Załącznik nr 1
Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji

Statut Koła Naukowego Ochrony Praw Zwierząt „ Omnia Fera”
Dział I
Postanowienia ogólne
§1.
Podstawa działalności
Koło Naukowe Ochrony Praw Zwierząt „Omnia Fera”, zwane dalej Kołem działa na podstawie ustawy z dnia 27
lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminu Studiów
Uniwersytetu Gdańskiego oraz niniejszego statutu.
§2.
Nazwa
Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Ochrony Praw Zwierząt „Omnia Fera”. Przyjętym i akceptowanym
skrótem tej nazwy jest KNOPZ „Omnia Fera”.
§3.
Siedziba
Siedzibą Koła jest Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
§4.
Opieka naukowa nad działalnością koła
Bezpośrednią opiekę nad działalnością Koła sprawuje Opiekun Koła – pracownik naukowo –
– dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
§5.
Cele i zadania
Do celów i zadań Koła należy w szczególności:
1. Propagowanie i uświadamianie społeczności akademickiej z zakresu działalności na rzecz ochrony praw
zwierząt.
2. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego i aktywności akademickiej wśród wspólnoty
uniwersyteckiej.
3. Współdziałanie z placówkami ukierunkowanym na pomoc zwierzętom.
4. Współpraca z innymi organizacjami i uczelniami wyższymi z zakresu tematyki ochrony praw zwierząt.
5. Prowadzenie prac naukowo‐ badawczych

6. Upowszechnianie wizerunku uniwersytetu Gdańskiego jako uczelni walczącej o poszanowanie praw
zwierząt

§6.
Środki realizacji celów

Cele i zadania będą realizowane w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.

Regularne spotkania naukowe i dyskusyjne.
Organizowanie konferencji naukowych oraz wykładów.
Organizacja konkursów.
Inicjowanie działalności wolontaryjnych, mających na celu między innymi zbiórki żywności dla
placówek zajmujących się pomocom dla zwierząt.
5. Nawiązywanie kontaktów oraz współpraca z organizacjami pozauniwersyteckimi.

Dział II
Struktura Organizacyjna
Rozdział I
Członkostwo
§7.
Członkowie
1. Członkiem Koła może zostać student każdego wydziału Uniwersytetu Gdańskiego, niezależnie od trybu
studiów oraz studiowanego kierunku, którego przynależność do Koła została zaakceptowana przez
Zarząd Koła.
2. Walne Zgromadzenie Członków Koła może ustanowić, w drodze uchwały, Członkowstwo Honorowe dla
osoby wyróżniającej się szczególnym zaangażowaniem i wsparciem dla działalności Koła.
§8.
Nabycie członkostwa
1. Aby uzyskać członkowstwo w Kole, w pierwszej kolejności kandydat na członka zobowiązany jest do
wypełnienia Deklaracji Członkowskiej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
2. O przyznaniu członkowstwa decydują jednomyślnie członkowie Zarządu Koła.
3. O nadaniu Członka Honorowego decyduje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym.
§9.
Prawa członka Koła

Członek Koła ma prawo do:
a) Czynnego udziału w działalności Koła
b) Brać udział w Walnym Zgromadzeniu Koła
c) Bycia powołanym do działania jako koordynator określonego projektu przez Zarząd Koła
d) Biernego prawa wyboru do Zarządu Koła
e) Zgłaszać postulaty, wnioski i opinie dotyczące działalności Koła
f) Brać czynny udział w spotkaniach Koła oraz wydarzeniach przez nie organizowanych
§10.
Obowiązki członka Koła
Członek Koła ma obowiązek:
a) Respektować postanowienia statutu Koła, decyzji i postanowień jego władz
b) Dbać o dobre imię Koła
c) Brać aktywny udział w spotkaniach , pracach i projektach Koła
d) Sumiennie wypełniać zadania powierzone mu w związku z działalnością Koła
e) Przyczyniać się do rozwoju Koła i urzeczywistnianiu jego celów zawartych w statucie
§11.
Utrata członkostwa
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Utratę członkowstwa stwierdza Zarząd Koła w formie uchwały, bezwzględną większością głosów.
Utrata członkowstwa następuje wskutek:
Niedopełniania obowiązków wymienionych w §10 pkt. a) – e)
Narażenia dobrego imienia Koła przez członka
Złożenie rezygnacji z członkowstwa w formie pisemnej
Wykonywanie działalności niezgodnej z postanowieniami niniejszego statutu
Działanie na szkodę Koła
Utraty statusu studenta Uniwersytetu Gdańskiego bez uzyskania dyplomu
Śmierć członka

Rozdział II
Władze Koła
§12.
Organami Koła są:
a) Zarząd
b) Walne Zgromadzenie
§13.
Zarząd Koła
1. W skład Zarządu Koła wchodzą:
a) Prezes Zarządu

b) Wiceprezes ds. Spraw Finansowych i Kontaktów Zewnętrznych
c) Koordynator ds. Grup Projektowych

