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ZARZĄDZENIE  Nr  115/2006 
Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego 

                  z  dnia   29  sierpnia  2006 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, działania, finansowania 
i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów 

i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 
 

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. Wprowadza  się   Regulamin  rejestracji, działania,  finansowania i rozwiązywania 
uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich                   
i doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
 § 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia  powierza  się  Prorektorowi  do 
spraw Studenckich. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. 
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Załącznik 

do zarządzenia Nr  115/2006 

z dnia  29 sierpnia 2006 r. 

 

R E G U L A M I N 

rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, 

kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

I.  Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1/  „organizacja” – grupa studentów  lub  doktorantów mająca wspólny program działania, cel  

     i zadania zawarte w statucie, które nie muszą być zgodne z programem naukowym studiów 

     członków tej organizacji, w tym też w zakresie sportu i rekreacji,  

2/ „zespół” – grupa studentów lub doktorantów mająca wspólny program działania, cel  

     i zadania zawarte w statucie o charakterze artystycznym lub sportowym, 

3/ „koło” - grupa studentów lub doktorantów mająca wspólny program działania, cel  

     i zadania  zawarte w statucie, które winny być zgodne z programem  naukowym  jednostek 

     organizacyjnych, przy których funkcjonują.        

 

§ 2 

1. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mają prawo zrzeszania się w uczelnianych 

organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach 

artystycznych i sportowych na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

2. Doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mają prawo zrzeszania się w uczelnianych 

organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach 

artystycznych i sportowych na podstawie art. 210 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

3. Organizacje, o których mowa w ust. 1-2, zwane dalej odpowiednio organizacjami, 

zespołami i kołami, wydatkują środki przyznane przez organy Uczelni zgodnie z ustawą 
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z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz  ustawą z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 

4. Działalność studenckich i doktoranckich organizacji,  zespołów i kół winna być zgodna 

ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego i innymi przepisami prawa obowiązującymi  

w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

II.  Rejestracja organizacji i zespołów  

 

§ 3 

Podstawą rejestracji organizacji lub zespołu jest złożenie w Dziale Młodzieżowym 

Uniwersytetu Wrocławskiego następujących dokumentów: 

1.   Wniosku do Prorektora ds. Studenckich, który zawierać powinien: 

- nazwę wnioskodawcy z podaniem siedziby (np. nazwa instytutu/katedry, przy 

którym/której będzie działać lub adres zamieszkania upoważnionego przedstawiciela 

wnioskodawcy), 

- podpisy członków-założycieli – minimum 5 osób wraz z numerem telefonu kontaktowego 

i adresu e-mail przynajmniej jednego z członków-założycieli, 

2.   Projektu statutu organizacji lub zespołu, który powinien określać w szczególności:  

-    nazwę organizacji i jej siedzibę, 

-    cele i zadania organizacji lub zespołu, 

-    uprawnienia i obowiązki członków organizacji lub zespołu, 

-    władze organizacji lub zespołu, zakres ich kompetencji, sposób ich powoływania  i  odwo- 

     ływania oraz czas trwania kadencji, 

-    warunki i tryb zawieszania działalności i rozwiązywania organizacji lub zespołu, 

-    tryb uchwalania statutu i jego zmian. 

 

§ 4 

1. Organizacja lub zespół może powołać opiekuna. 

2. W przypadku, jeżeli organizacja lub zespół powołuje opiekuna, do wniosku, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, należy dołączyć propozycję opiekuna organizacji wraz z jego 

pisemną zgodą na pełnienie ww. funkcji. 

 

§ 5 
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1. Po wstępnej akceptacji statutu przez Dział Młodzieżowy, projekt jest przekazywany do 

Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. Po akceptacji zgodności treści statutu z obowiązującymi przepisami prawa przez Zespół 

Radców Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Prorektor ds. Studenckich podejmuje 

decyzję o wpisaniu organizacji lub zespołu do Rejestru organizacji działających  

w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

§ 6 

Organizacja lub zespół winna najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji przestawić 

Prorektorowi ds. Studenckich skład zarządu, pod rygorem wykreślenia z Rejestru. 

 

§ 7 

1. O rejestracji organizacji lub zespołu informowani są członkowie - założyciele oraz 

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów. 

2. Jeżeli organizacja lub zespół ma swoją siedzibę w jednym z instytutów/katedr   

Uniwersytetu Wrocławskiego, o  rejestracji  organizacji  lub  zespołu  informowany  jest 

Dziekan Wydziału.  

3. Jeżeli organizacja lub zespół proponuje opiekuna, zostaje on również powiadomiony  

o rejestracji organizacji lub zespołu, a ponadto Prorektor ds. Studenckich powołuje go 

na ww. funkcję odrębnym pismem. 

 

§ 8 

W przypadku, gdy organizacja lub zespół jest lokalnym oddziałem organizacji lub zespołu 

ogólnopolskiego, wymagana jest uchwała zarządu głównego, iż powołuje się do istnienia 

jednostkę uczelnianą. 

 

§ 9 

1. O wszelkich zmianach w zarządzie organizacji lub zespołu należy poinformować 

pisemnie Prorektora ds. Studenckich w ciągu 14 dni, przedkładając stosowną uchwałę. 

