STATUT KOŁA NAUKOWEGO
COOPERATORES VERITATIS
IM. BENEDYKTA XVI

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Na podstawie Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków
z dnia 13 V 2015 r.

Rozporządzenia Zarządu Koła
z dnia 13 V 2015 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (zwane dalej Kołem) jest
samorządną organizacją o charakterze naukowym, samokształceniowym i promującym studia
na Wydziale Teologicznym (zwanym dalej WT UMK).
2. Opiekę nad merytoryczną działalność Kola sprawuje Opiekun wybrany przez komitet
założycielski i zatwierdzony przez Dziekana WT UMK spośród pracowników naukowych
WT UMK.
3. Opiekun czuwa nad merytoryką podjętych działań, a także dysponuje głosem doradczym
we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła.

II. CELE I ZADANIA
1. Celem Koła jest:
a. dążenie do Prawdy;
b. czerpanie z dorobku naukowego Benedykta XVI;
c. pogłębianie wiedzy w duchu Benedykta XVI;
d. interdyscyplinarna wymiana myśli oraz współpraca z innymi Kołami Naukowymi
z kraju i zagranicy;
e. integracja środowiska naukowego WT UMK;
f. samokształcenie na wielu płaszczyznach rozwoju intelektualnego, osobistego etc.;
g. budzenie zainteresowań naukowych i wdrażanie do pracy naukowej i badawczej;
h. promowanie nauczania papieskiego;
i. promowanie studiów na WT UMK;
2. Cele własne realizuje poprzez:
a. działalność sekcji1 tematycznych Koła;
b. organizowanie i uczestnictwo w seminariach, sympozjach, konferencjach i zjazdach
naukowych;
c. organizowanie obozów, wycieczek i wyjazdów o charakterze naukowym
i integracyjnym;
d. organizowanie spotkań i dyskusji;
e. wydawanie pisma tworzonego przez członków Koła (w formie papierowej lub
elektronicznej);
f. publikowanie prac powstałych w Kole;
g. organizowanie warsztatów / szkoleń dla osób spoza środowiska akademickiego;
h. inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.

III. CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Koła mogą być:
a. wszyscy studenci oraz doktoranci UMK w Toruniu;

1

Sekcje powoływane są stosownie do działalności Koła, nazwy sekcji odpowiadają dyscyplinom teologicznym.
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b. osoby współpracujące z Kołem rekomendowane przez minimum trzech członków
Koła.
2. Członkiem Koła zostaje się poprzez wpisanie do rejestru członków.
3. Członkowie Koła mają prawo do:
a. współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu
Członków Koła;
b. wybierania i bycia wybieranym do władz Koła na zasadach określonych statutem
(z zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze przysługuje tylko studentom
i doktorantom);
c. korzystania z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na
zasadach ustalonych przez Zarząd;
d. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła;
e. ubiegania się o opinię o swojej działalności w Kole.
4. Członkowie Koła są zobowiązani do:
a. podporządkowania się postanowieniom statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia
Członków Koła, rozporządzeniom Zarządu Koła i regulaminom Koła;
b. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania obowiązków;
c. dbania o dobre imię Koła;
d. finansowego wsparcia przedsięwzięć podejmowanych przez Koło, w postaci
miesięcznej składki.
5. Utrata członkostwa następuje poprzez:
a. pisemne wyrażenie takowej woli;
b. wykluczenie przez Sąd Koleżeński w następstwie nieprzestrzegania statutu;
c. na mocy decyzji Walnego Zebrania z powodów wyżej wymienionych.
6. Zawieszenie w prawach członka oznacza2:
a. pozbawienie czynnego prawa wyborczego na walnych zgromadzeniach;
b. pozbawienie dostępu do zasobów intelektualnych Koła;
c. cofnięcie dotacji działalności naukowej z funduszy Koła;
d. cofnięcie wszelkich delegacji i upoważnień;
e. pozbawienie prawa do pełnienia określonej funkcji w Kole.

IV. WŁADZE KOŁA NAUKOWEGO
1. Władzami Koła Naukowego są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Koła;
b. Prezes Koła;
c. Zarząd Koła;
d. Komisja Rewizyjna;
e. Sąd Koleżeński.
Zawieszenie w prawach członka ma charakter prewencyjny i może zostać nałożone przez Walne
Zgromadzenie, prezesa Koła, Przewodniczących sekcji Koła (po konsultacji z prezesem), Sąd Koleżeński (po
konsultacji z prezesem), Komisję Rewizyjną (po konsultacji z prezesem) na członka, który dopuszcza się
naruszenia statutu, zaniedbania, czy niesubordynacji wobec Zarządu Koła z małą szkodą dla jego działalności.
Zawieszenie w prawach członka może zostać odwołane przez organy upoważnione do jego nałożenia.
W zawieszaniu członków Zarządu Koła obowiązują przepisy nadzwyczajne.

