poprzedniego Zarządu wygasa z dniem wybrania nowego Zarządu.

§ 19
1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić:

1) ustępujący Prezes Koła;
2) co najmniej 4 zwyczajnych członków Koła.

2. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
3. Spośród kandydatów, Prezesa Koła wybiera Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.
4. Pozostałych członków Zarządu przedstawia Prezes Koła spośród zwyczajnych członków Koła.
5. Walne Zebranie akceptuje przedstawiony przez Prezesa Koła skład Zarządu bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.
6. W przypadku odrzucenia przedstawionego składu Zarządu, Prezes przedstawia nowy skład w ciągu 

7 dni od zebrania, do akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu.
7. Wyboru nowego Zarządu dokonuje się na ostatnim Walnym Zebraniu w roku akademickim, w którym 

kończy się kadencja Zarządu Koła.
8. W przypadku rezygnacji  członka Zarządu,  nową  osobę  na jego miejsce wskazuje  Prezes.  Walne 

Zebranie akceptuje nowego członka Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością 
głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła

§ 20
1. W uzasadnionym przypadku, Walne Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może odwołać 

Prezesa lub poszczególnych członków Zarządu bezwzględną  większością  głosów w obecności  co 
najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

2. Wraz z odwołaniem Prezesa ustępują pozostali członkowie Zarządu.

§ 21
Okresem sprawozdawczym z działalności Koła jest rok akademicki.
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§ 22
Zarząd  podejmuje  decyzje  zwykłą  większością  głosów  w obecności  co  najmniej  połowy członków. 
W razie równej liczby głosów, Prezesowi przysługuje głos rozstrzygający.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Koła wobec władz KUL, działanie w imieniu Koła i dla jego dobra;
2) kierowanie działalnością Koła zgodnie z Regulaminem i uchwałami Walnego Zebrania;
3) określanie szczegółowego programu działania i troska o jego realizację;
4) zwoływanie Walnych Zebrań;
5) przedstawianie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu;
6) wykluczanie członków Koła, o którym mowa w § 11 pkt 2,
7) utrzymywanie kontaktów z kołami oraz z innymi organizacjami w innych ośrodkach i na terenie 

Uniwersytetu;
8) promocja Koła;
9) uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 24
1. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Koła w kontaktach z władzami KUL oraz w kontaktach zewnętrznych;
2) kierowanie pracami Zarządu;
3) zgłaszanie wniosków uchwał pod głosowanie;
4) rozstrzygający głos w przypadku równej  liczby głosów podczas obrad Walnego Zebrania oraz 

Zarządu Koła.
2. Do kompetencji Wiceprezesa należy w szczególności:

1) wspieranie Prezesa Koła w jego działaniach;
2) wykonywanie zadań zleconych przez Prezesa;
3) zastępowanie Prezesa we wszystkich jego uprawnieniach w razie konieczności.

3. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) sporządzanie  sprawozdań  z  posiedzeń  Walnego  Zebrania  i  Zarządu  oraz  przekazywanie  ich 

Prezesowi w celu archiwizacji;
2) sporządzanie listy obecności członków Koła na Walnych Zebraniach;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Koła;
4) koordynowanie prac techniczno-organizacyjnych związanymi z działalnością Koła;
5) sprawowanie pieczy nad stroną internetową Koła oraz nad wizerunkiem Koła w sieci;
6) komunikacja pomiędzy Walnym Zebraniem, a Zarządem Koła;
7) prowadzenie wraz ze Skarbnikiem ewidencji członków Koła.

4. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) zbieranie składek członkowskich;
2) sprawowanie opieki nad finansami Koła;
3) uczestnictwo w przygotowaniu pisemnego rocznego budżetu Koła;
4) sporządzanie sprawozdań dotyczących wszystkich przedsięwzięć i rozliczeń finansowych Koła;
5) przedstawianie Walnemu Zebraniu corocznego pisemnego sprawozdania finansowego;
6) prowadzenie wraz z Sekretarzem ewidencji członków Koła.

Komisja Rewizyjna

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.
2. Komisja składa się  z  3  członków.  Powoływana jest  przez Walne Zebranie,  w wyborach tajnych, 

bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.
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3. Na  wewnętrznym  posiedzeniu  członkowie  Komisji  wybierają  spośród  swego  grona 
Przewodniczącego Komisji, kierującego ogółem jej prac.

4. Kadencja Komisji trwa 24 miesiące.

§ 26
Komisja  Rewizyjna  podejmuje  uchwały  w  głosowaniu  jawnym  bezwzględną  większością  głosów 
w obecności wszystkich członków Komisji.

§ 27
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działań organów Koła na podstawie przedstawianych sprawozdań oraz ocena zgodności 
działania z przepisami prawa, w szczególności: Statutem KUL i niniejszym Regulaminem.

2) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu;
3) rozpatrywanie odwołań kandydatów i członków Koła od uchwał Zarządu Koła.

2. Posiedzenie Komisji zwoływane jest w ciągu 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez osobę 
wnioskującą o zwołanie.

3. W przypadku bezpośredniego zaangażowania członka Komisji Rewizyjnej w badaną sprawę, zostaje 
on wyłączony ze składu Komisji w tej sprawie, zaś na jego miejsce Walne Zebranie powołuje nowego 
członka Komisji tylko dla zbadania danej sprawy.

4. Komisja ma dostęp do pełnej dokumentacji działalności Koła.
5. W przypadku zaistnienia wątpliwości Komisja występuje z żądaniem wyjaśnień do Zarządu.

Rozdział V
Kurator Koła

§ 28
1. Kuratora Koła powołuje Senat KUL.
2. Kadencja Kuratora Koła trwa 4 lata, z możliwością wielokrotnej reelekcji.

§ 29
Do kompetencji Kuratora Koła należy w szczególności:

1) wspieranie merytoryczne i organizacyjne działalności Koła;
2) możliwość brania udziału w zebraniach Koła;
3) wspieranie Koła w kontaktach z władzami Uniwersytetu i innymi instytucjami, z którymi Koło 

nawiązuje kontakty.

Rozdział VI
Rozwiązanie Koła lub zawieszenie działalności

§ 30
Rozwiązanie Koła lub zawieszenie jego działalności może nastąpić na podstawie:

1. uchwały Walnego Zebrania, na uzasadniony wniosek Zarządu albo 2/3 ogólnej liczby członków 
Koła,  przyjętej  w  głosowaniu bezwzględną  większością  głosów,  w obecności  co  najmniej  3/4 
wszystkich członków Koła;

2. decyzji Senatu KUL, gdy działalność Koła jest rażąco sprzeczna z prawem, Statutem KUL lub 
niniejszym Regulaminem.

Rozdział VII
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 31
Funkcji członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć.
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§ 32
Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Walne Zebranie w trybie przewidzianym w § 14 ust. 2, na 
wniosek Zarządu Koła lub pisemny wniosek 2/3 członków Koła, złożony na ręce Prezesa Koła.

§ 33
O wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Koła.

§ 34
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat KUL.
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