
STATUT 
Studenckiego Koła Naukowego Antropokinetyki działającego przy Instytucie Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Opolskiego 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Studenckie Koło Naukowe Antropokinetyki, zwane dalej Kołem działa przy Instytucie Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 

§ 2 

Koło zezwala na stosowanie skróconej nazwy, tj. SKN Antropokinetyki w korespondencji i 

dokumentacji związanej w Kołem.  

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 3 

Za główne cele swojego działania Koło uznaje: 

• stwarzanie warunków do pogłębiania wiedzy w zakresie kondycji biologicznej populacji 

z uwzględnieniem budowy somatycznej oraz wybranych aspektów sprawności fizycznej, 

• upowszechnianie wiedzy o zależnościach między budową somatyczną a sprawnością 

fizyczną oraz o prozdrowotnym wpływie wybranych form aktywności fizycznej na 

organizm człowieka,  

• stwarzanie warunków do pogłębiania wiedzy w zakresie rozwoju morfofunkcjonalnego 

człowieka w ontogenezie, morfologicznych uwarunkowań sprawności fizycznej, 

aktywności fizycznej oraz funkcji poznawczych i objawów depresji różnych grup 

społecznych, zawodowych, wiekowych oraz osób z dysfunkcjami, zmian składu i proporcji 

ciała pod wpływem treningu, zaburzeń szkieletowo-mięśniowych związanych z 

wykonywaną pracą, jakości życia, 

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez czynne uczestnictwo w 

życiu Koła, 

• promowanie Uniwersytetu Opolskiego. 

§ 4 

Dla osiągnięcia swoich celów Koło: 

• prowadzi działalność naukowo-badawczą,  

• prezentuje wyniki badań na Konferencjach oraz Sympozjach Naukowych krajowych 

i międzynarodowych, 

• prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród dzieci, osób dorosłych 

i starszych,  



• działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia.  

 

ROZDZIAŁ 3 

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 5 

Członkostwo w Kole następuje z chwilą wyrażenia woli przynależności do Koła.  

§ 6 

Członkowie Koła dzielą się na:  

• członków zwyczajnych, 

• członków wspierających. 

§ 7 

Członkiem zwyczajnymi Koła mogą być student/-ka fizjoterapii, który/-a wyrazi wolę 

przynależności do Koła działania zgodnego z zasadami i celami Koła. 

§ 8 

Członkiem wspierającym Koła może być osoba fizyczna wyrażająca wolę współpracy 

z Kołem.   

§ 9 

Członkowie zwyczajni Koła mają prawo: 

• brać udział we wszystkich formach pracy naukowo-badawczej, w szczególności 

uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych w ramach działalności Koła, 

• wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach dotyczących Koła, 

• korzystać z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń przeznaczonych na działalność Koła, 

• kierować bądź uczestniczyć w akcjach prowadzonych przez Koło, 

• prowadzić stosowną dokumentację w zakresie działalności Koła, 

• wybierać i być wybieranym do Władz Koła, 

• czynne i bierne wyborcze. 

 

§ 10 

Członkowie zwyczajni Koła mają obowiązek: 

• stosować się do postanowień Statutu Koła, 

• dbać o dobre imię i dobro Koła oraz Uniwersytetu Opolskiego, 

• brać czynny udział w pracach Koła, 

• uczestniczyć w przynajmniej 40% organizowanych spotkań, 

• solidnie wykonywać powierzonych zadań w zakresie działalności Koła, 

• prowadzić odpowiednią dokumentację oraz sprawozdanie z wykonywanych akcji, 

• przestrzeganie przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. 

 



§ 11 

Członek wspierający ma wszelkie prawa członka Koła, poza czynnym i biernym prawem 

wyborczym do Władz Koła. 

§ 12 

 

Członkostwo zwyczajne Koła ustaje na skutek: 

• wystąpienia z Koła, 

• skreślenia z listy członków Koła.  

§ 13 

 

Wystąpienie z Koła następuje w drodze złożenia stosownego oświadczenia, opiekunowi 

naukowemu Koła. 

 

§ 14 

Skreślenie z listy członków następuje w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich.  

 

§ 15 

Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji.  

§ 16 

1. Wobec członków Koła naruszających niniejszy statut oraz uchwały władz 

Koła stosuje się kary: 

• upomnienia, 

• zawieszenia w prawach członka Koła, 

• skreślenia z listy członków. 

2. Kary wymierza Walne Zebranie uchwałą: 

• w przypadku ukarania upomnieniem albo zawieszeniem w prawach członka uchwała 

taka zapaść musi zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, 

• w przypadku ukarania skreśleniem z listy członków uchwała taka zapaść musi 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

3. O ukaranie lub uchylenie kary może wnioskować każdy członek Koła. 

4. Kary wymienione w pkt 1 Walne Zebranie może zastosować także w wypadku działania 

członka na szkodę Koła lub postępowania niegodnego studenta lub członka koła 

naukowego. 