2
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2. Walne Zebranie Członków Koła:
a. jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego
dotyczących;
b. dokonuje nowelizacji i poprawek Statutu Koła oraz wewnętrznych regulaminów;
c. przyjmuje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d. udziela ustępującemu Zarządowi Koła absolutorium;
e. dokonuje wyboru:
- Prezesa Koła,
- Członków Zarządu Koła,
- Członków Komisji Rewizyjnej,
- Członków Sądu Koleżeńskiego.
f. sprawozdawczo-wyborcze w trybie zwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd Koła
dwa razy w ciągu roku:
- pierwsze na początku roku akademickiego,
- drugie w pierwszym tygodniu czerwca;
g. w trybie nadzwyczajnym jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną zgodnie
z zasadami określonymi statutem.
3. Data na którą zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Członków Koła musi być podana do
powszechnej wiadomości wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na 7 dni
wcześniej.
4. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków Koła przewodniczy Prezes Koła lub
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo inny członek Koła wybrany zwykłą większością
głosów na wniosek 3/4 zgromadzonych.
5. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem
wypadków przewidzianych w punkcie 1 postanowień końcowych statutu.
6. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają charakter bezpośredni, równy, wolny, a przy
wyborach władz Koła tajny. Przewodniczący może zarządzić tajność głosowania we
wszystkich sprawach, jeżeli zażąda tego przynajmniej jedna osoba uprawniona do głosowania
lub kwestia dotyczy spraw personalnych.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być ogłoszone w terminie do 10 dni od
zakończenia obrad.
8. Zarząd Koła jest jego kolegialną władzą wykonawczą.
9. Zarząd Koła:
a. administruje majątkiem Koła;
b. kieruje jego działalnością;
c. prowadzi rejestr członków Koła.
10. Zarząd Koła ma prawo:
a. wydawania w ramach statutu uchwał Walnego Zebrania Członków Koła
szczegółowych rozporządzeń;
b. uchwalania wewnętrznego regulaminu;
c. stawiania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła;
d. uzupełniać swój skład w przypadku rezygnacji bądź odwołania któregoś z jego
Członków.
11. Zarząd Koła składa się z:
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a. Prezesa,
b. Przewodniczących poszczególnych sekcji,
c. Sekretarza.
12. Zarząd Koła jest zobowiązany do złożenia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu
Zgromadzeniu Członków Koła za pośrednictwem Prezesa.
13. Członkowie Zarządu mają obowiązek pod koniec kadencji złożyć sprawozdania ze swojej
działalności Prezesowi i Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła.
14. Przewodniczący sekcji składają Zarządowi roczne sprawozdania do 30 września, a Zarząd
główny tworzy sprawozdanie z całej działalności Koła, które przedstawia później
Prorektorowi ds. studenckich.
15. Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
16. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności któryś
z Przewodniczących sekcji w kwestiach dotyczących własnej działalności.
17. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
17a. Kadencja nowo-wybranego Zarządu Koła rozpoczyna się z dniem 1 września.
18. Prezesem Koła może być tylko student / doktorant WT UMK i może pełnić tę kilka razy
z rzędu.