2. Informacja o zmianie zarządu organizacji lub zespołu winna zawierać datę zmiany, imię 

i nazwisko członków zarządu, pełnioną funkcję, rok i kierunek studiów oraz telefon 

kontaktowy i adres e-mail przynajmniej do jednego z członków zarządu. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, winna zawierać formułę: „Powyższy zarząd 

organizacji (zespołu) został wybrany zgodnie z procedurami przewidzianymi statutem 
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organizacji” i być podpisana przez osobę sporządzającą i opiekuna organizacji lub 

zespołu, w przypadku organizacji lub zespołu, nad którymi opiekę merytoryczną 

sprawuje nauczyciel akademicki Uczelni. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany w statucie organizacji lub zespołu, w tym zmianę lub rozszerzenie 

nazwy organizacji lub zespołu, zatwierdza Prorektor ds. Studenckich.  

2. Jeżeli Prorektor ds. Studenckich ma wątpliwości prawne co do zmian  

w dotychczasowym statucie, zasięga opinii Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

§ 11 

Rejestr organizacji działających w Uniwersytecie Wrocławskim znajduje się w Dziale 

Młodzieżowym i jest dokumentem jawnym. 

 

III.  Rejestracja kół naukowych 

 

§ 12 

Podstawą rejestracji koła jest złożenie w Dziale Młodzieżowym Uniwersytetu Wrocławskiego 

następujących dokumentów: 

1. Wniosku do Prorektora ds. Studenckich, który zawierać powinien: 

- nazwę wnioskodawcy z podaniem siedziby (np. nazwa instytutu/katedry, przy 

którym/której koło będzie działać), 

- propozycję osoby opiekuna koła wraz z jego pisemną zgodą na pełnienie ww. funkcji, 

- podpisy członków-założycieli  - minimum 5 osób wraz z numerem telefonu kontaktowego 

i adresu e-mail przynajmniej jednego z członków-założycieli. 

2.   Projektu statutu koła naukowego, który powinien określać w szczególności:  

-    nazwę koła i jego siedzibę, 

-    cele i zadania koła, 

-    uprawnienia i obowiązki członków koła, 

-    władze koła, zakres ich kompetencji, sposób  ich  powoływania  i  odwoływania  oraz czas 

     trwania kadencji,     

-   warunki i tryb zawieszania działalności i rozwiązywania koła, 

-   tryb uchwalania statutu i jego zmian. 
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3. Projekt statutu, o którym mowa w ust. 2, winien być zaakceptowany  pod  względem mery- 

    torycznym przez opiekuna koła. 

 

§ 13 

W przypadku ubiegania się o rejestrację koła doktorantów, Prorektor ds. Studenckich może 

zaakceptować mniejszą liczbę członków – założycieli, o ile umotywowane to będzie wąską 

specjalizacją zainteresowań naukowych. Nie może to być jednak liczba mniejsza niż 3 osoby. 

 

§ 14 

1.  Po wstępnej akceptacji statutu przez  Dział  Młodzieżowy,  projekt  jest  przekazywany  do 

     Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego.    

2.  Po akceptacji zgodności treści statutu  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  przez Zespół  

     Radców Prawnych  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  Prorektor  ds.  Studenckich  podejmuje 

     decyzję  o  wpisaniu  koła   do   Rejestru  kół  naukowych  działających  w   Uniwersytecie 

     Wrocławskim. 

   

§ 15 

Koło winno najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji przestawić Prorektorowi ds. 

Studenckich skład zarządu, pod rygorem wykreślenia z Rejestru. 

 

     § 16 

1.  Prorektor ds. Studenckich powołuje opiekuna na ww. funkcję odrębnym pismem. 

2.  O rejestracji koła informowany jest Dziekan Wydziału, w którym koło ma swoją  siedzibę,      

     opiekun  koła,  członkowie  założyciele  oraz   Zarząd  Uczelniany  Samorządu  Studentów          

     i odpowiedni organ samorządu doktorantów. 

 

    § 17 

1. O wszelkich zmianach w zarządzie koła należy poinformować pisemnie Prorektora ds. 

Studenckich w ciągu 14 dni, przedkładając stosowną uchwałę. 

2. Informacja o zmianie zarządu koła winna zawierać datę zmiany, imię i nazwisko 

członków zarządu, pełnioną funkcję, rok i kierunek studiów oraz telefon kontaktowy  

i adres e-mail przynajmniej do jednego z członków zarządu. 
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3. Informacja, o której mowa w ust. 2, winna zawierać formułę: „Powyższy zarząd koła 

został wybrany zgodnie z procedurami przewidzianymi statutem koła” i być podpisana 

przez opiekuna koła i osobę sporządzającą. 

 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany w statucie koła, w tym zmianę lub rozszerzenie nazwy koła, zatwierdza 

Prorektor ds. Studenckich, po uprzedniej akceptacji zmian przez opiekuna koła.  

2. Jeżeli Prorektor ds. Studenckich ma wątpliwości prawne co do zmian w dotychczasowym 

statucie, zasięga opinii Zespołu Radców Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 19 

Rejestr kół naukowych działających w Uniwersytecie Wrocławskim znajduje się w Dziale 

Młodzieżowym i jest dokumentem jawnym. 

