
STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „ERKA” 
 
I. SIEDZIBA SKN „ERKA” 
Instytut Zdrowia 
Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II 
 
II. ZADANIA SKN „ERKA” 
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności członków koła w zakresie medycyny 
ratunkowej; 
2. Promocja specjalności Ratownictwa Medycznego na imprezach organizowanych 
przy 
Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej; 
3. Integracje studentów rożnych specjalności, szczególnie studiujących kierunki 
Medyczne 
4. SKN przyjmuje symbol graficzny jako logo 

 
 
III. CELE SKN „ERKA” 
1. Celem SKN jest: 
a) Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, 
inicjatywy twórczej , wymiany myśli i poglądów 
b) Pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych 
c) Organizowanie odczytów, dyskusji, pokazów, konferencji, wyjazdów 
naukowych 
i innych przedsięwzięć 
d) Wykonywanie projektów indywidualnych i grupowych. 
e) Współpraca z Uczelnią jak rownież z innymi organizacjami zajmującymi się 
podobną tematyką 
2. Wszelkie wnioski i propozycje powinny być zgłaszane na zebraniach SKN 
3. O większych projektach oraz działaniach wykraczających poza obszar PSW 
Zarząd 
SKN zobowiązany jest poinformować opiekuna 
4. SKN organizuje spotkania co najmniej raz w miesiącu 
5. Informacje dotyczące SKN (w tym informacje dotyczące zebrań) winny być 
wywieszone na tablicy ogłoszeń 
 



IV. CZŁONKOWIE SKN „ERKA” , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 
1. Członkiem SKN może być każdy student lub absolwent uczelni, który deklaruje 
poparcie dla programu SKN i zasad zawartych w jego regulaminie i którego 
kandydatura 
zostanie zatwierdzona przez Zarząd SKN 
2. Aby zostać członkiem Koła należy: 
a) Zapoznać się z niniejszym regulaminem i zobowiązać się do jego 
przestrzegania 
b) Spełniać wymagania tegoż regulaminu 
c) Wpisać się na listę członków Koła 
3. Członek SKN zobowiązany jest do: 
a) Ścisłego przestrzegani Statutu i Regulaminu SKN 
b) Uczestniczenia w zebraniach ogólnych i sekcyjnych 
c) Poszanowania mienia, jakim dysponuje SKN 
d) Stosowania się do uchwał Zarządu SKN 
4. Członek SKN ma prawo: 
a) Brać udział w obradach Zgromadzenia SKN 
b) Wybierać oraz być wybieranym do władz SKN 
c) Korzystać z urządzeń i usług wchodzących w zakres działalności SKN 
d) Uczestniczyć w imprezach oraz uroczystościach organizowanych przez SKN 
e) Zgłaszać wnioski 
f) Otrzymywać rekomendacje z działalności do SKN 
5. Członkostwo w SKN ustaje: 
a) W wyniku wystąpienia z SKN poprzez złożenie przez członka pisemnego lub 
ustnego oświadczenia władzom lub opiekunowi SKN 
b) Na mocy decyzji Zarządu 
c) Z chwila rozwiązania SKN 
d) z chwilą utraty uprawnień studenckich 
 
V. WŁADZE SKN „ERKA” 
1. Kołem kieruje 4 -ro osobowy Zarząd w składzie : Przewodniczący, V-ce 
Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik. 
2. Członkowie Zarządu powoływani są na Walnym Zgromadzeniu w wyborach 
tajnych 
bezwzględną większością głosów (50% +1 ). 
3. Zarząd zbiera się w ramach organizacyjnych wymogów sytuacji. 
4. Kadencja Zarządu trwa I rok. Walne Zgromadzenie i wybory Zarządu 
odbywają się, co 
rok w miesiącu maju. Kadencja może ulec skróceniu na wniosek bezwzględnej 
większości 
członków koła głosów (50% +1 ) uchwałą Walnego Zgromadzenia, które 
jednocześnie 
powinno naznaczyć nowe władze Koła. 
5. Powołać (odwoływać) Zgromadzenie może grupa członków zwyczajnych 
(podjęcie 
decyzji 2/3 głosów obecnych i uprawnionych członków lub większością głosów). 
6. Opiekun koła zostaje powołany na wniosek Zarządu Koła na tajnym 
głosowaniu 
członków Koła, po uprzednim wyrażeniu zgody na kandydowanie. 
 
VI. OPIEKUN SKN „ERKA” 
1. Opiekunem naukowym Koła może być nauczyciel akademicki wskazany przez 



studentów założycieli i zaakceptowany przez rektora. Wybory Opiekuna SKN 
dokonują 
członkowie Koła na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym. 
2. Prawa Opiekuna SKN: 
a) Wszystkie prawa członka zwyczajnego SKN 
b) Dobór opiekunów obozów naukowych organizowanych przez SKN, 
c) Dysponowanie (w porozumieniu z Zarządem SKN) funduszami przeznaczonymi 
na działalność SKN. 
3. Obowiązki Opiekuna SKN: 
a) Obowiązki dotyczące członków zwyczajnych 
b) Pomoc w organizowaniu imprez SKN, 
c) Ułatwienie kontaktów między członkami i sympatykami SKN a pracownikami 
Instytutu Pielęgniarstwa, 
d) Merytoryczna pomoc w doborze tematyki realizowanej przez SKN 
współodpowiedzialność materialna za sprzęt będący w dyspozycji SKN. 
 
VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
1. Działalność Koła jest finansowana przez PSW w Białej Podlaskiej oraz ze 
środków 
własnych. 
2. Dopuszcza się możliwość dofinansowania działalności prowadzonej w 
Studenckim Kole 
Naukowym ze źródeł spoza PSW:- instytucji, sponsorów, osób fizycznych, od 
sympatyków koła, - ze źródeł własnych (studentów). 
 
VIII. TRYB UCHWALANIA REGULAMINU SKN „ERKA” I JEGO ZMIAN 
Regulamin SKN uchwalany jest na Walnym Zgromadzeniu. Zmiany w statucie 
mogą być 
wówczas wprowadzone bezwzględną większością głosów (50%+1) lub 2/3 
głosów 
obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 
 
IX. LIKWIDACJA SKN „ERKA” 
1. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 
podjętej 
większością 2/3 głosów w obecności no najmniej 2/3 członków SKN 
2. Wniosek w sprawie rozwiązania SKN może złożyć 
a) Zarząd 
b) Co najmniej 2/3 członków zwyczajnych 
 

X. STATUT WCHODZI W ŻYCIE Z CHWILĄ UCHWALENIA 

 

 PRZEODNICZĄCY  

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „ERKA” 

 

Łukasz Lubański 

 


