
ZARZĄD ZEI{IE NR 14 l20t7
Rektora Politechniki Opolskiej

z dnta9 marca2}Il r.

w sprawie uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego
i samorządu doktorantów

Na podstawie art. 66 ust. I w zw. z afi.202, aft.204-205 oruz aft.208 ustawy z dnia}7 lipca
2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz' tJ. z 2016 r. poz. 1842, z póżn' im.)
Z ar Z ą d z a s i ę, co następuje:

$ 1. 1. Samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia
prowadzon y ch ptzez P o litechnikę op o l ską, zw aną dalej Uczelni ą.

2. Samorząd doktorantów twotzą uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych
w Uczelni.

3. Samorząd studencki i samorząd doktorantów działają na podstawie przepisów ustawy
Prawo o szkolnictwie wyzszym i regulaminów uchwalonych przez uczelntanę organy
uchwałodawcze Samorządow oraz zgodnte z obowtązującym statutem Uczelni.

$ 2. 1. Studenci Uczęlni' mają prawo zIzęszania się w uczęlnianych organizacjach
studenckich,w szczególnoŚci w studenckich kołach naukowych orazZęspołach artystycznych
i sporlowych.

2, IJczelniane organizacje studenckie mogą zrzeszać studentów, doktorantów, nauczycieli
akademickich Uczelni, a w uzasadnionych ptzypadkach takŻe pozostałych pracowników
Uczelni.

3. Uczelniane otgantzacje studenckie mogą działać naposzczególnych wydziaŁachL)czelni,
mogą mieć charakter między.wydziałowy Lub dziaŁac w skali całej Uczelni.

4. organem rejestrującym i prowadZącymrejestr uczelniany ch organizacji studenckich jest
Rektor. od decyzji Rektora w sprawie rejestracji przysługuje odwołanie do ministra
właściwego do spraw szkolnictw a wyŻszego.

5. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu
(regulaminu, deklaracjt załoŻycielskiej) z obowtązującymi przepisami plawa i statutem
Uczelni.

6. Uczelnianaorganizacja studencka podejmuj e działalnoŚć z chwilą wpisania jej do rejestru
uczeiniany ch or ganizacj i studenckich.

7. Kopia wniosku o rejestrację uczelnianej otganizacji studenckiej wraz z decyzjąRektora
przekazywana jest do Dziekanavłydzlału. na którym działauczelniana organizacjastudencka.

8. Rejestr uczelnianych otganizacji studenckich prowadzony jest w Dziale Kształcenia.



9. Nadzor i kontrolę nad działalnoŚcią samorządu studenckiego, samorządu doktorantow
i uczelnianych organizacji studenckich sprawuje Prorektor ds. studenckich i inwestycji.

$ 3. 1. Wniosek o rejestrację uczelnian€1 organlzacji studenckiej (załącznik nr 1 do

zarządzenia) składa do Proręktora ds. studenckich i inwestycji za pośrednictwem Działu
Kształcenia' grupa członków założycieltw liczbie co najmniej 15 studentów'

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zaw|erac:
1) nazwę uczelnianej organizacji studenckiej i wydziału, na którym dana organtzacja

studencka będzie dziaŁać, okręśienie charakteru działalnoŚci organlzacji, dane

doĘczące członków załoŻycieIł (imię i nazwisko, rok i kierunek studiow' numer
albumu studenta, numer telefonu, e-mail, własnoręczny podpis);

2) dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko, pełniona funkcja, rok i kierunek

studiów, numer albumu studenta, numer telefonu, e-mail);

3) dane dotyczące opiekuna uczelnianej organizacji studenckiej (imię i nazwisko,
stopień naukowy, numer telefonu, e-mail) oraz jego pisemną zgodę na sprawowanie
opieki nad uczelnianą organizacją studencką;

4) opinię Dziekanawydziału, na którym dana organizacja studencka będzie działac.

3. Do wniosku o rejestrację uczelnianĄ organtzacji studenckiej nalezy załączyc projekt

statutu (regulaminu, deklaracji załoŻycielskiej) uczelnianej organtzacji studenckiej
zawierĄący

I) nazw ę ucze lni anej or ganizacji studencki ej ;

2) cele izadania1'
3) v,Ą'adze, zakres ich kompetencji, sposób ich powoływania oTaz czas trwania kadencji;

4) warunki i sposób rozwiązaniaorgantzacji;
5) tryb uchwalania statutu (regulaminu, deklaracji załoŻycielskiej) i jego zmian.

