
R.021.46.2022                                                                                                                     

Zarządzenie Nr 122/22 

Rektora Państwowej Akademii nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 13 grudnia 2022 roku 

 

w sprawie zasad tworzenia oraz funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich 

w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

Na podstawie art. 111 z dnia 20 lipca 2018 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) i § 103 Statutu Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku oraz § 2 ust. 2 pkt 3  Regulaminu organizacyjnego Państwowej 

Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, 

zarządza się, co następuje: 

§1. 

1. Zarządzenie określa zasady tworzenia oraz funkcjonowania uczelnianych organizacji 

studenckich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.  

 

§2. 

1. Studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, zwanej dalej 

„Uczelnią” mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, 

zwanych dalej „organizacjami studenckimi”. 

2. Organizacje studenckie zrzeszające studentów Uczelni działają w formie: 

1) kół naukowych, których celem jest m.in. działalność naukowa  

i samokształceniowa jej członków; 

2) zespołów artystycznych, których celem jest m.in. kultywowanie tradycji 

narodowych, lokalnych lub działalności scenicznej, plastycznej itp.;   

3) zespołów sportowych, których celem jest m.in. rozwój kultury fizycznej, promocja 

zdrowego stylu życia, wychowanie w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. 

3. Organizacje studenckie mogą działać także w formach nie wymienionych ust. 1, jeżeli 

cele ich działalności nie stoją w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego 

i przepisami prawa.  

4. Organizacje studenckie nie mają osobowości prawnej.  

 

 

 

 



§3.  

1. Opiekę formalno-merytoryczną nad organizacją studencką sprawuje opiekun danej 

organizacji, zwany dalej „opiekunem”.  

2. Inicjatorzy utworzenia organizacji powinni ze stosownym wyprzedzeniem przed 

utworzeniem organizacji uzyskać zgodę:  

1) nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni, na pełnienie funkcji 

opiekuna koła naukowego, zespołu artystycznego, zespołu sportowego lub 

2) pracownika Uczelni na pełnienie funkcji opiekuna organizacji studenckiej 

działającej w innej formie, niż określonej w pkt.1.  

3. Osoba, o której mowa w ust. 2 zobowiązana jest uzyskać zgodę bezpośredniego 

przełożonego na pełnienie funkcji opiekuna organizacji.   

4. Wzór zgody opiekuna organizacji i jego bezpośredniego przełożonego stanowi załącznik 

nr 1. 

5. Nadzór nad działalnością poszczególnych organizacji sprawują Dziekani Wydziałów  

i Prorektor ds. Nauczania i Studentów, w zależności od podległości służbowej określonej 

w Regulaminie organizacyjnym Uczelni.  

 

§4.  

1. Utworzenie organizacji studenckiej następuje podczas zebrania założycielskiego grupy 

co najmniej czterech członków założycieli, zwanego dalej „Walnym zebraniem 

założycielskim”. 

2. Podczas obrad Walnego zebrania założycielskiego, podejmowane są następujące uchwały 

w sprawie:  

1) utworzenia organizacji; 

2) uchwalenia statutu organizacji; 

3) wyboru zarządu organizacji;  

4) wyboru komisji rewizyjnej organizacji, jeżeli statut tak przewiduje.  

3. W Walnym zebraniu założycielskim z głosem doradczym uczestniczy proponowany 

opiekun organizacji.  

4. Z Walnego zebrania założycielskiego sporządza się protokół wraz z listą obecności 

członków założycieli. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2. 

5. W sytuacji gdy w trakcie działalności organizacji studenckiej liczba jej członków spadnie 

poniżej czterech, dana organizacja studencka ulega automatycznemu rozwiązania, jeżeli 



w terminie 6 miesięcy od wystąpienia tej sytuacji, braki w składzie osobowym nie 

zostaną uzupełnione co najmniej do poziomu czterech członków.  

 

 

§5.  

1. Prezes zarządu organizacji studenckiej niezwłocznie informuje   o utworzeniu 

organizacji i przedkłada następujące dokumenty w celu zarejestrowania organizacji:  

1)  Informację o założeniu organizacji studenckiej, której wzór stanowi załącznik nr 3; 

2)  kopię uchwały o założeniu organizacji studenckiej, na podstawie wzoru 

określonego załącznikiem nr 4;  

3)  kopię protokołu z zebrania założycielskiego, o którym mowa w § 4 ust. 4; 

4)  kopię uchwały w sprawie uchwalenia statutu organizacji wraz ze statutem na 

podstawie wzoru określonego załącznikiem nr 5;  

5)  kopię uchwały w sprawie wyboru zarządu na podstawie wzoru określonego 

załącznikiem nr 6.  

2. W przypadku wystąpienia zmian w organizacji studenckiej przedkłada się Rektorowi 

informację, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 3a. 

3. Dokumentację oraz realizację spraw bieżących prowadzi członek zarządu organizacji 

pod nadzorem opiekuna organizacji.  

4. Dokumenty organizacji przechowywane są w dziekanacie danego Wydziału lub  

w Dziale Nauczania, w zależności od podległości służbowej określonej w 

Regulaminie organizacyjnym Uczelni (Dziekan lub Prorektor ds. Nauczania i 

Studentów). 

 

§6. 

1. Statut organizacji studenckiej zawiera: 

1) nazwę organizacji; 

2) cele i zadania organizacji; 

3) zasady nabycia i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków; 

4) zasady wybierania i odwoływania organów organizacji; 

5) zakres kompetencji organów organizacji, ewentualnie kompetencje osób 

funkcyjnych; 

6) warunki rozwiązania organizacji; 

7) tryb uchwalania statutu i jego zmian. 



