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Utworzenie Studenckiego Koła Naukowego „WiP” 

 

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Wychowania Fizycznego i Zakładu 

Pielęgniarstwa powstało z inicjatywy studentów, jako rozszerzenie dotychczas działającego 

przy Zakładzie Pielęgniarstwa Studenckiego Koła Naukowego „Medyk”. 

Na spotkaniu osób zainteresowanych utworzeniem nowego Koła Naukowego, które 

odbyło się 3. października 2012 roku zaproponowano nazwę dla Koła: WiP, jako skrót od 

nazw kierunków studiów uczestników Koła. Zaproponowano także opiekunów Koła i skład 

zarządu: 

Opiekunowie: dr Małgorzata Kołpa (ZP) 

            dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska (ZWF) 

Przewodniczący: Joanna Myjkowska (ZWF) 

Z-ca przewodniczącego:  Beata Małkiewicz (ZP) 

Sekretarz: Monika Babiarz (ZP) 

 

Sformułowano statut przyszłego Koła: 

Statut Studenckiego Koła Naukowego  

Zakładu Wychowania Fizycznego i Pielęgniarstwa „WiP” 

 

Postanowienia ogólne 

&1 

Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego Zakładu Wychowania Fizycznego i Pielęgniarstwa 

„WiP” (zwanego dalej Kołem) jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie  

(ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów), zwana dalej Uczelnią 



&2 

Koło działa przy Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Tarnowie 

&3 

Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze Statutem  

i Regulaminem Uczelni 

&4 

Do realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych wyodrębnionych przez 

Uczelnię z jej budżetu i środków finansowych przekazywanych przez sponsorów 

&5 

Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie służącym 

realizacji zadań i celów Koła 

&6 

Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków 

§7 

Koło używa emblematu (załącznik nr 1) 

 

Cele i zadania 

§ 8 

Celem działalności Koła jest: 

 rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego zdrowia  

i kultury fizycznej 

 działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy o zdrowiu i kulturze 

fizycznej 

 nabywanie umiejętności praktycznych w dziedzinie nauk o zdrowiu i kulturze 

fizycznej 



 rozwijanie osobowości członków Koła 

 prowadzenie projektów naukowo-badawczych 

 uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych  

 organizowanie szkoleń i warsztatów 

 akcje pomocy na zasadzie wolontariatu 

§ 9 

Koło realizuje swoje cele poprzez: 

 współpracę z Władzami Uczelni i organizacjami działającymi na jej terenie 

 organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin 

 uczestnictwo w warsztatach i konferencjach naukowo-szkoleniowych 

 współpracę z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i szkołami średnimi 

w kraju i za granicą 

 inne przedsięwzięcia zgodne z duchem tego statutu 

 

Opiekun Naukowy Koła 

§10 

Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy: 

 zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna 

pomoc w ich realizacji 

 rozstrzyganie sporów członkowskich 

 reprezentowanie Koła poza Uczelnią 

 zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizacje celów Koła 

 

Członkostwo - prawa i obowiązki 

§11 

Członkowie Koła dzielą się na: 

 członków zwyczajnych 



 członków honorowych 

§12 

Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Tarnowie zainteresowany czynną pracą w Kole. 

§13 

Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PWSZ lub zatrudnieni w niej nauczyciele 

akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła. 

§14 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Koła po jego 

zatwierdzeniu przez Opiekuna Naukowego. 

§15 

Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji. 

§16 

Każdy członek Koła ma prawo do: 

 udziału w zebraniach Koła 

 czynnego uczestniczenia w pracach Koła 

 zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Koła 

 swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany 

temat w formie dyskusji lub referatu 

 czynnego udziału i korzystania z warsztatów, konferencji organizowanych przez Koło 

 kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła (z wyłączeniem członków 

honorowych) 

 oceniania pracy Zarządu (z wyłączeniem członków honorowych) 

§17 

Każdy członek Koła zobowiązany jest do: 

 podporządkowania się postanowieniom statutu oraz postanowieniom Koła 



 aktywnego uczestnictwa w pracach Koła 

 terminowego wywiązywania się z powierzonych prac 

 dbania o dobre imię Koła i Uczelni 

§18 

Prawo członkowskie wygasa w momencie skreślenia z listy członków dokonanego przez 

