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Regulamin  

Studenckiego Koła Naukowego Położnych  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne: 

1. Studenckie Koło Naukowe Położnych, jest uczelnianą organizacją studencką  

przyjmuje nazwę: Studenckie Koło Naukowe Położnych  

(w skrócie SKN Położnych), w dalszej części Regulaminu zwane Kołem. 

2. Koło działa przy Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej, w Instytucie 

Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

3. Siedzibą Koła jest Uniwersytet Rzeszowski. 

4. Koło może się posługiwać własnym logotypem lub pieczęciom. 

5. Koło jest organizacją naukową studentów i jest jednostką działająca w Uczelni. 

6. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi  

o podobnych celach. 

7. Przynależność do Koła jest dobrowolna.   

8. Członkiem Koła może zostać każda osoba spełniająca warunki określone                

w rozdziale III niniejszego Regulaminu. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Koła: 

1. Misją Koła jest działanie na rzecz rozwoju swoich członków, rozwoju myśli  

i poglądów oraz poszerzania wiedzy z zakresu położnictwa i dziedzin ściśle  

z nią związanych tj. neonatologia i ginekologia. 

2. Celem koła jest poszerzanie wiedzy położniczej; doskonalenie praktycznych 

kompetencji w obszarze położnictwa i nauk o zdrowiu; wdrażanie studentów 

do pracy naukowej; rozwijanie współpracy z ruchem studenckim, 

Samorządem Studentów, itp.; promowanie zawodu położnej; integracja 

środowiska studenckiego i naukowego. 

3. Realizacja celów następuje poprzez działania: organizowanie spotkań  

i dyskusji; udział w spotkaniach naukowych, konferencjach, warsztatach, 

seminariach, prelekcjach, olimpiadach itp.; współpraca z innymi Kołami 

naukowymi zajmującymi się podobną problematyką i zagadnieniami oraz 

organizacjami ruchu studentów; prezentacja informacji o działalności Koła na 

stronie internetowej i profilach społecznościowych. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki: 



2 
 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student studiujący w Uniwersytecie 

Rzeszowskim, niezależnie od kierunku, roku studiów, trybu i formy studiów, 

który popiera cele Koła i deklaruje czynne uczestnictwo w ich realizacji. 

2. Do Koła Naukowego zostają przyjęci studenci, którzy wykazują chęć czynnego 

udziału w zebraniach Koła oraz mają pomysł na jego działalność i rozwój.  

3. Decyzję o przyjęciu do Koła podejmuje członek Zarządu Koła. 

4. Ze względów formalnych wstąpienie do Koła następuje po złożeniu pisemnej 

deklaracji/ czynnego uczestnictwa w Kole Naukowym. 

5. Członkowstwo wygasa: 

a. w wyniku wystąpienia z Koła Naukowego poprzez złożenie przez członka 

Koła pisemnego oświadczenia do Zarządu Koła Naukowego lub Opiekuna 

Koła, 

b. nie uczestniczył w trzech zebraniach bez podania usprawiedliwienia 

nieobecności, 

c. nie uczestniczył aktywnie w projektach organizowanych przez Koło, 

d. w przypadku poważnego naruszenia statutu/regulaminu Koła Zarząd może 

podjąć decyzję o wykluczeniu z listy członków Koła (członka odwołuje 

Zarząd Koła większością głosów).  

e. z chwilą wygaśnięcia/utratą  statusu studenta. 

 

6. Członek SKNP ma prawo: 

a. wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła, 

b. aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Koła, 

c. zgłaszać propozycje realizowanego programu Koła, 

d. do swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów; nie mogą one 

jednak naruszać praw osób trzecich,  

e. udziału w prowadzonych pracach i dyskusjach,  

f. czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło, 

g. zgłaszania propozycji nowych przedsięwzięć i projektów,  

h. zgłaszania wniosków i zapytań podczas posiedzeń Koła,  

i. zgłaszania propozycji współpracy z organizacjami ruchu studenckiego i 

innymi instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego,  

j. czynnego i biernego prawa wyborczego w organach Koła,  

k. korzystania ze sprzętu i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła w 

ramach działalności Koła na zasadach określonych przez Zarząd Koła,  

l. uzyskiwania informacji na temat prac Zarządu Koła,  

m. oceniania pracy Zarządu i jego członków,  

n. ubiegania się o ocenę swojej działalności w Kole (w tym otrzymania 

referencji) 

7. Obowiązkiem członka Koła jest: 

a. aktywne uczestnictwo w działalności Koła i sumienne spełnianie swoich 

obowiązków we wszystkich formach działalności Koła (tj. zebrania, 

projekty, spotkania z zaproszonymi gośćmi, i inne imprezy organizowane 

przez Koło), 
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b. aktywne przyczynianie się do kształtowania i realizacji programu Koła 

poprzez realizowanie postanowień Zarządu Koła, 

c. terminowe wywiązywanie się z powierzonych prac,  

d. przestrzeganie postanowień Statutu i Uchwał Zarządu Koła, 

e. corocznie potwierdzanie swojego członkostwa na zasadach ustalonych 

przez Zarząd, 

f. przestrzeganie  ogólnie przyjętych zasad moralnych i obyczajowych 
g. dbanie o sprzęt, który jest w posiadaniu Koła, szanowanie prawa i majątku 

osób trzecich, 

h. dbanie o dobre imię kierunku Położnictwo i wizerunku Koła, 

i. estetyczny, schludny ubiór podczas działalności Koła w ramach akcji 

edukacyjnych/ promocyjnych i konferencji naukowych organizowanych 

przez różne podmioty, 

j. zgłaszanie wniosków i zapytań do władz Zarządu we wszystkich sprawach 

dotyczących Koła. 