4. Projekt statutu (regulaminu, deklaracji załozycielskiej) uczelnianej organizacji
studenckiej Dział Kształcenia przedĘada Radcy plawnemu do weryfikacji pod względem
formalno-prawnym. Po zasięgnięciu opinii Radcy prawnego w sprawie projektu, Prorektor ds.

studenckich i inwestycji, działając na podstawie upowaznienia Rektora, podejmuje decyzję
o wpisaniu organtzacjt do rejestru uczelnianych organizacji studenckich.

5. opiekunem uczelnianej organlzacji studenckiej moŻe być nauczyciel akademicki
zatrudniony w Uczelni, o ile wyrazi pisemną zgodę na sprawowanie tej funkcji.
W uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. studęnckich i inwestycji moŻę wyraziĆ zgodę na

sprawowanie opieki pIzez osobę niebędącą nauczycielem akademickim, zatrudnioną
w Uczelni.

6. Do obowiązków opiekuna naleŻy bezpośrednt nadzór nad merytoryczno-finansową
działalnoścłąucze|nianĄ organizacji studenckiej, w szczegóIności nad zgodnością jej działait
z celami i zadaniami określonymi w statucie (regulaminie, deklaracji załoŻycielskiej) otaz nad
prawidłowym, tj. zgodnym z obowtązującymi przepisami prawa' wykorzystaniem środków
finansowych.

7. opiekun organlzacjt studenckiej sprawując nadzor nad jej działalnoŚciąpodpisuje roczne
sprawozdanie z działalnoŚci (załączntk rlr 2 do zarządzenia) oraz roz|iczęnla z wykorzystania
środków materialnych (załącznik nr 3 do zarządzenla), potwierdzając tym samym ich
prawidłowe wykonanie.



8. W przypadku rezygnacji opiekuna Ze splawowania opieki nad uczęlnianą organizacją
studencką Dziekan właściwego wydziału zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Prorektora ds. studenckich i inwestycji i przedstawienia kandydatury nowego opiekuna.
Zmtana opiekuna jest mozliwa po uzyskaniu akceptacji Prorektora ds. studenckicń i inwestycji.

9. W ciągu 14 dni opiekun uczelnianej organizacji studenckiej jest zobowiązany d,o
pisemnego powiadomienia Prorektora ds. studenckich i inwestycji o proponowanych zmianach
Statutu (regulaminu, deklaracj t zaŁoŻycielskiej) oraz zmianach w składzie zaruądu uczelnianej
organlzacji studenckiej' Prorektor ds. studenckich i inwestycji zatvłięrdza zmiany statutu
(regulaminu, deklaracji założycielskiej) uczelnianej otganizacjt studenckiej' po ich
wczeŚniejszej weryfikacji pod względem formalno-prawnym przezRadcę prawnego.

$ 4. 1. UczęIniana organizaĄa studencka działa1ąca na wydziale jest zobowiązana do
złoŻęnia Dziekanowi właściwe go wydziału :

1) rczltczęnia z wykorzystania środków materialnych przyznanych jej na działalnoŚc,
zapoprzedni semestr (załączntknr 3 do zarządzenia):
a) w terminie do dnia 20 stycznia, za semestr zimowy,
b) w terminie do dnia 20 czerwca. za semestr letni;

Ż) sprawozdania z jej działalnoŚci zapoprzedni rok kalendarzory wraz z aktualną listą
członków (zaŁączniknr 2 do zarządzenia) - w terminie do dnia 20 stycznia.

2. Zatwietdzone plzez Dziękana wydziału dokumenty, o których mowa w ust. 1,
przekazywane Są do Prorektora ds. studenckich i inwestycji w tęrminach:

1) rozllczenia z wykotzystania środkow materialnych ptzyznanych na dzlałalnośc, za
poprzedni semestr (załączniknr 3 do zarządzenia):
a) w terminie do dnia 31 sĘcznia za semestr zimowy,
b) w terminie do dnia 30 czerwca za semestr letni;

2) sprawozdania z działalności organizacji studenckiej , za poprzedni rok kalendarzowy
(załączntk nr 2 do zatządzenta) - w terminie do dnia 31 stycznia.

3. Wniosek o finansowante dziaŁalności na dany rok kalendaruory (załącznik nr 4 do
zarządzenia), uczelniana oIgullzacja studencka dziaŁająca na wydziale składa do Dziekana
wydziaŁu, w terminię do dnia 20 stycznia.

