
 

 

 

 

 

 

 

R e g u l a m i n     d z i a ł a l n o ś c i    K o ł a     N a u k o w e g o 

 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 

1. Pełna nazwa studenckiego koła naukowego brzmi: Koło Naukowe Pielęgniarstwa 

Chirurgiczno – Anestezjologicznego. 

2. Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Koszalinie ul. Leśna 1. 

3. Koło jest zrzeszeniem zainteresowanych studentów kierunku Pielęgniarstwa. 

4. Przynależność do Koła jest dobrowolna. 

5. Władze Koła: 

a. najwyższą władzą Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgiczno - 

Anestezjologicznego jest Walne Zgromadzenie Członków, 

b. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd Koła w składzie: Przewodniczący, 

Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz, 

c. opiekun naukowo-dydaktyczny, 

d. kadencja Zarządu Koła trwa 3 lata, 

e. Zarząd Koła lub jego poszczególni Członkowie mogą podać się do dymisji 

poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce opiekuna Koła Naukowego, 

f. Zarząd Koła pełni swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu Koła, 

podejmując jedynie niezbędne do funkcjonowania Koła decyzje. 

6. Pracami Koła kieruje jego Zarząd. 

7. Opiekunami Koła są pracownicy naukowo dydaktyczni Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ 

w Koszalinie. 

8. Opiekunowie Koła wspomagają Koło przez: 

a. sprawowanie nadzoru nad działalnością Koła w zakresie objętym regulaminem, 

b. merytoryczną pomoc w organizacji form kształceniowych Kola. 

9. Koło działa zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, przepisami wewnętrznymi 

uczelni oraz własnym regulaminem. 



 

10. Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o 

podobnych celach działania. 

11. Koło ma prawo tworzyć sekcje. 

12. Koło posiada swoje logo. 

 

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA KOŁA 

Celem Koła jest: 

1. Poszerzanie wiedzy zdobywanej podczas studiów przez członków Koła. 

2. Pogłębianie zagadnień dotyczących spraw medycznych, pielęgniarstwa.  

3. Poszerzanie indywidualnych zainteresowań członków Koła.  

4. Przygotowanie studentów do pracy naukowo – badawczej. 

5. Kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu. 

6. Zintegrowanie środowiska studenckiego – szczególnie studentów pierwszego roku . 

 

Cele Koła realizowane są w szczególności przez: 

1. Organizację pracy naukowej rozwijającej zainteresowania członków Koła. 

2. Organizację spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym (odczytów, 

sympozjów prelekcji, seminariów, itp.). 

3. Organizację wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania z pracownikami 

naukowymi i pracownikami naukowo-dydaktycznymi. 

4. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusyjnych. 

5. Współpracę z innymi kołami naukowymi w kraju. 

6. Rozwijanie swoich umiejętności praktycznych na dyżurach i warsztatach. 

7. Przeprowadzanie badań wg opracowanego projektu. 

8. Organizację pokazów ratownictwa medycznego. 

 



 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE KOŁA 

1. Zwykłymi Członkami Koła mogą być studenci kierunku Pielęgniarstwa, jeżeli 

wykazują zainteresowanie problematyką podejmowaną przez Koło. 

2. Przyjęcia Członka dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji członkowskiej. 

3. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci, którzy działali w Kole. 

4. Członkostwo zwyczajne nabywa się od momentu złożenia deklaracji wstąpienia do 

Koła. 

5. Studenta – członka Koła charakteryzuje odpowiednia postawa etyczna. 

6. Student może zostać skreślony z listy Członków Koła: 

a. na własną prośbę, 

b. po ukończeniu studiów, o ile nie jest członkiem honorowym, 

c. na podstawie wniosku Zarządu Koła, jeżeli członek Koła nie stosuje się do 

Regulaminu i uchwał władz Koła oraz nie wywiązuje się z przyjętych 

zobowiązań, 

d. w przypadku rozwiązania Koła. 

7. Członkowie Koła mają prawo do: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła, 

b. zgłaszania wniosków, propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawach 

działalności Koła, 

c. uczestnictwa w zebraniach, konferencjach naukowych i innych 

przedsięwzięciach określonych przez Zarząd Koła, 

d. korzystania z pomocy naukowych i środków, którymi dysponuje Koło na 

zasadach określonych przez Zarząd Koła, 

e. członkowie honorowi posiadają wszystkie wyżej wymienione prawa z 

wyłączeniem punktu a).  

8. Członek Koła jest zobowiązany do: 

a. przestrzegania Regulaminu Koła i uchwał władz Koła, 

b. czynnego uczestnictwa w pracach Koła, 

c. wywiązywania się z podjętych zobowiązań, 

d. godnego reprezentowania Koła. 

 

 



 

ROZDZIAŁ IV FUNDUSZE I MAJĄTEK KOŁA 

1. Fundusze niezbędne do wypełniania zadań Koła mogą pochodzić z Uczelni,  

od członków Koła, w zależności od potrzeb; jak też od sponsorów. 

2. Zobowiązania finansowe zaciągają w imieniu Koła Przewodniczący i Skarbnik za 

zgodą  Rektora. 

3. Majątek Koła stanowią wszystkie ruchomości pozostawione do dyspozycji Koła przez 

darczyńców. 

ROZDZIAŁ V PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez władze Uczelni oraz 

Członków Koła. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być wnioskowane przez Zarząd Koła, Opiekuna 

Koła oraz co najmniej 1/3 członków Koła. Przedłożenie tego wniosku musi mieć 

miejsce najpóźniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem i musi być umieszczony 

w porządku obrad. 

3. Koło na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący i Zastępca oraz Opiekun Koła. 

 

 

 


