
Statut 

Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu  – Kierunku Położnictwo 

„Zdrowie” 

z dn. 04.12.2020r. 

§1. 

Postanowienia ogólne: 

Działające na podstawie niniejszego statutu SKN nosi nazwę Zdrowie 

1. Siedziba Organizacji mieści się na Wydziale Nauk o Zdrowiu UO w  Opolu, przy ulicy 

Katowickiej 68, 45-060 Opole. 

2. Działalność Koła Naukowego opiera się na bezinteresownej aktywności jego uczestników. 

  

Cele organizacji i sposoby realizacji 

§2. 

 

Celem Koła jest: 

1. Propagowanie wiedzy z zakresy położnictwa, ginekologii i neonatologii. 

2. Współorganizowanie i czynne uczestnictwo w masowych imprezach środowiskowych. 

3. Integracja środowiska studentów Wydziału Położnictwa i młodzieży akademickiej. 

4. Promocja i wzbogacanie dorobku naukowego Kierunku Położnictwa Wydziału Nauk o zdrowiu 

UO w Opolu, w tym poprzez prowadzenie badań naukowych. 

5. Współpraca z: 

- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przy 

ul. Małopolskiej 20a. 

- Szkołami Rodzenia na Opolszczyźnie 

- Domami Dziennego pobytu w Opolu 

- Przedszkolami na terenie Opola 

- Uczelniami Wyższymi w Opolu 

- Placówkami Medycznymi, biorącymi udział w prowadzonych badaniach naukowych. 

6. Wypracowanie modelu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariatu i 

wykorzystanie jej umiejętności oraz zapału w pracach na rzecz uczelni i środowiska. 

 

§3. 



Koło realizuje swoje cele poprzez: 

1. Udział członków Koła w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowanym przez Miejski Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Opolu. 

2. Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym. 

3. Organizowanie pracy naukowej, rozwijającej zainteresowania członków Koła. 

4. Studiowanie literatury specjalistycznej. 

5. Współpracę z innymi organizacjami studenckimi. 

6. Podpisywanie umów o współpracy w ramach wolontariatu. 

7. Czynny udział w masowych imprezach środowiskowych. 

8. Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe. 

9. Nawiązywanie kontaktów z osobami o zainteresowaniach zbliżonych do programu 

działalności koła. 

10. Organizowanie odczytów, sympozjum, prelekcji i seminariów naukowych. 

 

 

Władze Koła: powoływanie, odwoływanie, kompetencje. 

 

§4. 

 

1. Władzami Koła są: 

a) Zarząd 

b) Opiekun 

2. Zarząd koła składa się z pochodzących z wyboru Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Opiekę nad Kołem sprawują Opiekunowie Koła. 

4. Kadencja Zarządu trwa I rok  

 

§5. 

 

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

2. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Koło na zewnątrz. 

3. Opiekunowie Koła zobowiązani są składać coroczne sprawozdanie z działalności Koła. 



4. Opiekunowie Koła zobowiązani są przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w statucie Koła. 

5. Spotkania członków Koła odbywają się I raz w miesiącu w obecności Zarządu. 

 

§6. 

Członkostwo 

 

1. Członkiem Koła może być każdy student Kierunku Położnictwo  

2. Przyjęcie do Koła następuje po złożeniu przez kandydata deklaracji przystąpienia do 

działalności w Kole  

3. Ustanie Członkostwa Koła następuje: 

a) Po ukończeniu studiów 

b) Na podstawie pisemnej  deklaracji osoby zainteresowanej wystąpieniem, złożonej 

Zarządowi Koła 

c) Na podstawie decyzji Zarządu Koła o wykluczenie członka nie wypełniającego 

postanowień statutu. 

d) Z przyczyn losowych. 

4. Wykluczenie z Koła następuje na skutek: 

a) nie uczestniczenia w pracach Koła 

b) Zachowania niegodnego członka Koła 

 

§7. 

 

Członek Koła ma prawo: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła 

b) udziału w pracach Koła, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwarzanych przez 

Koło możliwości 

c) reprezentowania Koła na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z 

celem i filozofią działania Koła 

d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła. 

 

 

 

 



§8. 

Do obowiązków członków należy: 

a) czynny udział w pracach Koła, zarówno o charakterze merytorycznym jak i organizacyjnym, 

realizowanie celów Koła 

b) przestrzeganie postanowień Statutu Koła oraz uchwał i wytycznych władz PMWSZ w Opolu 

 

§9. 

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 