 

 

IV.  Rejestracja i finansowanie stowarzyszeń 

 

§ 20 

1. Stowarzyszenia, których członkami są studenci lub doktoranci, działające w oparciu  

o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, mogą poinformować 

Uniwersytet Wrocławski o swojej działalności i być wpisane do Ewidencji stowarzyszeń 

znajdującej się w Dziale Młodzieżowym. 

2. Wniosek do Prorektora ds. Studenckich o wpisanie stowarzyszenia do Ewidencji,  

o której mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

-       wniosek o wpisanie stowarzyszenia (nazwa stowarzyszenia) z siedzibą  (nazwa siedziby) 

        do Ewidencji stowarzyszeń,    

-      skład  zarządu  stowarzyszenia  (z  datą  wyboru  zarządu,  z  podaniem  nazwy  pełnionej 

        funkcji, kierunku i roku studiów oraz  telefonu  kontaktowego  i  adresu  e-mail, przynaj- 

        mniej jednego z członków zarządu),          

-       wyciąg z Sądu o rejestracji stowarzyszenia, 

-       potwierdzoną kopię statutu stowarzyszenia zatwierdzonego przez Sąd, 

-       opinię Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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§ 21 

Stowarzyszenia, o których mowa w § 20, wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zgłoszonych  

w Uniwersytecie Wrocławskim, o ile ich członkami są wyłącznie studenci lub doktoranci  

i nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Wrocławskiego, mają prawo do ubiegania się  

o dofinansowanie zgodnie z zasadami realizacji projektów przez organizacje, zespoły  i koła 

Uniwersytetu Wrocławskiego zawartymi w rozdziałach VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

 

§ 22 

1. Stowarzyszenia wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zgłoszonych w Uniwersytecie 

Wrocławskim zobowiązane są do składania sprawozdań merytorycznych z działalności 

za mijający rok kalendarzowy i planu pracy na nowy rok kalendarzowy – zgodnie  

z wzorami określonymi przez Dział Młodzieżowy. 

2. Stowarzyszenia, o których mowa w § 21, o ile uzyskały dofinansowanie na swoją 

działalność ze środków organów Uczelni, w szczególności zaś pozostających  

w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich, zobowiązane są również do 

sprawozdawczości finansowej, zgodnie z zasadami realizacji projektów przez 

organizacje, zespoły  i koła Uniwersytetu Wrocławskiego, zawartymi w rozdziałach  VII 

i VIII niniejszego Regulaminu.   

 

§ 23 

Ewidencja stowarzyszeń zgłoszonych w Uniwersytecie Wrocławskim znajduje się w Dziale 

Młodzieżowym i jest dokumentem jawnym. 

 

V. Opiekun naukowy organizacji, zespołu lub koła 

 

§ 24 

1. Prorektor ds. Studenckich, na wniosek członków organizacji, zespołu lub koła, powołuje 

opiekuna organizacji lub zespołu, bądź opiekuna naukowego koła (zwanego dalej 

„opiekunem”). 

2. Opiekunem może zostać nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie 

Wrocławskim, o ile wyrazi pisemną zgodę na objęcie tej funkcji. 
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§ 25 

1. Do obowiązków opiekuna należy bezpośredni nadzór nad merytoryczno-finansową 

działalnością organizacji, zespołu lub koła, w szczególności zaś nad zgodnością działań 

organizacji, zespołu lub koła z celami i zadaniami określonymi w statucie organizacji, 

zespołu lub koła. 

2. Opiekun, sprawując nadzór nad działalnością organizacji, zespołu lub koła, podpisuje 

plany pracy i wnioski o dofinansowanie organizacji, zespołu lub koła, o których jest 

mowa w rozdziałach VII i VIII niniejszego Regulaminu, potwierdzając tym samym 

zgodność działań z celami i zadaniami organizacji, zespołu lub koła, określonymi  

w statucie organizacji, zespołu lub koła. 

3. Opiekun, sprawując opiekę nad działalnością organizacji, zespołu lub koła, podpisuje 

sprawozdania roczne oraz rozliczenia merytoryczno-finansowe zrealizowanych zadań,  

o których jest mowa w rozdziałach VII i VIII niniejszego Regulaminu, potwierdzając 

tym samym prawidłowe zrealizowanie zadań i wykorzystanie przyznanych na zadania 

środków finansowych. 

  

§ 26 

1. Jeżeli opiekun czasowo, powyżej jednego miesiąca, nie może pełnić swojej funkcji, 

przedstawia, w porozumieniu z zarządem organizacji, zespołu lub koła Prorektorowi ds. 

Studenckich kandydaturę osoby, która będzie pełniła obowiązki opiekuna podczas 

nieobecności dotychczasowego opiekuna. 

2. W wyjątkowej sytuacji kandydaturę tymczasowego opiekuna przedstawia zarząd 

organizacji, zespołu lub koła. 

3. Prorektor ds. Studenckich powołuje tymczasowego opiekuna na czas proponowany 

przez zarząd organizacji, zespołu lub koła, po przedstawieniu mu wniosku o powołanie 

p.o. opiekuna wraz z pisemną zgodą nauczyciela akademickiego na czasowe pełnienie 

tej funkcji. 

