
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 8 października 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 92/2014 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych 

organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania uczelnianych 

organizacji studenckich i doktoranckich oraz stowarzyszeń w Uniwersytecie Wrocławskim 

stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 92/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 15 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1/ w § 3: 

a/ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mają prawo zrzeszania się  

w uczelnianych organizacjach studenckich na podstawie art. 111 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”, 

 

b/ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mają prawo zrzeszania się  

w uczelnianych organizacjach doktorantów na podstawie art. 216 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”, 

 

c/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie wydatkują środki 

przyznane przez organy Uczelni zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) 

oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.).”; 

 

2/ § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 

Podstawą rejestracji organizacji lub zespołu jest złożenie w Dziale Spraw 

Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego następujących dokumentów: 

1/ informacji do Prorektora ds. studenckich, która powinna zawierać: 

a) nazwę organizacji uczelnianej z podaniem siedziby (nazwy 

wydziału/instytutu/katedry/jednostki pozawydziałowej Uwr, przy 

której organizacja/zespół będzie działać lub adres zamieszkania 

upoważnionego przedstawiciela organizacji uczelnianej), 

b) wykaz członków-założycieli – minimum 5 osób wraz z podaniem 

roku i kierunku studiów, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu 

e-mail, 

c) podpisy członków-założycieli. 

Wzór informacji jest dostępny w Dziale Spraw Studenckich oraz na stronie 

internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego; 

2/ statutu organizacji lub zespołu, który powinien określać  

w szczególności: 



a) nazwę organizacji lub zespołu i jego siedzibę, 

b) cele i zadania organizacji lub zespołu, 

c) uprawnienia i obowiązki członków organizacji lub zespołu, 

d) władze organizacji lub zespołu, zakres ich kompetencji, sposób ich 

powoływania i odwoływania oraz czas trwania kadencji,  

e) warunki i tryb zawieszania działalności i rozwiązywania organizacji 

lub zespołu, 

f) tryb uchwalania statutu i jego zmian. 

Statut powinien być zaakceptowany i podpisany przez kandydata na 

opiekuna organizacji lub zespołu, o ile przewiduje się jego powołanie.”; 

 

3/ w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dział Spraw Studenckich wstępnie akceptuje statut i przekazuje go do Biura 

Radców Prawnych UWr celem wydania opinii.”; 

 

4/ § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13 

Podstawą rejestracji koła jest złożenie w Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu 

Wrocławskiego następujących dokumentów: 

1/ informacji do Prorektora ds. studenckich, która powinna zawierać: 

a) nazwę organizacji uczelnianej z podaniem siedziby (nazwy 

wydziału/instytutu/ katedry/jednostki pozawydziałowej UWr, przy 

której organizacja/zespół będzie działać lub adres zamieszkania 

upoważnionego przedstawiciela organizacji uczelnianej), 

b) wniosek o powołanie opiekuna koła wraz z pisemną zgodą 

kandydata na pełnienie tej funkcji, 

c) wykaz członków-założycieli – minimum 5 osób wraz z podaniem 

roku i kierunku studiów, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu 

e-mail, z zastrzeżeniem § 14, 

d) podpisy członków-założycieli. 

Wzór informacji jest dostępny w Dziale Spraw Studenckich oraz na stronie 

internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego; 

2/ statutu koła naukowego, który powinien określać w szczególności: 

a) nazwę koła i jego siedzibę, 

b) cele i zadania koła, 

c) uprawnienia i obowiązki członków koła, 

d) władze koła, zakres ich kompetencji, sposób ich powoływania  

i odwoływania oraz czas trwania kadencji, 

e) warunki i tryb zawieszania działalności i rozwiązywania koła, 

f) tryb uchwalania statutu i jego zmian. 

Statut powinien być zaakceptowany i podpisany przez kandydata na 

opiekuna koła.”; 

 

5/ w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dział Spraw Studenckich wstępnie akceptuje statut i przekazuje go do Biura 

Radców Prawnych Uwr celem wydania opinii.”; 

 

6/ w § 26: 

a/ ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opiekun w ramach sprawowanego nadzoru w szczególności: 

1/ podpisuje roczne plany pracy i wnioski o dofinansowanie zadań 

organizacji, zespołu lub koła, potwierdzając tym samym zgodność 

działań organizacji, zespołu lub koła z celami i zadaniami określonymi 

w ich statucie; 



2/ podpisuje sprawozdania roczne oraz rozliczenia merytoryczno-

finansowe zrealizowanych zadań, potwierdzając tym samym 

prawidłowe zrealizowanie zadań i wykorzystanie przyznanych środków 

finansowych; 

3/ sprawuje pieczę nad zgodnością aktów organów uczelnianej 

organizacji, zespołu lub koła z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub 

regulaminem tej organizacji, zespołu lub koła, a w przypadku 

wątpliwości – przekazuje dany akt Prorektorowi ds. studenckich, celem 

podjęcia decyzji.”, 

 

b/ dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Prorektor ds. studenckich uchyla akt organu uczelnianej organizacji 

studenckiej lub doktoranckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej 

organizacji.”; 

 

7/ dodaje się § 50a w brzmieniu: 

 

„§ 50a 

Prorektor ds. studenckich, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje 

uczelnianą organizację studencką lub doktorancką, która rażąco lub uporczywie 

narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, regulamin 

studiów lub regulamin tej uczelni.”; 

 

8/ uchyla się § 56. 

 

§ 2. W przypadku złożenia wniosku o rejestrację organizacji uczelnianej przed dniem 

1 października 2018 r. stosuje się dotychczasowe przepisy. 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. studenckich. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia  

1 października 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 