Rozdział IV 

Władze Koła: 

1. Władze Koła stanowią ogólne zebranie Członków Koła i Zarząd Koła na 

czele z Przewodniczącym. 

2. Najwyższą władzą Koła jest ogólne zebranie Członków Koła (każdy 

członek ma jeden głos). 

3. Ogólne zebranie Członków Koła: 

a. jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowanie wszelkich 

decyzji jego dotyczących i jest uchwalane zwykłą większością głosów, 

b. uchwala zwykłą większością głosów, 

c. jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Koła. 

4. Do kompetencji ogólnego zebrania Członków Koła należy: 

a. określanie założeń programu pracy Koła, 

b. określanie liczby członków Zarządu Koła, 

c. wybór i odwołanie Prezesa Koła, Vice-Prezesa Koła i pozostałych 

członków Zarządu. 

5. Zwołanie Ogólnego Zebrania Członków Koła: 

a. jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Koła lub jego 

zastępcę przynajmniej jeden raz w semestrze, 

b. Opiekun Koła  w dowolnym momencie może zwołać Ogólne Zebranie 

Członków Koła. 

6. Uchwały Ogólnego Zebrania zapadają większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy członków Koła. 

7. Władze Koła są wybierane przy obecności co najmniej ¾ członków Koła. 

8. Czynne i bierne prawo wyboru podczas Ogólnego Zebrania mają wszyscy 

członkowie Koła. 
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9. Zarząd Koła składa się z Prezesa Koła, Vice-Prezesa Koła, Sekretarza 

Koła. 

10. Zarząd Koła wybierany jest na okres jednego roku. 

11. Do zadań  Zarządu Koła należy: 

a. Kierowanie dzielnością Koła, 

b. reprezentowanie Koła na zewnątrz  

c. utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem Koła, 

d. ustalanie planu pracy Koła i kierowanie jego pracą, 

e. nadzorowanie realizacji programu Koła, 

f. prowadzenie ewidencji członków Koła, 

g. utrzymanie kontaktów z innymi Kołami, 

h. zwołanie ogólnego zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków 

Koła, 

i. przygotowywanie sprawozdań i prowadzenie  dokumentacji działalności 

Koła. 

12. Do zadań Prezesa SKN Położnych należy w szczególności: 

a. funkcja reprezentatywna Koła na zewnątrz, 

b. utrzymywanie kontaktów z innymi Kołami Naukowymi działającymi na 

terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego i poza nim w oparciu o deklaracje 

współpracy między kołami z innych Uczelni, 

c. prowadzenie Ogólnego Zebrania i zebrania SKN Położnych, 

d. tworzenie programu pracy Koła, 

e. ustalanie porządku obrad Ogólnego Zebrania i spotkań SKN 

Położnych. 

13. Do zadań Vice-Prezesa SKN Położnych należy w szczególności: 

a. zastępowanie Prezesa SKN Położnych, 

b. koordynowanie działalności SKN Położnych, 

c. przygotowanie uchwał Ogólnego Zebrania SKN Położnych. 

14. Do zadań Sekretarza SKNP należy w szczególności: 

a. prowadzenie ewidencji członków SKN Położnych, 

b. powiadomienie członków i Opiekuna SKN Położnych o Ogólnym 

Zgromadzeniu z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem, 

c. prowadzenie dokumentacji SKN Położnych, 

d. tworzenie protokołów spotkań SKN Położnych, 

e. archiwizacja dokumentacji SKN Położnych. 

Rozdział V 

Opiekun Koła: 

1. Opiekunem Koła jest pracownik Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk 

Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

2. Opiekun naukowy Koła jest odpowiedzialny  przed Władzami Uczelni i 

Kolegium za działalność merytoryczną Koła Naukowego. 
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3. W razie konieczności opiekun uprawomocnia decyzje Koła poprzez 

sygnowanie dokumentów własnym podpisem. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe: 

1. Zmiany w Regulaminie Koła można dokonać podczas Zebrania Walnego 

większością ¾  głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Koła. 

2. Zaświadczenie o czynnym uczestnictwie w SKNP otrzymuje osoba, która w 

czasie trwania roku akademickiego uczestniczyła w przynajmniej 2 akcjach 

organizowanych przez SKN Położnych. 

3. Regulamin SKN Położnych obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez ogólne 

zebranie większością głosów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