 

§ 27 

1. Zmiana opiekuna jest możliwa po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Studenckich.  

2. Do wniosku zarządu organizacji, zespołu lub koła o zmianę opiekuna należy dołączyć 

rezygnację dotychczasowego opiekuna z tej funkcji oraz zgodę kandydata na opiekuna  

na pełnienie tej funkcji. 
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3. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie rezygnacji lub zgody, o których mowa w ust. 2, 

wniosek składa kierownik jednostki organizacyjnej. 

4. Opiekuna każdorazowo powołuje Prorektor ds. Studenckich. 

 

 

VI.  Działalność organizacji, zespołów i kół 

 

§ 28 

1. Organizacje, zespoły i koła mogą posługiwać się własnym logo, pieczęcią i papierem 

firmowym. 

2. Wzór logo, pieczęci i papieru firmowego zatwierdza Prorektor ds. Studenckich. 

 

§ 29 

Organizacje, zespoły i koła nie posiadają osobowości prawnej, nie mogą więc prowadzić 

żadnej działalności zarobkowej i uzyskiwać w ten sposób środków na swoją działalność. 

 

§ 30 

Zasady udostępniania środków finansowych i materialnych oraz rozliczania się z nich przez 

organizacje, zespoły i koła, ustala i ich zmian dokonuje Prorektor ds. Studenckich. 

 

§ 31 

Bieżącą ewidencję wydatków organizacji, zespołów i kół prowadzi Dział Młodzieżowy. 

 

§ 32 

1. Na działalność merytoryczną, organizacje, zespoły i koła mogą uzyskać dofinansowanie 

także ze środków przeznaczonych na działalność studencką, będących w dyspozycji 

Prorektora ds. Studenckich: 

1/ środki pozostające w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich  przeznaczane są wyłącz- 

  nie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ środki przyznane na roczną działalność organizacji, zespołu lub koła mogą być przez- 

    naczone wyłącznie dla członków  tych  organizacji, zespołów  lub  kół, będących  stu- 

    dentami lub doktorantami.  

2. Podstawą do uzyskania dofinansowania na działalność organizacji, zespołu lub koła jest 

złożenie w terminie wyznaczonym przez Prorektora ds. Studenckich sprawozdania 
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merytoryczno-finansowego z działalności za mijający rok kalendarzowy i planu pracy 

na nowy rok kalendarzowy – zgodnie z wzorami określonymi przez Dział Młodzieżowy. 

3. Sprawozdanie roczne i plan pracy winny stanowić załącznik do uchwały je 

zatwierdzającej i być podpisane przez osobę sporządzającą, przewodniczącego 

organizacji, zespołu lub koła i opiekuna w przypadku kół i tych organizacji oraz 

zespołów, nad którymi opiekę merytoryczną sprawuje nauczyciel akademicki Uczelni. 

Podpis przewodniczącego organizacji, zespołu lub koła i opiekuna poświadcza zgodność 

działań zrealizowanych i planowanych przez organizację, zespół lub koło ze statutem tej 

organizacji, zespołu lub koła. 

4. Do sprawozdania rocznego i planu pracy na rok kolejny należy dołączyć aktualną listę 

członków organizacji, zespołu lub koła wraz z numerem albumu każdego z nich oraz 

aktualny skład zarządu organizacji, zespołu lub koła – potwierdzone podpisem opiekuna 

w przypadku kół i tych organizacji i zespołów, nad którymi opiekę merytoryczną 

sprawuje nauczyciel akademicki Uczelni. 

5. Wzory druków sprawozdań, planów pracy i innych wymaganych dokumentów 

corocznie ustala Prorektor ds. Studenckich. 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, organizacje i koła pobierają z Działu 

Młodzieżowego. 

 

§ 33 

1. Do kwoty przyznanej na roczną działalność organizacji, zespołu lub koła należy 

sporządzić, w terminie wyznaczonym przez Prorektora ds. Studenckich, korektę planu 

pracy na dany rok kalendarzowy – zgodnie z wzorem określonym przez Dział 

Młodzieżowy. 

2. Środki przyznane na działalność organizacji, zespołu lub koła na dany rok 

kalendarzowy, po akceptacji druku korekty planu pracy przez Prorektora ds. 

Studenckich, wydatkuje się zgodnie z zasadami realizacji projektów przez organizacje, 

zespoły i koła Uniwersytetu Wrocławskiego, zawartymi w rozdziałach VII i VIII  niniej- 

szego Regulaminu.   

3. Po wykorzystaniu wszystkich środków przyznanych na działalność organizacji, zespołu 

lub koła na dany rok kalendarzowy, organizacja, zespół lub koło może ubiegać się  

o dodatkowe dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. 

Studenckich – zwanych rezerwą Prorektora ds. Studenckich - zgodnie z zasadami 
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realizacji projektów przez organizacje, zespoły i koła Uniwersytetu Wrocławskiego,  

zawartymi w rozdziale VII niniejszego Regulaminu. 

 

§ 34 

1. Organizacje, zespoły i koła, które nie uzyskały rocznego dofinansowania swojej 

działalności, mogą ubiegać się o dofinansowanie każdego planowanego przedsięwzięcia 

ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich. 