Zarząd  

w skutek: 

 dobrowolnej rezygnacji 

 postępowania sprzecznego ze statutem Uczelni, statutem Koła lub w inny sposób nie 

dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Uczelni - za zgodą Opiekuna 

Naukowego 

 utraty statusu studenta PWSZ 

 

Władze Koła 

§19 

Władze Koła stanowią: 

 Walne Zebranie 

 Zarząd Koła 

§20 

Walne Zebranie członków Koła: 

 jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego 

dotyczących (każdy członek ma jeden głos) 

 zbiera się w zależności od potrzeb - przynajmniej raz w semestrze 

 prowadzone jest przez Przewodniczącego Koła 

§21 

Walne Zebranie zwoływane jest przez Przewodniczącego na wniosek: 



 Zarządu Koła 

 Opiekuna Naukowego Koła 

 przynajmniej 2/3 członków zwyczajnych z podaniem przedmiotu obrad w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od wpłynięcia wniosku 

§22 

O miejscu i terminie obrad Zarząd powiadamia członków Koła co najmniej na 5 dni przed 

wyznaczoną datą zebrania przez zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń 

§23 

Walne Zebrania są protokołowane przez Sekretarza. Protokoły są przechowywane. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

 wybór członków Zarządu 

 odwołanie członków Zarządu - za wcześniejszą zgodą Opiekuna Naukowego 

 określanie kierunków pracy Koła 

 zatwierdzenie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu 

Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni 

§24 

Zarząd Koła stanowią: 

• Przewodniczący 

• Wiceprzewodniczący 

• Sekretarz 

§25 

Zarząd wybierany jest na roczną kadencję spośród członków Koła podczas Walnego 

Zebrania, nie później niż do końca miesiąca października. 

§26 

Wybór poszczególnych członków Zarządu następuje bezwzględną większością głosów  

w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków Koła. 

§27 



Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem wyboru nowych władz Koła. 

§28 

Do kompetencji Zarządu należy: 

• reprezentowanie Koła na zewnątrz oraz wobec władz Uczelni 

• organizowanie, ustalanie planu i kierowanie pracami Koła 

• wykonywanie postanowień Walnego Zebrania 

• prowadzenie ewidencji członków Koła 

• utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na 

terenie Uczelni 

• prowadzenie rozliczeń finansowych Koła 

• zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła 

§29 

Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 1/2 

członków Koła bezwzględną większością głosów za uprzednią zgodą Opiekuna Naukowego 

Koła. 

§30 

Postanowienia, uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej pięciu członków uprawnionych do głosowania. 

§31 

Postanowienia organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są 

sprzeczne  

z prawem, Statutem Uczelni oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni. 

Praca organów Koła ma charakter społeczny. Wszystkie sprawy nieuregulowane w Statucie 

należą do kompetencji Zarządu Koła. 

 

Postanowienia końcowe 

§32 



Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek: 

• Zarządu 

• co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych Koła 

§33 

Zmiana Statutu następuje podczas Walnego Zebrania Członków Koła bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania członków za 

uprzednią zgodą Opiekuna Naukowego. 

§34 

Rozwiązanie Koła następuje: 

• w drodze decyzji Rektora w przypadku częstego naruszania prawa przez organy Koła 

• w drodze uchwały Walnego Zebrania członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) 

wszystkich uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych za uprzednią zgodą 

Opiekuna Naukowego 

• automatycznie, w sytuacji, gdy liczba członków zmniejszy się poniżej 3 osób 

§35 

Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie Członków, pozytywne 

zaopiniowanie przez Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzenie przez Rektora Uczelni. 

& 

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii radcy prawnego na temat treści zawartych  

w Statucie, zgodnie z decyzją Rektora ds. Studenckich, Pana dr. Józefa Węglarza, 

Studenckie Koło Naukowe Zakładów Wychowania Fizycznego i Pielęgniarstwa „WiP” 

zostało wpisane do rejestru studenckich kół naukowych działających w murach 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i rozpoczęło swoją oficjalną 

działalność z dniem 15. października 2012 roku. 

  



 

Jasełka i kolędowanie z SKN „WiP” 

W dniu 19. grudnia 2012 roku studenci-członkowie SKN „WiP” spotkali się  

z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej z Karwodrzy w Domu Kultury w Tuchowie. 

Studenci zaprezentowali krótki koncert kolęd oraz przedstawienie jasełkowe. 

