Akademia Nauk Stosowanych
im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
Statut Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Studenckie Koło Naukowe „Laryngoskop” zwane dalej również Kołem, działa na podstawie
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2012 poz.572
ze zm.) zwanej dalej Ustawą, Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
w Poznaniu zwanego dalej Statutem ANS oraz niniejszego Statutu Studenckiego Koła
Naukowego „Laryngoskop”. zwanego dalej Statutem.
2. Koło działa w ramach Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
zwanej dalej Uczelnią i podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich
prowadzonym przez Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I
w Poznaniu.
3. Koło funkcjonuje przy wydziale Nauk Medycznych.
4. Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” jest Akademia Nauk Stosowanych
im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.
5. Koło zrzesza studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.
6. Koło ma Opiekunów będących wykładowcami ANS, zwanej dalej Opiekunami.
7. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i nie prowadzi
działalności gospodarczej.
8. Koło może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, które stawiają
sobie cele zbieżne do celów Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”.
9. Studenckie Koło Naukowe „Laryngoskop” może posługiwać się własnym znakiem
graficznym oraz pieczęcią.
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji
§2
Cele i zadania Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”:
1. pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie medycyny ratunkowej,
intensywnej terapii, zdrowia publicznego i dziedzin pokrewnych ze szczególnym
uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych studentów,
2. rozwój i promowanie miękkich umiejętności związanych z opieką nad pacjentem,
3. rozwój zainteresowań własnych studentów związanych z medycyną ratunkową, w tym
prowadzenie badań naukowych,
4. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
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5. samodzielne oraz we współpracy z innymi podmiotami organizowanie wydarzeń
o charakterze naukowym takich jak dyskusje, odczyty, konferencje, seminaria, obozy,
warsztaty itp.; również o charakterze międzynarodowym,
6. udział w wydarzeniach naukowych organizowanych przez inne podmioty również
o charakterze międzynarodowym,
7. inne formy działalności naukowej i społecznej zgodnej z założeniami programowymi
Uczelni w obszarze ratownictwa medycznego,
8. prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uczelni oraz upowszechnianie
wiedzy z obszaru specjalności Koła.
§3
Studenckie Koło Naukowe „Laryngoskop” realizuje swoje cele poprzez:
1. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym oraz
warsztatowym poprzez organizację zajęć pogłębiających umiejętności i wiedzę
praktyczną, oraz teoretyczną z zakresu ratownictwa medycznego, w tym przy
wykorzystaniu infrastruktury Uczelni z uwzględnieniem postanowień Regulaminu
korzystania i udostępniania infrastruktury badawczej Akademii Nauk Stosowanych
im. Księcia Mieszka I w Poznaniu,
2. udział członków Koła w opracowywaniu i prezentowaniu prac naukowych,
3. udział członków Koła w sympozjach, seminariach, konferencjach naukowych w kraju
i za granicą,
4. organizowanie pozoracji, pokazów ratowniczych oraz zawodów ratowniczych i spotkań
popularyzujących wiedzę z obszaru specjalności Koła,
5. współpracę z instytucjami, w ramach których prowadzone są centra symulacji, kursy
specjalistyczne z dziedzin pokrewnych do ratownictwa medycznego oraz inne formy
doskonalenia umiejętności praktycznych,
6. współpracę z instytucjami badawczymi i naukowymi, w celu wspólnej realizacji
projektów naukowych i badawczych z dziedziny ratownictwa medycznego,
7. promowanie kierunku Ratownictwo Medyczne prowadzonego w ramach Akademii
Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.
Rozdział III. Obowiązki Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”
§4
Studenckie Koło Naukowe „Laryngoskop” posiada następujące obowiązki względem Uczelni,
przy której funkcjonuje:
1. w ramach celów statutowych Studenckie Koło Naukowe współpracuje z władzami
Uczelni, a w szczególności w działaniach promocyjnych i edukacyjnych poprzez
współpracę z jednostkami zajmującymi się promocją Uczelni,
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2. Koło zobowiązuje się do informowania władz Uczelni, w formie pisemnej wraz
z kompletem poświadczających zdarzenie dokumentów, o:
a. zmianie statutu Koła,
b. zmianach w organach Koła,
c. zmianie Opiekuna (ów) Koła,
d. uchwałach podjętych przez Koło,
e. zamiarach podjęcia działań promujących widzę z obszaru specjalności Koła
poza terenem Uczelni,
f. zamiarach i organizowaniu spotkań o charakterze wsparcia merytorycznie naukowego,
3. Koło zobowiązuje się do przedkładania władzom Uczelni:
a. sprawozdania merytorycznego z funkcjonowania oraz działań podjętych przez
Koło w minionym roku akademickim do dnia 31 października każdego roku
według wzoru wskazanego przez Uczelnię,
b. sprawozdania wraz z rozliczeniem przekazanych przez Uczelnię środków
finansowych w zakresie, wzorze i terminach każdorazowo wskazanych przez
Uczelnię przed przekazaniem środków finansowych do Koła,
Rozdział IV. Członkowie Organizacji
§5
1. Studenckie Koło Naukowe „Laryngoskop” może zostać każdy student Akademii Nauk
Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, który złoży pisemną deklarację – wzór
deklaracji stanowi zał. 1 do niniejszego Statutu.
2. Członkowie Studenckiego Koła Naukowe „Laryngoskop” przyjmowani są w poczet
członków Koła przez Zarząd poprzez potwierdzenie deklaracji podpisami co najmniej
dwóch członków Zarządu.
3. Honorowi Członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” przyjmowani są
w poczet członków Koła przez Zarząd poprzez potwierdzenie deklaracji podpisami co
najmniej dwóch członków Zarządu. Członkostwo Honorowe przyznawane jest
każdorazowo na okres jednego roku akademickiego.
4. Honorowym Członkiem Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” może zostać
a. Absolwent Uczelni,
b. Pracownik Uczelni.
§6
1. Członkowie Studenckiego Koła Naukowe „Laryngoskop” mają prawo:
a. uczestniczyć w zajęciach organizowanych w ramach Koła,
b. kandydować do władz Koła,
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prowadzić prace badawcze i naukowe z wykorzystaniem infrastruktury
badawczej Uczelni z uwzględnieniem postanowień Regulaminu korzystania
i udostępniania infrastruktury badawczej Akademii Nauk Stosowanych im.
Księcia Mieszka I w Poznaniu,
d. uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Koło lub na zaproszenie
współpracujących z Kołem instytucji,
e. zgłaszać wnioski dot. kierunków działalności Koła,
f. opracowywać i realizować projekty badawcze i naukowe we współpracy
z instytucjami zewnętrznymi,
g. wnioskować o publikację efektów prac naukowych powstałych w związku
z działalnością Koła z zachowaniem procedur obowiązujących w Uczelni
oraz praw własności intelektualnej.
2. Członkowie Organizacji mają obowiązek:
- przestrzegać Statutu Koła,
- dbać o dobre imię Koła i popularyzować jego idee,
- aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
- rzetelnie wykonywać powierzone zadania zarówno indywidualne jak i w ramach prac
zespołowych,
- sporządzać sprawozdania z wykonywanych działań, projektów zgodnie z założeniami
przyjętymi w planie działalności Koła,
- przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych.
3. Członkowie Koła ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie Uczelni.
c.