2. O dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich 

należy ubiegać się zgodnie z zasadami realizacji projektów przez organizacje, zespoły  

i koła Uniwersytetu Wrocławskiego, zawartymi w rozdziale VII niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 35 

1. Organizacje, zespoły i koła, mające swoją siedzibę przy jednostkach organizacyjnych 

Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów  

u kierowników tych jednostek (dziekanów, dyrektorów instytutów/ katedr). 

2. Organizacja, zespół lub koło ma obowiązek poinformowania Działu Młodzieżowego  

o uzyskanym dofinansowaniu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Uzyskane dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, organizacje, zespoły i koła 

rozliczają bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych, w których uzyskały 

dofinansowanie, a kopię rozliczenia i sprawozdania przedstawiają Prorektorowi ds. 

Studenckich, nie rzadziej niż raz na semestr. 

4. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, sprawozdanie merytoryczno – 

finansowe, o którym mowa w § 32 ust. 3, winno zawierać rozliczenie wszystkich 

środków uzyskanych przez organizację, zespół lub koło pozyskanych w jednostkach 

organizacyjnych Uczelni. 

5. Środki, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu przez organizację, zespół lub koło zgody 

Prorektora ds. Studenckich, mogą zostać rozliczone przez Dział Młodzieżowy. 

Podstawą do takiego rozliczenia projektu jest pisemna decyzja dysponenta środków 

(dziekana, dyrektora instytutu/katedry) o ich przyznaniu wraz z podanym źródłem 

finansowania i podpisem pełnomocnika ds. finansowych jednostki organizacyjnej. 

6. Środki, o których mowa w ust. 1, wydatkowane są zgodnie z zasadami realizacji 

projektów przez organizacje, zespoły i koła Uniwersytetu Wrocławskiego, zawartymi  

w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu. 
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§ 36 

1. Organizacje, zespoły i koła mogą pozyskiwać środki materialne od sponsorów  

i darczyńców zewnętrznych, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Studenckich. 

2. Podstawą do rozpoczęcia działań, o których jest mowa w ust. 1, jest zawarcie umowy  

o sponsoring lub umowy o darowiznę pomiędzy jednostką zainteresowaną,  

a Uniwersytetem Wrocławskim. 

3. Projekt umowy, o której mowa w ust. 2, winien być dostarczony do Działu 

Młodzieżowego nie później niż na 14 dni przed datą jej zawarcia, celem zaopiniowania 

jej przez Zespół Radców Prawnych Uniwersytetu Wrocławskiego i podpisania przez 

Prorektora ds. Studenckich oraz zaparafowania przez Kwestora Uczelni. 

4. Środki finansowe pozyskane od sponsorów i darczyńców wpływają na subkonto 

organizacji, zespołu lub koła wydzielone z konta Uniwersytetu Wrocławskiego. 

5. Subkonto, o którym mowa w ust. 4, jest zakładane na pisemny wniosek organizacji, 

zespołu lub koła do Kwestora Uczelni, skierowany na ręce Prorektora ds. Studenckich. 

Podstawą do wydzielenia subkonta jest złożenie w Dziale Młodzieżowym propozycji 

umowy o sponsoring lub darowiznę. 

6. Środki zgromadzone na subkoncie organizacji, zespołu lub koła stają się środkami 

publicznymi i mogą być wydawane jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, o których jest mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu i zasadami realizacji 

projektów przez organizacje, zespoły i koła Uniwersytetu Wrocławskiego, zawartymi  

w rozdziałach VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

 

 

VII.  Realizacja projektów przez organizacje, zespoły i koła 

 

§ 37 

1. Środki finansowe przyznane na działalność roczną organizacji, zespołu lub koła należy 

wykorzystać w danym roku budżetowym, do dnia 31 grudnia włącznie. 

2. Środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym nie można wykorzystać  

w roku następnym. 

§ 38 

Środki zgromadzone przez organizację, zespół lub koło na subkoncie organizacji, zespołu lub 

koła, na pisemny wniosek organizacji, zespołu lub koła, mogą być przeniesione na kolejny 

rok budżetowy i pozostawać w dalszym ciągu do dyspozycji organizacji, zespołu lub koła. 
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§ 39 

1. Środki finansowe przyznane na działalność roczną organizacji, zespołu lub koła można 

wykorzystać wyłącznie po akceptacji przez Prorektora ds. Studenckich korekty planu 

pracy sporządzonej w oparciu o decyzję Prorektora ds. Studenckich w sprawie 

przyznania środków finansowych na dany rok budżetowy. 

2. Aby rozpocząć realizację założonego projektu, należy złożyć wniosek ze wstępnym 

kosztorysem (Załącznik Nr 1 lub 2 i Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu) oraz  

w przypadku wyjazdu,  imienną listę uczestników z numerami albumu nie później niż 

14 dni przed datą rozpoczęcia projektu. 

3. W przypadku zmiany w planie pracy organizacji, zespołu lub koła, Przewodniczący 

zobowiązany jest do dokonania zmiany w korekcie planu – złożonej w Dziale 

Młodzieżowym – na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 oraz uchwały 

organizacji, zespołu lub koła, zgodnej ze statutem tej organizacji, zespołu lub koła. 

 

§ 40 

1. W przypadku uzyskania zgody Prorektora ds. Studenckich na wykorzystanie 

przyznanych środków, część lub całość przyznanej kwoty można pobrać przed 

zadaniem w formie zaliczki. 