Zespół muzyczny stworzyły studentki kierunku pielęgniarstwo: skrzypce – Małgorzata 

Kilian, Barbara Kilian, Edyta Wilkosz; gitara – Beata Polak, Natalia  

i Daria Wasilewskie, chór – Monika Babiarz, Sylwia Drożdżowska, Beata Małkiewicz.  

Przedstawienie w formie jasełek zostało zorganizowane przez studentów wychowania 

fizycznego. Byli to: Angelika Skórka, Klaudia Gancarz, Agnieszka Szepielak, Filip Ścieżka, 

Ewelina Kołodziej, Tomasz Kaczmarczyk, Adrian Gądek, Szczepan Ciochoń, Maciej 

Pawłowski, Piotr Arabasz, Magdalena Piątek, Joanna Myjkowska, Edyta Giża. 

Po obejrzeniu krótkiej inscenizacji był czas na życzenia i łamanie się opłatkiem, 

drobne świąteczne upominki dla pensjonariuszy DPS, poczęstunek przy herbacie a wreszcie 

wspólne śpiewanie kolęd. 

Następnego dnia przedstawienie jasełkowe zaprezentowane zostało pensjonariuszom 

Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych przy ulicy Szpitalnej  

w Tarnowie. Studenci z krótkim koncertem kolęd odwiedzili także pacjentów oddziału 

radiologii Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie. Tego samego dnia rano studenci ZWF  

w strojach wykorzystywanych w przedstawieniu jasełkowym, poprowadzili lekcję 

wychowania fizycznego dla dzieci z klasy Id Szkoły Podstawowej nr 18 w Tarnowie,  

z którymi systematycznie spotykają się w czasie praktyk. 



 

Fot. 1. Studentki pielęgniarstwa w czasie koncertu kolęd (fot: źródło własne) 

 

Fot. 2. Studenci wychowania fizycznego w trakcie przedstawienia jasełkowego 



 

            Fot.3. Członkowie SKN „WiP” z pensjonariuszami DPS przy ul. Szpitalnej w Tarnowie 

 

Fot. 4. Z pierwszakami z I „d” 



 

Jubileuszowa Otwarta Konferencja Koła Naukowego `MOTUS` 

"Holistyczne ujęcie fizjoterapii - punkt widzenia młodych naukowców" 

11.01-12.01.2013 AWF Kraków 

 

Studenci-członkowie SKN „WiP” wzięli czynny udział w konferencji Studenckich 

Kół Naukowych organizowanej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniach 

11-12 stycznia 2013 roku. 

Zaprezentowali w formie referatów następujące prace badawcze: 

 „Aktywność fizyczna osób zrzeszonych w Uniwersytecie III Wieku” – Barbara Króll 

 „Aktywność ruchowa pacjentów chorych na cukrzycę typu II leczonych  

w Poradni Diabetologicznej w Tarnowie” – Beata Małkiewicz, Daria Wasilewska, 

Natalia Wasilewska, Sylwia Drożdżowska Praca wyróżniona 

 „Aktywność fizyczna osób starszych zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej” – 

Renata Maliszewska–Chorabik 

 „Ćwiczenia sensomotoryczne, jako alternatywa dla tradycyjnej gimnastyki 

korekcyjnej - prezentacja autorskiego programu ćwiczeń” - Joanna Myjkowska, Edyta 

Giża Praca wyróżniona 

 „Poziom równowagi ciała dziewcząt i chłopców rozpoczynających szkołę 

podstawową” - Adrian Gądek 

 :Preferencje żywieniowe dzieci rozpoczynających naukę szkolną w zależności od BMI 

dzieci i BMI rodziców” – Angelika Skórka 

 



 

Fot. 1. Joanna Myjkowska I Edyta Giża odbierają wyróżnienie z rąk Pani Dziekan 

Wydziału Rehabilitacji AWF w Krakowie (źródło: archiwum AWF Kraków) 

  



Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 

„Przedszkolne wychowanie fizyczne” 

Jednym z pierwszych wydarzeń, które miały miejsce w nowym budynku Instytutu Ochrony 

Zdrowia były warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zorganizowane 23. stycznia 

2013 roku przez mgr. Przemysława Markowicza. 

W organizację warsztatów włączyli się pracownicy Studium Wychowania Fizycznego  

i Zakładu Wychowania Fizycznego oraz studenci z SKN „WiP”. Przybyłych gości powitał Rektor 

ds. Studenckich dr Józef Węglarz, doc. PWSZ. 