2. Statut może zawierać inne postanowienia wynikające ze specyfiki celów i zadań 

przyjętych przez  uczelnianą organizację studencką do realizacji. 

 

 

3. Nazwę organizacji konstruuje się zgodnie z wzorem:  

 (nazwa własna organizacji) <–> (forma organizacji) przy Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku.   

 

§7. 

 

1. Organizacja studencka ma prawo: 

1) występować z wnioskami do organów Uczelni oraz organów samorządu 

studenckiego w sprawach dotyczących studentów Uczelni; 

2) zwracać się z wnioskami do Dziekana lub Prorektora ds. Nauczania i Studentów  

o przeznaczenie środków na realizację działań statutowych. 

 

§ 8. 

1. Działalność statutowa organizacji studenckich może być finansowana ze środków 

finansowych przeznaczanych na realizację zadań organizacji studenckich.  

2. Prezes zarządu organizacji,  w celu pozyskania środków finansowych na realizację 

zadań statutowych składa wniosek do Dziekana lub Prorektora ds. Nauczania  

i Studentów w zależności od podległości służbowej zgodnie z Regulaminem 

Organizacyjnym Uczelni. Wniosek wymaga opinii opiekuna organizacji studenckiej 

oraz  Kwestora.  

 

§9.  

1. Organizacje studenckie w celu realizacji celów statutowych, uprawnione są 

pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.  

2. W celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań organizacji, umowy 

zawiera upoważniona przez Rektora osoba.  

 

 

 

 



§10. 

1. Organizacja studencka zobowiązana jest: 

1) działać zgodnie z przepisami  powszechnie obowiązującego prawa, przepisów 

obowiązujących w Uczelni oraz własnych przepisów, w szczególności statutu 

organizacji studenckiej; 

2) aktywnie realizować swoje cele; 

3) ustalać plan działalności na każdy rok akademicki;  

4) posiadać indywidualny adres e-mail, nadany przez pracowników właściwych 

ds. informatyzacji;  

5) sporządzać sprawozdania z realizacji planu działalności w danym roku 

akademickim i przedkładać je Dziekanowi lub Prorektorowi ds. Nauczania i 

Studentów, w zależności od podległości służbowej określonej w Regulaminie 

organizacyjnym Uczelni, do dnia 30 września roku akademickiego, w którym 

organizacja zakończyła realizację planu działalności lub do ostatniego dnia swojej 

działalności jeżeli organizacja studencka zakończyła działalność lub uległa 

rozwiązania przed tą datą; 

6) składać sprawozdanie z wydatkowania przyznanych środków finansowych 

najpóźniej do 30 listopada każdego roku za poprzedni rok działalności lub do 

ostatniego dnia swojej działalności jeżeli organizacja studencka zakończyła 

działalność lub uległa rozwiązania przed tą datą; 

7) decyzje w sprawach personalnych podejmować w głosowaniach tajnych.   

 

§11.  

1. Organizacje studenckie mogą prowadzić zbiórki na terenie Uczelni, po wyrażeniu 

zgody przez Rektora.  

2. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zbiórki przez organizacje studencką 

powinien zawierać następujące informacje: 

1)  cel prowadzenia zbiórki;  

2)  rodzaj darów (pieniężne/rzeczowe) 

3)  termin prowadzenia zbiórki.  

3. Po zakończeniu prowadzenia zbiórki i przekazaniu darów, uczelniana organizacja 

studencka przedkłada Rektorowi sprawozdanie z prowadzonej zbiórki wraz 

dokumentem potwierdzającym przekazanie darów na cel określony we wniosku.  

 



§12.  

1. Ewidencję organizacji studenckich prowadzą dziekanaty i Dział Nauczania, w zależności 

od podległości służbowej określonej w Regulaminie organizacyjnym Uczelni (Dziekan 

lub Prorektor ds. Nauczania i Studentów), na podstawie dokumentacji złożonej przez 

członka zarządu organizacji zweryfikowanej przez opiekuna organizacji studenckiej.  

2. Rektor uchyla akt organu organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem 

tej organizacji.  

3. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, 

która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut 

Uczelni, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.  

4. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, skarga złożona do sądu 

administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Przepisy o zaskarżaniu do 

sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

5. Rektor w każdym czasie może dokonywać kontroli działalności organizacji studenckich, 

w tym zadać od nich określonych dokumentów, wyjaśnień itp.  

 

§13. 

Niniejszym zarządzeniem określa się: 

1) wzór zgody opiekuna organizacji i jego bezpośredniego przełożonego, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2)  wzór protokołu z Walnego zebrania założycielskiego, stanowiący załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia; 

3) wzór informacji do Rektora o utworzeniu organizacji studenckiej, stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

4) wzór informacji o zmianach w organizacji studenckiej, stanowiący załącznik nr 3a do 

niniejszego zarządzenia; 

5) wzór uchwały w sprawie założenia uczelnianej organizacji studenckiej, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia; 

6) wzór uchwały w sprawie uchwalenia statutu organizacji, stanowiący załącznik nr 5 

do niniejszego zarządzenia; 

7) wzór uchwały w sprawie wyboru zarządu, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego 

zarządzenia; 

 



§14.  

Traci moc zarządzenie nr 22/19 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku (wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, a później 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku)  z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zasad 

tworzenia oraz funkcjonowania organizacji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku (wcześniej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku, a później 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku). 

 

§15.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.grudnia 2022 roku.  

 

 

Rektor  

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

 we Włocławku 

dr Robert Musiałkiewicz 


