Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Postanowienia ogólne
&1
Podstawa działalności
Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. „Prawo o szkolnictwie wyższym’’ tworzy
się uczelniana organizację studencką Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, zwaną dalej
kołem.
&2
Nazwa
Pełna nazwa koła brzmi: koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest: KNRM UR.

&3
Siedziba i teren działalności
Siedziba Koła jest wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego mieszczący się przy ul.
Pigonia 6 w Rzeszowie.
&4
Statut Koła
Koło działa przy Katedrze Ratownictwa Medycznego Uczelni i jest zrzeszeniem studentów
zainteresowanych tematyka ratownictwa medycznego, opartym na zasadach dobrowolności.
&5
Możliwości zrzeszania się
Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

&6
Okres działalności
Czas działania koła jest nieograniczony.

Cele i zadania koła
&7
Cele i zadania Koła
Celem i zadaniem Koła jest:
a) Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
b) Pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie medycyny ratunkowej,
c) Promowanie swej Uczelni
d) Pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków
pomocnych w studiowaniu,
e) Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

&8
Środki realizacji celów

Cele, o których mowa w & 7. realizowane są poprzez:
a) Samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych
i dyskusyjnych, odczytów, wyjazdów, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych,
b) Wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi
organizacjami,
c) Organizowanie i udział w obozach naukowych,
d) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnieć
Koła oraz Uczelni,
e) Rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
gospodarczą,
f) Inne formy działalności społecznej, zgodnie z założeniami Statutu.

Członkowie Koła

&9
Członkowie

Członkowie Koła dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych
b) Członków Honorowych.

&10
Członkowie Zwyczajni

1. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Medycznego UR, w szczególności
student Ratownictwa Medycznego, który pozytywnie zaliczył I semestr studiów oraz popiera
cele Koła i deklaruje czynny udział w realizacji tych celów
2. Wyjątkowo członkiem Koła może zostać student Wydziału Medycznego UR, który nie spełnia
kryterium zaliczenia I semestru studiów.

& 11
Nabycie członkostwa

1. Tryb Przyjęcia określa Zarząd Koła
2. Przyjęcia następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Koła

&12
Utrata członkostw zwyczajnego

1. Pisemnej rezygnacji Członka,
2. Skreślenia z listy studentów Wydziału Medycznego UR,
3. Wykluczenie z Koła w drodze uchwały Zarządu z powodu prowadzenia działalności sprzecznej
ze Statutem, Regulaminem Koła, narażenia dobrego imienia koła lub długotrwałego nie
wywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.

& 13
Prawa i obowiązki Członków zwyczajnych

1. Członek Zwyczajny posiada:
a) prawo wybierać i być wybieranym do władz Koła,
b) prawo uczestniczenia w pracach programów prowadzonych przez Koło i we wszystkich
przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami,
c) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących
Koła,
d) prawo do odwolywania się od decyzji Zarządu Koła do Walnego Zgromadzenia, którego
decyzje w sprawach odwołań są ostateczne
2. Członek Zwyczajny jest obowiązany:
a) Brać czynny udział w pracach Koła,
b) Przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Koła i innych uchwała władz Koła
c) Dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę.

& 14
Członkowie Honorowi

1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła,
2. Tytuł Członka Honorowego nadaje walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu,
3. Tytuł Członka Honorowego nadawany jest dożywotnio.

Struktura Organizacyjna i władze Koła

& 15
Podmioty władcze Koła

Władzami koła są:
a) Walne zebranie Członków
b) Zarząd.
& 16
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Przyjęcie corocznego sprawozdania z działalności Koła,
Zatwierdzenie kierunków działania Koła określonych przez Zarząd,
Uchwalanie Statutu i Regulaminu Koła,
Wybranie Zarządu
Zatwierdzenie kandydatur do tytułu Członka Honorowego,
Rozpatrywanie odwołań od uchwała Zarządu wniesionych przez członków Koła.

3. Kompetencje Walnego Zebrania Członków koła realizowane są poprzez podejmowanie
uchwał oraz głosowanie.
&17
Organizacja Walnego Zebrania Członków

1. Organami Walnego Zebrania Członków są:
a) Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Koła
b) Zastępca Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Koła,
c) Protokolant
2. Wybory do organów Walnego Zebrania Członków Koła są równe, bezpośrednie i jawne.
3. Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie Członków Koła przynajmniej raz w roku, powiadamiając
o jego miejscu i terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.
4. Walne Zebranie Członków Koła podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków.

& 18
Zarząd

1. Zarząd jest organem wykonawczym koła, kieruje jego bieżącą działalnością i jednocześnie
reprezentuje je w kontaktach na szczeblu władczym.
2. Do kompetencji Zarządu należą:
a) Kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami,
b) Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
c) Prowadzenie ewidencji członków,
d) Przedstawienie projektów zmian w Statucie Koła,
e) Opracowanie i realizacja planów związanych z działalności Koła,
f) Przedstawienie corocznego sprawozdania z działalności Koła,
g) Prowadzenie gospodarki finansowej Koła,
h) Reprezentowanie Koła,
i) Wysuwanie kandydatur na Członkówa. Honorowych.

& 19
Skład Zarządu

Zarząd składa się z 4 do 6 członków w tym z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Ilość
członków Zarządu ustala Walne Zebranie.

& 20
Powoływanie Członków Zarządu

Prezes wybierany jest bezwzględna większością głosów w glosowaniu tajnym lub jawnym ( w
zależności od uchwały Walnego zebrania członków) na Walnym Zebraniu członków. Pozostałych
członków Zarządu wskazuje Prezes. Są oni wybierani w glosowaniach odrębnych. W przypadku nie
zatwierdzenia kandydata przez Walne Zebrania Członków, Prezes ma prawo wyznaczyć kolejnego
kandydata.

& 21
Kadencja Zarządu

Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

& 22
Kompetencje Prezesa

Do obowiązków i kompetencji Prezesa należą:
a)
b)
c)
d)

Odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
Reprezentowanie koła na zewnątrz,
Dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
Występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.

& 23
Opiekun Koła

1. Opiekunem koła może być pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
2. Opiekunem wspierającym koła może zostać pracownik naukowy UR,
3. Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy, reprezentuje On koło wobec kadry naukowej UR
oraz administracji Uczelni,
4. Opiekun uwiarygadnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem,
5. Opiekun Koła oraz Opiekun Wspomagający maja prawo uczestniczyć w obradach Walnego
zgromadzenia członków z prawem głosu tak jak Członkowie Zwyczajni.

Finanse Koła

& 24
Źródła Finansowania

Wszelkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymanych od Uczelni bądź ze środków własnych
Koła.
Źródła środków własnych Koła to:
a) Sponsoring, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
b) Składki członkowskie- wysokość składek ustalana jest na pierwszym Walnym Zebraniu w
każdym roku akademickim. Zobowiązani do uiszczania składek członkowskich sa wszyscy
członkowie Koła.

Postanowienia Końcowe

& 25
Uprawomocnienie się Statutu

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Wlane Zebranie
Członków oraz zatwierdzenia go przez odpowiednie władze Uczelni.

&26
Zmiany w Statucie

1. Statut ulega zmianie na pisemny wniosek Zarządu
2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Koła, podjętej bezwzględną większością głosów
przy obecności, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania

&27
Rozwiązanie KNRM UR

Rozwiązanie koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego zgromadzenia Członków podjętej
jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