§7
1. Ustanie członkostwa w Kole następuje wskutek:
a. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b. śmierci członka będącego osobą fizyczna,
c. ukończenia studiów lub utraty statusu studenta,
d. wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku działalności sprzecznej ze Statutem lub innymi
uchwałami władz Koła, narażania dobrego imienia Koła lub długotrwałego niewywiązywania
się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia pisemnego powiadomienia o treści uchwały (list, mail itd.). Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.
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Rozdział IV. Organy Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”
§8
Organami Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” są:
1. Walne Zgromadzenie złożone ze wszystkich członków Koła,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§9
1. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie
spośród członków Koła w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może zarządzić
głosowanie jawne.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na roczną kadencję, ale pełnią
funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków
Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu nowej
kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
a. ustaniu członkostwa,
b. pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Walne Zgromadzenie,
d. śmierć członka Zarządu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu
kadencji.
§10
1. Uchwały wszystkich organów Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, jeżeli Statut
nie zastrzega innego sposobu przyjmowania uchwał.
2. Uchwałę w sprawie uchwalenia i zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej 2/3 członków.
§ 11
1. Kadencja wszystkich wybieranych organów Koła trwa jeden rok od 1 października
do 30 września.
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2. Nie ma ograniczeń czasowych, co do ilości kadencji pełnionej funkcji w ramach działalności
Koła.
Walne Zgromadzenie
§ 12
1. Najwyższą władzą Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” jest Walne
Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku akademickim,
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca
od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie nie obowiązuje zasada
wymaganego kworum wskazanego w §10 pkt. 1.
5. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 13
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
b. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Koła,
c. uchwalanie Statutu i jego zmian,
d. wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
e. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
f. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Koła,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła,
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów Koła.
2. W głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi Koła absolutorium nie mogą brać udziału
członkowie Zarządu.
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Zarząd Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”
§ 14
1. Zarząd jest władzą wykonawczą Koła.
2. W skład Zarządu Koła wchodzi:
a. Prezes Zarządu,
b. Sekretarz,
c. Skarbnik.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz,
a w następnej kolejności Skarbnik.
4. Zarząd kieruje działalnością Koła i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 15
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
b. kierowanie bieżącą pracą Koła, w tym przyjmowanie rocznego planu pracy Koła,
c. zatwierdzanie deklaracji dot. przyjęcia w poczet członków,
d. podejmowanie uchwał dot. stwierdzenia ustania członkostwa,
e. prowadzenie ewidencji członków Koła,
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzenia,
g. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
h. zwoływanie i organizowanie Walnego Zgromadzenia,
i. przedkładanie Rektorowi Statutu Koła i jego zmian.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach
niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub osoba go zastępująca.
Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Koła
i Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym Przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku akademickim. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
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§ 17
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Koła,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Koła
i Zarządu,
4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 18
1. Źródłami powstania majątku Koła są:
a. środki finansowe przyznawane przez Władze Uczelni,
b. środki finansowe przekazywane na rzecz Koła przez inne podmioty na konto Uczelni,
c. darowizny,
d. dotacje fundacji i innych organizacji,
e. inne.
2. Decyzje w sprawie zarządzania środkami finansowymi Koła podejmuje Zarząd.
3.W przypadku rozwiązania Koła cały jego majątek przechodzi na własność Uczelni.
Rozdział VI. Nazwa i logo Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”
§ 19
1. Wzór logo Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” zatwierdza i zmienia Zarząd.
2. Posługiwanie się nazwą oraz logo Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop” jest
możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa Zarządu Koła.