§14.
Kompetencje Zarządu Koła
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Do kompetencji Zarządu Koła należy:
Bieżące i nieprzerwane kierowanie działalnością Koła
Podejmowanie wiążących decyzji związanych z funkcjonowaniem
Wydawanie wiążących postanowień i wytycznych dotyczących prac Koła
Ustalanie toku prac i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem
Czuwanie nad realizacją celów Koła wymienionych w niniejszym statucie
Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków
Podejmowanie decyzji o nadaniu i odebraniu praw członkowskich
Prowadzenie i aktualizowanie rejestru członków
Kreowanie i ustalanie działalności grup projektowych i wyznaczanie koordynatorów do działalności
projektowych
j) Prowadzenie dokumentacji z działalności Koła
k) Rozstrzyganie wszelkich sporów zaistniałych podczas działalności wewnątrz Koła
l) Inne kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności Koła
2. Zarząd powoływany jest na roczną kadencję.

§15.
Kompetencje Prezesa Koła
Do kompetencji Prezesa Koła należy:
a) Kierowanie pracami Koła
b) Zwoływanie i przewodniczenie zebraniom Zarządu Koła
c) Zwoływanie i przewodniczenie Walnemu Zgromadzeniu
d) Reprezentowanie Koła na zewnątrz i w kontaktach z władzami uczelni
e) Dbanie o wizerunek Koła
f) Kierowanie współpracą z innymi organizacjami
g) Dbanie o rozwój Koła
h) Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Koła postanowień statutu Koła oraz realizacją wydanych
decyzji i poleceń
i) Czuwanie nad działalnością Wiceprezesów
j) Czuwanie nad zgodnością podejmowanych uchwał ze statutem Koła
k) Promocja działalności oraz przedsięwzięć Koła
§16.
Kompetencje Wiceprezesa ds. Finansów i Kontaktów Zewnętrznych
Do kompetencji Wiceprezesa ds. Finansów i Kontaktów Zewnętrznych należy:
a) W przypadkach szczególnie uzasadnionych okolicznościami zwoływania zebrań Zarządu Koła

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Rzetelne prowadzenie spraw finansowych Koła
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Koła
Nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych
Regularne sporządzanie i przedstawianie sprawozdania finansowego z działalności Koła
Działalność związana z pozyskiwaniem sponsorów
Sporządzanie kosztorysów projektów
Dbanie o zewnętrzny wizerunek Koła
Kontakty z mediami
Utrzymywanie kontaktów międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzyorganizacyjnych i innymi
podmiotami zewnętrznymi
§17.
Kompetencje Koordynatora ds. Grup Projektowych i Organizacji

Do kompetencji Wiceprezesa ds. Grup Projektowych i Organizacji należy:
a) Kierowani i koordynowanie za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Koło
b) Koordynacja i nadzorowanie prac grup projektowych funkcjonujących wewnątrz Koła oraz działań
naukowych prowadzonych przez Koło
c) Dbanie o kontakty pomiędzy grupami projektowymi oraz grupami projektowymi a Zarządem
d) Odpowiedzialność za przedstawianie regularnych sprawozdań
e) Inne zadania niezastrzeżone dla innych organów związane z działalnością grup projektowych
f) Sporządzanie protokołów ze spotkań zebrań Koła
g) Dbanie o prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Koła
h) Prowadzenie korespondencji Koła
§18.
Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie koła.
§19.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością w obecności połowy uprawnionych
do głosowania.
§20.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) wybór Zarządu,
2) uchwalania zmian statutu,
3) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła
4) podejmowanie wszystkich innych decyzji na wniosek któregokolwiek z członków Klubu
5) nadanie statusu Członka Honorowego

Dział III

Finanse Koła

Źródła finansowania
W celu realizacji zadań statutowych Koła, organizacja korzysta ze środków pochodzących z następujących
źródeł finansowani:
a) Środki finansowe przekazane przez Uczelnię na działalność Koła
b) Środki uzyskane od podmiotów zewnętrznych
c) Środki będące dotacjami, darowiznami bądź grantami
d) Inne środki finansowe
§21.
Podział środków finansowych
O podziale środków finansowych organizacji decyduje Zarząd Koła.
§22.
Przeznaczenie środków finansowych
Środki finansowe Koła przeznacza się w szczególności na:
a) Bieżącą działalność związaną z celami organizacji
b) Bieżące potrzeby biurowe
c) Organizację projektów, konferencje, spotkań związanych z działalnością statutową działalności Koła
d) Potrzeby marketingowe organizacji
e) I inne potrzeby

Dział IV
Postanowienia końcowe
§23.
Zmiana statutu
W celu zmiany statutu należy przeprowadzić głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja zapada
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Koła
§24.
Sposób i warunki rozwiązania Koła
Decyzja o rozwiązaniu koła następuje przez głosowanie Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Koła.

