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S T A T U T 

 

1. Nazwa Koła Naukowego: Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgiczno – 

Anestezjologicznego. 

2. Siedziba Koła Naukowego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 

 ul. Leśna 1,  75-582 Koszalin 

3. Dane, nr telefonu, adres mailowy osoby do kontaktu: skn.medico@gmail.com,  

 Maria Szczepaniak – przewodnicząca 

 Katarzyna Gramczewska – z-ca przewodniczącej 

4. Opiekun Koła Naukowego:  

 Doktor nauk medycznych Janina Książek 

 Doktor nauk medycznych Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska 

 Magister Alina Miedziocha 

5. Członkiem Koła Naukowego może być każdy student I, II, III roku pielęgniarstwa  

Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. 

6. Zarząd Koła Naukowego składa się z: 

 Przewodnicząca: Maria Szczepaniak 

 Z-ca przewodniczącej : Katarzyna Gramczewska 

 Sekretarz : Beata Głuszcz 

 Skarbnik : Marta Klimiuk 

7. Przewodniczący Koła, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik są wybierani na   

pierwszym posiedzeniu Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy  członków Koła. Przewodniczącego lub inną osobę Zarządu Koła można odwołać 

na posiedzeniu  Koła zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków Koła. 
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8. Przewodniczący: 

 ustala terminy posiedzeń Koła, co najmniej jeden raz w miesiącu,  

w uzgodnieniu  z Opiekunem Koła 

 przewodniczy posiedzeniom Koła 

 przewodniczy Zarządowi Koła 

9. Zarząd Koła podejmuje wszelkie decyzje dotyczące działalności i funkcjonowania Koła. 

Uchwały są podejmowane przez Zarząd Koła większością głosów. 

10.  Koło może zostać rozwiązane przez jego członków zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Koła. 

11. Członkostwo w Kole wygasa na skutek wystąpienia z Koła. 

12.  Zadania Koła: 

 Poszerzanie wiedzy zdobywanej podczas studiów przez członków Koła, 

 Pogłębianie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik i metod diagnostycznych, 

pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych 

 Poszerzanie indywidualnych zainteresowań członków Koła 

 Przygotowanie studentów do pracy naukowo – badawczej, 

 Kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu, 

 Zintegrowanie środowiska studenckiego. 

13. Koło będzie realizować swoje zadania poprzez: 

 organizację pracy naukowej rozwijającej zainteresowania członków Koła, 

 organizację spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym  

(odczyty, pokazy, sympozja, prelekcje, seminaria, itp.) 

 organizację wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania z pracownikami 

naukowymi i pracownikami naukowo-dydaktycznymi, 

 aktywne uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusyjnych,  

 nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi w kraju, 

 rozwijanie swoich umiejętności praktycznych na dyżurach i warsztatach, 

 przeprowadzanie badań wg opracowanego projektu, 

 organizację pokazów ratownictwa medycznego. 

 

 

 

 


