
Regulaminu Koła Naukowego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego  

 
Nazwa i siedziba Koła Naukowego  

Koła Naukowego Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “Reh-Tech” 
Zakład Fizjologii i Patofizjologii człowieka przy Wydziale Medycznym Uniwersytetu 

Rzeszowskiego 
 

§ 1  
1. Koło naukowe Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych “Reh-Tech” jest Uczelnianą Organizacją 

Studencką UR, zwana dalej Organizacją, działającą na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, Statutu UR, niniejszego Regulaminu oraz Zarządzenia nr 41/2018 Rektora 
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.10.2018 r .  

2. Siedzibą Organizacji jest Zakład Fizjologii i Patofizjologii człowieka przy Wydziale Medycznym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 
Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 

§ 2  
1. Celem Organizacji jest:  

a. Prowadzenie badań na temat innowacyjnych metod badania, diagnozowania i leczenia 
wszelkich schorzeń z zakresu schorzeń psychicznych, jak i fizycznych. 

b. Prowadzenie programów zwiększających świadomość społeczeństwa na temat nowych 
metod leczenia 

c. Organizacja wydarzeń, na których będą mogły być konsultowane nowatorskie metody 
leczenia, prowadzone konstruktywne dyskusje na temat nowych badań opublikowanych 
w czasopismach naukowych oraz na innych konferencjach naukowych o podobnej 
tematyce działalności naukowej 

d. Pomoc w realizacji badań o charakterze nowych technik rehabilitacyjnych oraz 
innowacyjnych metod leczenia schorzeń 

e. Koordynacja zespołów, które prowadzą badania w ramach pracy koła naukowego 
f. Koordynacji badań o podobnym charakterze prowadzonych na innych wydziałach oraz 

na innych uczelniach  
 

§ 3  
1. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. Prowadzenie badań naukowych  
b. Publikacje naukowe 
c. Wystąpienia na konferencjach naukowych 
d. Opracowywanie nowych metod rehabilitacji 
e. Organizacja wydarzeń o charakterze uświadamiającym i o charakterze naukowym.  

 
Członkostwo  

§ 4  
1. Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Rzeszowskiego.  
2. O członkostwo w organizacji może ubiegać się również doktorant UR, który uzasadni 

zainteresowanie realizacją jej celów.  
 
 



 
§ 5  

1. Nabycie członkostwa Koła następuje wskutek uchwały Zarządu Koła akceptującej pisemną          
deklarację członkowską. 

2. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Koła; na skutek oświadczenia woli            
wystąpienia z Koła, podanego do wiadomości Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu             
skreślenia z listy studentów. 

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła członek może się odwołać do Rady Nadzorczej. 
 

§ 6  
1. Członek Organizacji ma prawo do:  

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji,  
b. udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i 

stwarzanych przez Organizację możliwości,  
c. używania odznak i znaków Organizacji, a także jego reprezentowania na wszelkich 

imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania 
Organizacji,  

d. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.  
 

§ 7  
1. Do obowiązków członków należy:  

a. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji,  
b. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji, 
c. regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji.  

 
Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje  

§ 8  
1. Do władz Organizacji należy: 

a. Rada Nadzorcza,  
b. Zarząd.  

 
§ 9  

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  
a. uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji,  
b. wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu,  
c. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,  
d. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,  
e. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.  

 
§ 10  

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej raz w            
roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków Koła. 

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzą członkowie Koła (5 osób ) wybrani przez wszystkich             
członków Koła, którzy biorący udział w głosowaniu na członków Rady Nadzorczej oraz            
przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany przez Zarząd 

3. Do kompetencji przewodniczącego Rady Nadzorczej należy prowadzenie obrad Rady Nadzorczej          
i koordynacja jej działań ustalonych w §9 pkt 1 

 
 



 
§ 11  

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej 
połowy uprawnionych. 

 
§ 12  

1. Zarząd Koła składa się z prezesa, wiceprezesa, opiekuna naukowego, sekretarza oraz innych 
członków jeżeli Rada Nadzorcza tak postanowi. 

 
§ 13  

1. Kadencja Zarządu trwa, aż do odwołania. 
 

§ 14  
1. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej. 
 

§ 15  
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz.  
2. Władze Koła reprezentują Koło na zewnątrz. 
3. Prezes Zarządu w terminach do dnia 15 lipca i 15 stycznia każdego roku składa Prorektorowi ds. 

Studenckich i Kształcenia sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Organizacji za 
rok poprzedni.  

4. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia 
wszelkie zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz 
członków Organizacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.  

 
Akceptuję Statut jako zgodny 
 z obowiązującymi przepisami prawa  
oraz Statutem Uniwersytetu Rzeszowskiego 
  
 ....................................  
podpis Radcy Prawnego UR  