Warsztaty cieszyły się dużym uznaniem zaproszonych nauczycieli i wychowawców 

przedszkolnych. 

Program warsztatów 

Godzina Wydarzenie Osoby odpowiedzialne Uwagi 

8.00 – 8.15 Przybycie i przygotowanie uczestników do warsztatów. mgr Przemysław Markowicz studenci 

8.15 – 8.30 
Przywitanie uczestników, przedstawienie prowadzących, 

podanie programu warsztatów. 
mgr Przemysław Markowicz  

8.30 – 9.00 „Ruch jako czynnik rozwoju dziecka”. dr Józef Węglarz wykład 

9.00 – 9.15 Pytania i dyskusja do wykładu.   

9.15 – 9.45 
„Cele wychowania fizycznego w przedszkolu – struktura 

lekcji”. 
mgr Kazimierz Mróz wykład 

9.45 – 10.00 Pytania i dyskusja do wykładu.   

Część praktyczna warsztatów 

10.00 – 10.30 
„Ćwiczenia muzyczno – ruchowe z elementami fitness”., 

„Elementy zumby w zajęciach ruchowych”. 

mgr Beata Nowak, 

Justyna Bychawska 

ćw. 

praktyczne 

lekcja 

10.30 – 10.40 Pytania i dyskusja do przeprowadzonej lekcji.   

10.40 – 11.10 
„Ćwiczenia kształtujące z szarfą, doskonalenie poczucia 

równowagi oraz profilaktyka stóp”. 
dr Mariusz Pociecha 

ćw. 

praktyczne 

lekcja 

11.10 – 11.20 Pytania i dyskusja do przeprowadzonej lekcji.   



11.20 – 11.50 
„Gry i zabawy ruchowe doskonalące: siłę, szybkość, 

skoczność”. 

dr Renata Błyszczuk, 

Angelika Skórka (SKN „WiP),  

Adrian Gądek (SKN „WiP) 

ćw. 

praktyczne 

lekcja 

11.50 – 12.00 Pytania i dyskusja do przeprowadzonej lekcji.   

12.00 – 12.30 
„Spacer po leśnej polanie – opowieść ruchowa”. 

„Gry i zabawy ruchowe – forma swobodna, tok 

klasyczny”. 

mgr Janina Mróz,  

mgr Przemysław Markowicz, 

Ewelina Kołodziej (SKN „WiP) 

ćw. 

praktyczne 

lekcja 

12.30 – 12.40 Pytania i dyskusja do przeprowadzonej lekcji.   

12.40 – 13.10 
„Wady postawy ciała – wczesne wykrywanie i 

profilaktyka”. 

dr A. Jankowicz-Szymańska, 

Joanna Myjkowska (SKN „WiP)  

Edyta Giża (SKN „WiP) 

ćw. 

praktyczne 

lekcja 

13.10 – 13.20 Pytania i dyskusja do przeprowadzonej lekcji.   

13.20 – 13.50 „Cukrzyce dziecięce – objawy i wykrywanie”. Beata Małkiewicz (SKN „WiP) 

ćw. 

praktyczne 

lekcja 

13.50 – 14.00 Pytania i dyskusja do przeprowadzonej lekcji.   

14.00 Podsumowanie – rozdanie certyfikatów. 
dr A. Jankowicz-Szymańska 

mgr Przemysław Markowicz 
 

 

Fot. 1, 2, 3. Uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć praktycznych 

 

 



 

 

  



 

Wykład otwarty: „Zdrowa dieta - Napoje energetyzujące” 

 

Z inicjatywy członków SKN WiP 26.02.2013 roku zorganizowano otwarty wykład 

poświęcony napojom energetyzującym. Nasze zaproszenie przyjęły i przygotowały bardzo 

ciekawą prelekcję pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka i pani mgr Ewa 

Błaszczyk. Na spotkanie, oprócz członków SKN „WiP” przybyli inni studenci pielęgniarstwa 

i wychowania fizycznego, z-ca dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia dr Mariusz Pociecha a 

także kilka osób spoza uczelni. 

Wykład okazał się bardzo ciekawy i wzbudził gorącą dyskuję. 

 

 

Fot. 1. W trakcie wykładu (fot. źródło własne) 


