STATUT KOŁA NAUKOWEGO
„ZDROWIE”
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Studenckie Koło Naukowe działające na podstawie niniejszego statutu nosi
nazwę „Zdrowie”.
§2
Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego „Zdrowie” (zwanego dalej Kołem) jest
Państwowa Szkoła Wyższa (Instytut Zdrowia, ul. Sidorska 95/97, 21 – 500 Biała
Podlaska), zwana dalej Uczelnią.
§3
Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze
statutem Uczelni.
§4
Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.
§5
Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich
samych prawach lub celach.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA KOŁA
§6
Cele Koła:
1. Pogłębianie zakresu wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie
zdrowia publicznego, nauk medycznych i pokrewnych.
2. Promocja kierunku: Zdrowie Publiczne.

3. Planowanie wyjazdów naukowo – dydaktycznych Koła.
4. Samokształcenie studentów w zakresie zdrowia publicznego, nauk
medycznych i pokrewnych.
5. Umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych
prac badawczych przez studentów.
6. Organizowanie spotkań, wykładów z zakresu działalności Koła.
7. Rozwijanie osobowości członków Koła.
§7
Zadania Koła:
1. Udział w konferencjach naukowo – dydaktycznych, seminariach,
warsztatach szkoleniowych oraz ich organizacja.
2. Zrzeszanie studentów zainteresowanych naukami z zakresu zdrowia
publicznego, medycyny i nauk pokrewnych w większym stopniu niż
przewiduje program studiów.
3. Integracja środowiska studenckiego.
4. Współpraca z krajowymi i z zagranicznymi organizacjami realizującymi
podobną tematykę działania.
5. Inne przedsięwzięcia zgodne z celami Koła.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA
§8
Członkiem Koła może zostać każdy student Państwowej Szkoły Wyższej
zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych ze
zdrowiem publicznym.
§9
Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
§10
Każdy członek Koła ma prawo do:
1. Swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów.

2. Kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła.
3. Oceniania pracy Zarządu.
4. Uczestniczenia w działaniach realizowanych przez Koło.
§ 11
Każdy członek ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Regulaminu i uchwał Walnego Zgromadzenia i
rozporządzeniom Zarządu Koła.
2. Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad moralnych i obyczajowych.
3. Aktywnie uczestniczyć w działalności Koła i sumiennie wypełniać swoje
obowiązki.
§ 12
Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia.
2. W przypadku nie wypełnienia obowiązków objętych statutem, na mocy
decyzji Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KOŁA
§13
Władze Koła stanowią:
- Walne Zgromadzenie
- Zarząd Koła.
§14
Walne Zgromadzenie:
1. Jest najwyższą władzą Koła.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo i obowiązek brać udział wszyscy
członkowie Koła.
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przynajmniej raz w roku na
wniosek Zarządu Koła. Ponadto Walne Zgromadzenie może być także
zwoływane na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków, w terminie nie
dłuższym niż 1 miesiąc od złożenia wniosku.

§15
Kompetencje Walnego Zgromadzenia:
1. Wysłuchanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności
Koła za okres kadencji Zarządu.
2. Udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów.
3. Określanie kierunków dalszej działalności Koła (w tym plan działalności na
kolejny rok pracy Koła).
4. Decydowanie o strukturze Koła.
5. Dokonywanie zmian w Statucie Koła.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Koła.
7. Podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.
8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie powołania członków Zarządu, ich
odwołania lub zawieszenia jego poszczególnych członków lub całego Zarządu.
9. Podejmowanie innych uchwał w sprawach przewidzianych przez Statut.
§16
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów zebranych przy
obecności co najmniej połowy wszystkich członków Koła.
§17
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie odbywa się
w sprawach osobowych, w tym dotyczących powołania i odwołania członków
Zarządu i udzielenia im absolutorium.
§18
Zarząd Koła stanowią:
1. Przewodniczący
2. Zastępca Przewodniczącego
3. Sekretarz
4. Skarbnik.
§19
Zadania Zarządu:
1. Kierowanie działalnością Koła.
2. Reprezentowanie Koła na zewnątrz.
3. Ustalanie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła.
4. Prowadzenie rachunkowości Koła.

5. Prowadzenie ewidencji członków Koła.
6. Utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi
organizacjami na terenie Uczelni.
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków
Koła.
8. Przyjmowanie członków do Koła na podstawie złożonych przez nich
deklaracji.
§ 20
Zarząd podejmuje uchwały większością głosów zebranych przy obecności co
najmniej połowy wszystkich członków Zarządu. W przypadku równości głosów,
głos decydujący ma przewodniczący Zarządu.
§ 21
Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zgromadzenie w obecności
co najmniej 3/4 członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3).
§ 22
Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję.

ROZDZIAŁ V
OPIEKUN NAUKOWY KOŁA
§ 23
Opiekunem Naukowy Koła może być pracownik naukowo – dydaktyczny
Instytutu Zdrowia PSW. Opiekuna Koła mianuje Dyrektor Instytutu Zdrowia na
wniosek Zarządu.
§ 24
Opiekun Naukowy Koła:
1. Jest odpowiedzialny przed władzami Uczelni za działalność merytoryczną
Koła.
2. Jest organem doradczym i wspomagającym.
3. Pomaga organizować działalność Koła.
4. Opiniuje program naukowy Koła oraz uczestniczy w jego przedsięwzięciach.
5. Wykonuje inne obowiązki przewidziane przez Statut.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK KOŁA
§ 25
Działalność Koła finansowana jest z: dotacji, subwencji i darowizn oraz innych
źródeł zatwierdzonych uchwałą zarządu, a niesprzecznych ze Statutem.
§26
Działalność finansowa jest księgowana przez Skarbnika Koła. On też
zobowiązany jest do przedłożenia Zarządowi Koła co najmniej raz w semestrze
sprawozdania finansowego z działalności finansowej Koła, które to
sprawozdanie Zarząd Koła niezwłocznie przedstawi Władzom Uczelni.
Zobowiązany jest on również do przedłożenia sprawozdania finansowego z
działalności finansowej Koła po zakończeniu kadencji Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA
§ 27
Statut może zostać zmieniony przez Walne Zgromadzenie na pisemny
wniosek Zarządu Koła lub na pisemny wniosek co najmniej l/4 członków Koła.
§28
W sprawach zmiany Statutu wymaga się większości 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Koła.
§29
Zmiana statutu winna podlegać zatwierdzeniu przez Rektora.
§30
1.Koło ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przy czym
wymaga się poparcia takiej uchwały przez co najmniej 3/4 obecnych na
Walnym Zgromadzeniu przy co najmniej 50% obecności członków Koła.

§31
W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Koła Walne Zgromadzenie
powołuje Komisję Likwidacyjną, w skład której wchodzą co najmniej trzy
osoby (w tym Przewodniczący).
§32
Wniosek o likwidację Koła musi zostać zgłoszony nie później niż 14 dni przed
odbyciem się Walnego Zgromadzenia Członków.