Rozdział VII. Rozwiązanie Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”
§ 20
Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
1. uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętego większością bezwzględną
w obecności 2/3 ogólnej liczby członków Koła lub wskutek zaniku działalności, jeżeli
w ciągu dwóch lat nie odbyło się Walne Zgromadzenie.
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2. uchwały Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, jeżeli
w działalności Koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe,
Statut Uczelni bądź niniejszy Statut.

Rozdział VIII. Sposób reprezentacji
§ 21
Do składania oświadczeń woli w imieniu Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”,
w tym w sprawach majątkowych, niezbędni są przynajmniej dwaj członkowie Zarządu
w tym Prezes.
Rozdział IX. Postanowienia końcowe
§ 22
1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
wewnętrzne przepisy Uczelni oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora Akademii Nauk Stosowanych
im. Księcia Mieszka I w Poznaniu w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uczelni
lub gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.
3. Statut wchodzi w życie po przyjęciu go przez Walne Zgromadzenie.
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Zał. 1
DEKLARACJA CZŁONKOSTWA W STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM
„LARYNGOSKOP”
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………..
Kierunek i rok studiów: ..………………………………………………………
Numer albumu: …………………………………………………………………
Numer telefonu: ………………………………………………………………..
Adres mailowy: ………………………………………………………………...
Niniejszym wnioskuję o zostanie członkiem Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”
działającego przy Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.
Zapoznałam / zapoznałem się ze Statutem Studenckiego Koła Naukowego „Laryngoskop”
działającego przy Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO, Dz.
Urz. UE L 2016, Nr 119), informujemy że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka
I w Poznaniu (dalej: „administrator”).
2. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celach związanych
z działalnością organizacji studenckich zrzeszających studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia
Mieszka I w Poznaniu, jak również w celu prawidłowego kontaktowania się z Państwem i przekazywania
niezbędnych informacji.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 111
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – umożliwienie studentom zrzeszania
się w uczelnianych organizacjach studenckich i przeznaczanie środków na realizację ich działań oraz art.
6 ust. 1 lit. f) RODO – Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem
realizowanym przez administratora.
4. Pani / Pana dane osobowe bez wcześniejszej zgody nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Dane
osobowe mogą być ujawnione instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora, a także
podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, w których
zostały zebrane, określonych w pkt 3, a następnie zostaną zarchiwizowane na okres przewidziany
przepisami prawa.
6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w
przepisach RODO. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn
związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celów,
o których mowa w pkt 2. W razie niepodania danych nie będzie możliwe Pani / Pana członkostwo w Kole
Naukowym „Laryngoskop”, jak również prawidłowe kontaktowanie się z Panią / Panem i przekazywanie
niezbędnych informacji w sprawach związanych z działalnością uczelnianych organizacji studenckich.

……………………….
(data i podpis studenta)
Zatwierdzenie przez Zarząd:

…………………………………

………………………………..

(data, imię i nazwisko, funkcja w Zarządzie)

(data, imię i nazwisko, funkcja w Zarządzie)
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