V FUNKCJE I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA
1. Prezes Koła ma prawo:
a. zwoływania Zarządu;
b. reprezentowania Koła w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią;
c. stoi na straży prawidłowego funkcjonowania Koła;
d. wyznaczenia osoby do reprezentowania go na zewnątrz w ramach upoważnienia
udzielonego przez Prezesa Koła;
e. wyznacza termin wyborów Zarządu Koła na nową kadencję (nie później niż do 29
czerwca, kiedy mija kadencja obecnego zarządu).
2. Prezes Koła podejmuje współprace z innymi Kołami oraz podmiotami zewnętrznymi, tzn.
z osobami prawnymi i fizycznymi w razie konieczności podpisuje stosowne umowy.
3. Prezes Koła odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne
funkcjonowanie władz wykonawczych Koła.
4. W wypadku niemożności sprawowania funkcji przez któregoś z Członków Zarządu Prezes
zastępuje go przez okres 3 tygodni, a później wyznacza zastępcę w porozumieniu z Zarządem.
5. W pracy Prezesowi pomagają Przewodniczący sekcji.
6. Prezes Koła posiada własną pieczęć i może posługiwać się pieczęciami Koła.
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7. Przewodniczący sekcji zastępują Prezesa podczas jego nieobecności i posiadają wtedy jego
wszelkie prerogatywy, łącznie mając jeden głos.
8. Przewodniczący sekcji
a. wchodzą do Zarządu, pełnią funkcję wice-Prezesów;
b. organizują prace danej sekcji zgodnie z ogólnymi założeniami Koła;
c. koordynują pracę naukową prowadzoną przez Koło;
d. biorą odpowiedzialność za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez
Koło;
e. mają prawo zwoływania zebrań sekcji tematycznych.
9. Sekretarz Koła:
a. prowadzi i odpowiada za kancelarię Koła;
b. prowadzi księgę protokołów, kodyfikuje zarządzenia Walnego Zgromadzenia
Członków Koła;
c. prowadzi księgę korespondencji Koła;
d. sprawuje opiekę nad pieczęciami Koła;
e. ma prawo posługiwania się w/w pieczęciami, zaś w wypadkach szczególnych może
zezwolić na jednorazowe użycie ich przez innego Członka Zarządu w porozumieniu
z Prezesem Koła;
f. prowadzi rejestr członków Koła;
g. prowadzi zbiórkę miesięcznych składek członkowskich oraz dokumentacje
finansową Koła.
10. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.
11. Wszyscy członkowie Zarządu wraz z Prezesem mogą być odwołani z zajmowanych
stanowisk przez Sąd Koleżeński na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu.
12. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Prezesowi
uzupełnionej dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował.
13. Uzupełnienie składu Zarządu powinno nastąpić w przeciągu trzech tygodni od daty
ustąpienia bądź odwołania którego z Członków Zarządu.
14. W przypadku dalszego wakowania w Zarządzie, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do
zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które podejmuje stosowne decyzje.
15. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Jedynym wyjątkiem jest decyzja
w sprawie uzupełnienia Zarządu, która musi być podjęta bezwzględną większością głosów.
16. By decyzje Zarządu były prawomocne, w głosowaniu uczestniczyć musi większość
Członków Zarządu.
17. W zebraniach uczestniczą tylko przewodniczący sekcji pod przewodnictwem Prezesa
Koła.

VI KOMISJA REWIZYJNA I SĄD KOLEŻEŃSKI
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1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań Członków, struktur i władz Koła z jego
statutem.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego nie może być członek Zarządu lub
Prezes Koła.
3. Jeżeli członek Zarządu zostanie wybrany do Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego,
traci tym samym członkostwo w Zarządzie Koła.
4. Kandydaci, zarówno do Komisji Rewizyjnej jak i do Sądu Koleżeńskiego są zgłaszani
przez przynajmniej pięciu członków Koła (w przypadku gdy liczba wszystkich członków
Koła jest mniejsza od dziesięciu, kandydatów wyznacza Prezes Koła).
5. Podstawowym kryterium przyjęcia kandydatury, a następnie wyboru członka jest jego
aktywna działalność w Kole oraz regularne (co najmniej comiesięczne) uczestniczenie
w spotkaniach.
6. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków, zaś Sąd Koleżeński od trzech do pięciu.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, po wyborze, wybierają spośród
siebie przewodniczącego.
8. Jeżeli liczba członków Koła nie pozwala na wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego, to zezwala się na możliwość połączenia funkcji członka Komisji Rewizyjnej
z członkostwem w Sądzie Koleżeńskim.

VII REJESTR CZŁONKÓW
1. Jest prowadzony przez Sekretarza Koła.
2. Może być edytowany przez Sekretarza i Prezesa Koła.
3. Wgląd do niego mają: vice-Prezesi oraz osoby pisemnie upoważnione przez Prezesa lub
Sekretarza.
4. Powinien zawierać następujące dane jak: Nazwisko i imię; kierunek i rok studiów;
adres e-mail; nr tel.; funkcję pełnioną w Kole; przynależność sekcyjną.

VIII. FINANSE KOŁA
1. Koło prowadzi działalność ze środków własnych, sponsorów oraz jest finansowane przez
Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
2. Członkowie Koła są zobowiązani do uiszczenia miesięcznej składki członkowskiej na rzecz
działalności Koła, której wysokość jest ustalana przez Zarząd na początku każdego roku
akademickiego.
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IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Decyzję o rozwiązaniu Koła może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków Koła na
wniosek Zarządu większością kwalifikowaną, po wysłuchaniu opinii Opiekuna.
2. Wszelkie kwestie niezawarte w owym statucie podlegają jurysdykcji Walnego
Zgromadzenia Członków Koła, Zarządowi Koła na czele z Prezesem lub zawierają się
w przepisach szczególnych zawartych w regulaminie.
3. Postanowienia powyższego statutu mają zastosowanie, tylko wówczas, gdy liczba
aktywnych członków Koła jest większa niż 10 osób. Gdy brak jest wymaganej liczby
członków, zastosowanie mają przepisy szczególne, ustalane w sposób bieżący przez Walne
Zgromadzenie Członków Koła lub Zarząd Koła, na czele z Prezesem.
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