2. Do odbioru zaliczki upoważniony może być jedynie pracownik Uniwersytetu 

Wrocławskiego. W przypadku kół i organizacji bądź zespołów, nad którymi opiekę 

merytoryczną sprawuje nauczyciel akademicki Uczelni, osobą upoważnioną do odbioru 

i rozliczenia zaliczki każdorazowo jest opiekun tego koła lub organizacji bądź zespołu. 

3. W przypadku organizacji lub zespołów, nad którymi nie sprawuje opieki nauczyciel 

akademicki, a także w przypadku, jeżeli opiekun organizacji, zespołu lub koła nie może 

pobrać zaliczki ani nikogo upoważnić, do odbioru i rozliczenia zaliczki może być 

upoważniony inny pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, który wyraził na to 

pisemną zgodę. 

4. Fakt zapotrzebowania na zaliczkę należy zgłosić w Dziale Młodzieżowym, najpóźniej 

na pięć dni roboczych przed planowanym terminem podjęcia zaliczki. 

5. Członek organizacji, zespołu lub koła może pobrać z kasy Kwestury uzgodnioną  

w Dziale Młodzieżowym zaliczkę jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia 

wystawionego przez pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego, o którym mowa  

w ust. 2.  Wzór upoważnienia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu. 
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§ 41 

Sprawy związane z wszelkimi zleceniami na usługę czy dostawę, np. druk, transport, 

wyżywienie, noclegi, większe jednorazowe zakupy – powyżej kwoty ustalanej przez 

Prorektora ds. Studenckich, zawarciem umowy, np. o dzieło dla prelegentów itp.,  

z umowami o usługę – należy uzgadniać w Dziale Młodzieżowym nie później niż 21 dni 

przed datą rozpoczęcia przedsięwzięcia. W przeciwnym razie przedsięwzięcie nie będzie 

mogło być realizowane w zaplanowanym przez wnioskodawców kształcie.  

 

§ 42 

1. Jeżeli organizacja, zespół lub koło organizują konferencję, na pokrycie kosztów której 

przewidziane są wpłaty uczestników, należy zgłosić ten fakt w Dziale Młodzieżowym 

przynajmniej na dwa miesiące przez planowanym terminem rozpoczęcia konferencji. 

2. Wpłaty uczestników, o których mowa w ust. 1, wpłacane są na subkonto organizacji, 

zespołu lub koła. 

3. Ostateczny termin dokonania wpłat należy ustalić, za pośrednictwem Działu 

Młodzieżowego, z Kwesturą Uczelni. 

4. Faktury VAT za dokonane wpłaty wystawia uczestnikom konferencji Dział 

Młodzieżowy, na podstawie danych przekazanych przez organizatorów konferencji  

(w tym potwierdzeń przelewu) i wcześniejszych ustaleń. 

 

VIII.  Rozliczanie projektów przez organizacje, zespoły i koła 

 

§ 43 

Formę rozliczenia realizowanych zadań, na które organizacja, zespół lub koło wykorzystuje 

środki publiczne, należy szczegółowo uzgodnić z Działem Młodzieżowym, po uzyskaniu 

zgody Prorektora ds. Studenckich na wydatkowanie tych środków. 

§ 44 

1. Wszystkie faktury i rachunki muszą być wystawione na Uniwersytet Wrocławski: 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 

DZIAŁ MŁODZIE ŻOWY 

PL. UNIWERSYTECKI 1 

50-137 WROCŁAW 

NIP: 896-000-54-08 
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2. Faktury i rachunki należy na odwrocie (w górnej części) opisać, tzn. potwierdzić 

wykonanie usługi lub dokonanie zakupu dla potrzeb organizacji, zespołu lub koła 

(podać nazwę) podczas realizacji przedsięwzięcia (podać nazwę). Opis na fakturach  

i rachunkach podpisuje przewodniczący, członek zarządu lub opiekun. 

 

§ 45 

1. Wszelkich przelewów (w tym przedpłaty na konferencje, zjazdy itp.) dokonuje Dział 

Młodzieżowy. 

2. Rozliczenie przedpłat następuje na podstawie przedstawionych faktur VAT lub 

rachunków. 

 

§ 46 

1. Noclegi i wyżywienie uczestników wyjazdów krajowych i zagranicznych rozlicza się 

według stawek zryczałtowanych ustalanych corocznie przez Prorektora ds. Studenckich. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Studenckich, 

organizacje i koła mogą rozliczać noclegi i wyżywienie na podstawie przedstawionych 

faktur VAT i rachunków. 

3. Przejazdy członków organizacji, zespołu lub koła, należy udokumentować biletami za 

przejazd wszystkich uczestników wyjazdu, korzystających z dofinansowania ze 

środków pozostających w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.  

W rozliczeniu przejazdów PKP uwzględnia się jedynie bilety 2 klasy, za przejazd 

pociągiem osobowym lub pospiesznym. W wyjątkowych przypadkach, na podstawie 

zgody Prorektora ds. Studenckich uzyskanej przed wyjazdem, możliwe jest inne 

rozliczenie przejazdu. 

4. Wstępy do muzeów, parków narodowych itp., należy udokumentować biletami wstępu 

wszystkich uczestników wyjazdu, korzystających z dofinansowania ze środków 

pozostających w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich. 