5. Ukarany może wnioskować o uzasadnienie kary na piśmie. 

6. Ukaranemu przysługuje prawo odwołania się do Opiekuna Naukowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 4 

WŁADZE KOŁA 

 

§ 17 

1. Władzami Koła są:  

• Walne Zebranie, 

• Zarząd Koła. 

 

§ 18 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła. 

2. Walne Zebranie zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym. 

3. Walne Zebranie zwoływane jest: 

• przez Przewodniczącego Koła, 

• przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła, 

• na żądanie Opiekuna Koła. 

4. W celu odwołania Zarządu w całości bądź poszczególnych członków Zarządu przed 
upływem kadencji zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie. Zwołuje je: 

• Zarząd z własnej inicjatywy, 

• Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła, 

• Opiekun Naukowy, 

• o odwołaniu Zarządu w całości bądź poszczególnych członków Zarządu decyduje 

Nadzwyczajne Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

• wybór Zarządu, 

• zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, 

• określanie kierunków działalności Koła, 

• rozpatrywanie zarzutów stawianych członkom Koła dotyczących ich działalności bądź 

postawy oraz wymierzanie kar,  

• uchwalanie zmian w Statucie, 

• zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu Koła do innych organizacji, 

• występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Zarządu przez co najmniej 1/3 członków 

Zebrania, 

• możliwość nałożenia na członków Koła obowiązku składek oraz określenie ich 

wysokości. 

6. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej; w 

głosowaniu jawnym. 

§ 19 

1. Zarząd Koła składa się z: 

• Przewodniczącego, 

• Zastępcy przewodniczącego, 

• Sekretarza, 

• Skarbnika. 

2. Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wystarczy obecność trzech jego członków. 

3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, bezwzględną większością głosów. 

4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 



• wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

• kierowanie bieżącą działalnością Koła, 

• zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

w przypadkach określonych w Statucie, 

• kontrola pracy członków Koła oraz coroczna ocena ich działalności, 

• rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Koła, 

• składanie sprawozdań z działalności Koła, 

• podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących członkostwa w Kole, 

• uchwalanie przystąpienia Koła do innych organizacji, 

• reprezentowanie Koła na zewnątrz. 

5. O uchwałach Zarządu niezwłocznie informowany jest Opiekun Naukowy, jednak nie 

później niż w ciągu 14 dni. 

6. Kadencja Zarządu trwa jeden rok od daty wyboru. 

• w przypadku odwołania bądź rozwiązania Zarządu w całości przed upływem kadencji 

nowy zarząd powoływany jest wg przepisu pkt 2 na nową kadencję roczną, 

• w przypadku odwołania bądź ustąpienia członka Zarządu nowy członek na jego miejsce 

powoływany jest na czas jednak nie dłuższy, niż do końca kadencji Zarządu, do którego 

wstępuje. 

7. Przewodniczący Koła w szczególności: 

• stoi na czele Koła, 

• reprezentuje Koło na zewnątrz, 

• przewodniczy Zebraniom Koła, 

• kieruje pracą Zarządu, 

• zwołuje zebrania Zarządu co najmniej raz w miesiącu i im przewodniczy. 

 

§ 20 

 

1. Sekretarz Koła prowadzi administrację Koła. Ma obowiązek prowadzenia dokumentacji 

działalności Koła oraz sporządzania sprawozdań z spotkań Walnego Zebrania i Zarządu Koła. 

2. Podział pozostałych kompetencji pomiędzy członków Zarządu następuje w drodze 

wewnętrznych ustaleń Zarządu. 

 

 

Rozdział 5 

OPIEKUN KOŁA 

§ 21 

1. Opiekunem Koła może być tylko pracownik Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Opolskiego. 

2. Do zadań Opiekuna Koła należy w szczególności: 

• pomoc studentom zrzeszonym w Kole w organizowaniu działalności statutowej Koła, 

• reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni, 

• współuczestnictwo w rozstrzyganiu sporów, 

• opiniowanie uchwał uchwalanych przez Władze Koła, 

• zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

• przedkładanie projektów uchwał na Walne Zebranie bądź Zarządowi, 



3. Opiekunowi Naukowemu przysługuje wiążący sprzeciw wobec uchwał lub działań 

członków Koła godzących w Statut lub dobre imię Koła bądź Uczelni. 

 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22 

Statut uchwala się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

Koła. 

§ 23 

 

1. Zmiany Statutu może dokonać Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 

członków Koła. 

2. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

3. Uchwała o zmianie Statutu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia. 

4. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem rejestracji Koła. 

§ 24 

 

1. Koło przestaje istnieć: 

• na mocy uchwały o rozwiązaniu Koła podjętej przez Walne Zebranie bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

• na mocy decyzji Władz Uczelni, 

• wniosek o rozwiązaniu Koła składa przewodniczący Koła, z upoważnienia 

przynajmniej połowy Członków Koła lub Opiekun Koła. 

2. Koło może zawiesić działalność na czas określony na mocy uchwały Zarządu w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

3. rozwiązaniu lub zawieszeniu działalności Koła niezwłocznie zawiadamia się na piśmie 

Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.  