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 rozlicza się listą płatniczą, której wzór stanowi 

Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 47 

1. Jeżeli do rozliczenia przedstawia się więcej niż jeden dokument finansowy gotówkowy 

(tj. fakturę, rachunek, listę płatniczą), należy sporządzić zestawienie według wzoru, 

stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu. 
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2. Faktur przelewowych nie umieszcza się w zestawieniach. 

 

§ 48 

Jeżeli środki przyznane na zadanie zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych, do 

faktury należy dołączyć protokół z wręczenia nagród, zgodny ze wzorem, stanowiącym 

Załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 49 

1. Do dokumentów finansowych, o których mowa w §§ 44-46, należy dołączyć 

wypełniony druk rozliczenia projektu. Wzór rozliczenia stanowi Załącznik Nr 8 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Druk rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest rozliczeniem merytoryczno-finansowym.  

3. Rozliczenie merytoryczno-finansowe wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć  

w Dziale Młodzieżowym w ciągu tygodnia od daty zakończenia realizacji projektu. 

4. Nieterminowe złożenie rozliczenia projektu może skutkować odmową finansowania 

kolejnych projektów organizacji, zespołu lub koła przez Prorektora ds. Studenckich. 

 

 

IX.  Zawieszenie działalności i rozwiązywania organizacji, zespołów i kół 

 

§ 50 

1. Prorektor ds. Studenckich może z własnej inicjatywy, na wniosek dziekana właściwego 

wydziału, opiekuna naukowego lub Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Wrocławskiego, podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu działalności organizacji, 

zespołu lub koła, po stwierdzeniu nieprzejawiania działalności przez okres jednego roku 

kalendarzowego (brak sprawozdań z działalności organizacji, zespołu lub koła). 

2. Wniosek o czasowe zawieszenie działalności organizacji, zespołu lub koła składa zarząd 

organizacji, zespołu lub koła bądź opiekun naukowy.  

3. Jeżeli organizacja, zespół lub koło nie wznowi działalności w określonym we wniosku 

lub wyznaczonym przez Prorektora ds. Studenckich terminie, Prorektor ds. Studenckich 

może podjąć decyzję o wykreśleniu organizacji, zespołu lub koła z Rejestru. 
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§ 51 

Prorektor ds. Studenckich może z własnej inicjatywy, na wniosek dziekana właściwego 

wydziału, opiekuna naukowego lub Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

podjąć decyzję o wykreśleniu organizacji, zespołu lub koła z Rejestru po stwierdzeniu: 

1/  nieprzejawiania  działalności  przez  okres  dwóch  lat  kalendarzowych  (brak sprawozdań 

     z działalności organizacji, zespołu lub koła),  

2/  zmniejszenia się liczby członków organizacji, zespołu  lub  koła poniżej wymaganej  mini- 

     malnej liczby członków. 

 

§ 52 

Prorektor ds. Studenckich może z własnej inicjatywy, na wniosek dziekana właściwego 

wydziału, opiekuna naukowego lub Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

podjąć decyzję o wykreśleniu stowarzyszenia, o którym mowa w § 20, z Ewidencji 

stowarzyszeń zgłoszonych w Uniwersytecie Wrocławskim, po stwierdzeniu nieprzejawiania 

działalności przez okres dwóch lat kalendarzowych (brak sprawozdań z działalności 

stowarzyszenia). 

 

X. Postanowienia końcowe 

 

§ 53 

Sytuacje nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w oparciu  

o interpretację obowiązujących przepisów przez Prorektora ds. Studenckich. 

 

§ 54 

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

 

§ 55 

Nadzór nad postanowieniami niniejszego Regulaminu sprawuje Prorektor ds. Studenckich. 
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Załącznik  Nr 1  do Regulaminu 

                                                                 Wrocław, dnia ...................................... 
 Prorektor 
 ds. Studenckich 

Wniosek 

W imieniu ............................................................................................................... 
(nazwa organizacji) 

wnoszę o wyrażenie zgody na zorganizowanie w dniach …................................... 

przedsięwzięcia pod nazwą …................................................................................. 

….............................................................................................................................. 

1. Krótki opis programu i celu przedsięwzięcia ….................................................. 

….......................................................................................................................... 

    …......................................................................................................................... 

2. Przewidywana liczba i kategoria uczestników ................................................... 

3. Miejsce realizacji zadania …............................................................................... 

4. Czy przedsięwzięcie jest zgodne z planem pracy na rok 20…............................  

5. Ogólny koszt (w załączeniu szczegółowy kosztorys) …..............................…........... 

6. Kwota, o jaką ubiega się organizacja – środki organizacji …............................. 

7. Kwota, o jaką ubiega się organizacja – dofinansowanie Prorektora .................. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację ……………………………………………………………. 

 

............................................  ................................................ 
czytelny podpis przewodniczącego organizacji  czytelny podpis organizatora, nr tel. 

 

DECYZJA 

Przyznaję kwotę……………ze środków…………………………..…………………………… 

Nie przyznaję dofinansowania………………………………………………………….............. 

Ewentualne uwagi i zalecenia: 

....................................................................................................................................................... 

 

 .......................................... 
 podpis Prorektora ds. Studenckich 
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Załącznik  Nr 2  do Regulaminu 

                                                                         Wrocław, dnia ............................... 
 Prorektor 
 ds. Studenckich 

Wniosek 

W imieniu ............................................................................................................... 
(nazwa koła) 

wnoszę o wyrażenie zgody na zorganizowanie w dniach ...................................... 

przedsięwzięcia pod nazwą .................................................................................... 

................................................................................................................................. 

1. Krótki opis programu i celu przedsięwzięcia ..................................................... 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

2. Przewidywana liczba i kategoria uczestników ................................................... 

............................................................................................................................. 

3. Miejsce realizacji zadania  .................................................................................. 

4. Czy przedsięwzięcie jest zgodne z planem pracy na rok 20…………………... 

5. Ogólny koszt (w załączeniu szczegółowy kosztorys) ................................................. 

6. Kwota, o jaką ubiega się koło – środki koła ...................................................... 

7. Kwota, o jaką ubiega się koło – dofinansowanie Prorektora.............................. 

8. Osoba odpowiedzialna za realizację …………………………………………………. 

 

......................................... ......................................... .......................................... 
czytelny podpis opiekuna koła czytelny podpis członka zarządu koła czytelny podpis organizatora, nr tel. 

 

DECYZJA 

Przyznaję kwotę……………ze środków…………………………..…………………………. 

Nie przyznaję dofinansowania…………………………………………………………........... 

ewentualne uwagi i zalecenia: .................................................................................................. 

  

.......................................... 
 podpis Prorektora ds. Studenckich  
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Załącznik Nr 3 do 

Regulaminu   

    Wrocław, dnia ..................................  

WSTĘPNY KOSZTORYS  

pokrycia kosztów realizacji przedsięwzięcia .............................................................  

organizowanego przez: ................................................................................................  
         

L.p. Koszty planowane - wyszczególnienie* Kwota  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      

12.      

 Koszty razem:    

         

L.p. Źródła finansowania Kwota  

1.      
2.      
3.      
4.      

5.      

 Przychody razem:    

Podpis opiekuna koła lub przewodniczącego organizacji………………………………….  
         

Osoba odpowiedzialna za rozliczenie: ………………………………….  
tel. kontaktowy: 
………………….. 

 
e-mail: ……………………………  

          Proszę o wypłatę zaliczki w kwocie…………….. na poz. kosztorysu…………...  

             Planowany odbiór zaliczki w dniu…………………………….  

         
*  stawki zryczałtowane: 1 nocleg - do 30 zł, 1 dzień wyżywienia - do 20 zł 
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Załącznik  Nr  4  do  Regulaminu 

 

Wrocław, dnia……………………. 

 

 

UPOWAŻNIENIE 

 

 Upoważniam Pana (Panią) ..........................................  studenta......................................  
          (rok i kierunek studiów) 

legitymującego się dowodem osobistym nr.................................................................................. 

do   pobrania   z   kasy   Kwestury   Uniwersytetu   Wrocławskiego   przyznanej   mi   zaliczki  

w kwocie ……………… zł (słownie złotych: ………………………………………………..), 

na ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

        .......................................... 

                      podpis opiekuna Koła 

 

 

 

  „Za zgodność podpisu” 

pieczątka i czytelny podpis 
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Załącznik  Nr 6 do Regulaminu 
 
 

Zestawienie dokumentów finansowych gotówkowych 

do zadania …………………………………………………………………….. 

realizowanego przez ……………………………………………………………………… 

 
 

Nr faktury, rachunku, listy kwota w zł. 

faktura ………………… XX,XX zł 

lista XXX,XX zł 

Razem: XXX,XX zł 

 
(słownie: ....................................złotych XX/100) 
 

 Osoba upoważniona do odbioru gotówki: 

 

(lub) 

 

 Rozliczenie zaliczki ........ (nazwisko opiekuna koła lub innego pracownika 

upoważnionego do odbioru zaliczki).............................. w kwocie.............................................. 

 

 

UWAGA: faktur przelewowych proszę nie umieszczać w zestawieniach!!!!!!!!!!! 
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Załącznik Nr 7 
do Regulaminu 

  Wrocław, dnia………….. 

PROTOKÓŁ WR ĘCZENIA NAGRÓD 

    
Imi ę i nazwisko nagroda wartość  Podpis 

  (opis) nagrody   

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(Dział Organizacyjny-2006) 

Załącznik  Nr 8  
do Regulaminu 

Rozliczenie projektu 
dla Prorektora ds. Studenckich 

.............................................................................................................................................. 

(nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia, termin i miejsce) 

 

1. Nazwa organizatora (koła/organizacji): 

    ................................................................................................................................................... 

2. Osoba koordynująca realizację projektu: 
Imię Nazwisko numer albumu tel. kontaktowy e-mail 

     
3. Merytoryczne efekty projektu: 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................... 

 
4. Wydano: 

Wpływy z tytułu: Kwota przyznana Kwota wydana 
Dofinansowanie Prorektora   
Dofinansowanie Instytutu/Wydziału   
Dofinansowanie MNiSW   
Środki koła/organizacji   
Środki własne   
Inne:.....................................................   
Suma:   
 
................................................  ................................................ 

podpis opiekuna koła   podpis koordynatora 

 