4.Po przyznaniu przęzDziekana Środkow na działa|ność, uczelniana organizacja studencka
działająca na wydziale jest zobowiązana do przygotowania planu wydatków rzeczowych na
dany rok kalendarzowy, według obowiązujących drukow przygotowanych przez Sekcję
Zamowlen Publicznych w terminie określonym prZęZ tę Sekcję. Plany sporządzone przez
uczelniane organizacje studenckie danego v,rydziału ujęte są w ogólnych planach wydatkow
r zeczowy ch sp orządzany ch pr zez v'y działy .

5. Samorząd studencki, samorząd doktorantów, uczelniane organizacje studenckie
o charakterze międzywydziałorym i ogólnouczelnianym są zobowiązane do złoŻęnta
Prorektorowi ds. studenckich i inwestycji:

1) roz|tczenla z wykorzystania Środków materialnych przyznanych na ich działalnośó, za
poprzedni semestr (załączniknr 5 do zarządzenia):
a) w terminie do dnia 20 stycznia, za semestr zimowy,
b) w terminie do dnia 20 czerwca, za semestr letni;

2) sprawozdania z działalności za poprzedni rok kalendarzowy (załącznik rrr 6 do
zarządzenta) - w terminie do dnia 20 stycznia



6. Wniosek o finansowanie dziaŁalności na dany rok kalendarzowy (załącznik nr 7 do
zarządzenia) samorząd studencki, samorząd doktorantów, uczelniane organlzacje studenckie
o charakterze międzywydziałowym i ogólnouczelnianym składają do Prorektora ds'
studenckich i inwestycji w terminie do dnia 20 stycznia.

7. Po przyznaniu pIzez Prorektora ds. studenckich i inwestycji Środków na działalnoŚc,
samorząd studencki, samotząd doktorantów, uczelniane organizacje studenckie o charakterze
międzywydziałowym i ogólnouczelnianym sązobowiązane do przygotowania planu wydatków
rzeczorych na dany rok kalendarzow, według obowiązujących druków przygotowanych
przęz Sekcję Zamówień Publicznych, w terminie określonym pTzez tę Sekcję. Przygotowany
plan wymaga akceptacji Prorektora ds. studenckich i inwestycji.

8. Stowarzyszenia działąące w Uczelni na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. *
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r. poz. 2I0) zrzeszające studentów, doktorantów
t nauczycieli akademickich, składają sprawozdania, wnioski i plany do Prorektora ds.
studenckich i inwestycji' zgodnie z przepisami i terminami dotyczącymi samorządu
studenckiego' samorządu doktorantów, uczelnianych organtzacji studenckich o charakterze
międzywydziałowym i ogólnouczelnianym.

9. ZłoŻenie sprawozdan t rozllczen z vrykorzystania środków materialnych jest warunkiem
ubiegania się o środki finansowe na dziaŁalnośó uczelnianych otganlzacji studenckich,
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

$ 5. 1. Podziału środków przeznaczonych na działalnosc studencką na dany rok
kalendarzowy dokonuje Prorektor ds. studenckich i inwestycji w porozumieniu z uczelnianym
olganem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

2.Podziału środków plzeznaczonychna działalnośc uczelnianychorganizacji studenckich
dokonuje Prorektor ds. studenckich i inwestycji. Podział środków jest dokonywany na
poszczegolne v,rydziały' a jego podstawą jest liczba studentów studiów stacjonarnych danego
wdziału, wykazana w Splawozdaniu S-10. Decyzja o wysokości przyznanych środków jest
pt zekazywana Dziekanom wydzi ałów.

3. Do dnia 31 grudnia 2017 r. środki nadziałalnośó uczelnianych otgantzacji studenckich
przyznane do dyspozycji Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
zwiększone są o środki przeznaczonenadziałalność Studenckiego Studia Radiowego EMITER.
od c1nia 1 stycznia 2018 r. dysponentem środków finansowych na działalność uczelnianych
organizaclt studenckich o charakterze międzywydziałowym i ogolnouczęlnianym, w tym
Studenckiego Studia Radiowego EMITER, jest Prorektor ds. studenckich i inwestyc,ji.

4. Dysponentem Środków przeznaczonych na dziaŁalnośc uczelnianych organtzacjl
studenckich przyznanych dla danego v,rydziału jest Dziekan wydziału. W terminie 14 dni od
otrzymania decyzji o wysokości przyznanych środków Dziekan wydziału dokonuje ich
podziału dla uczelnianych organizacji studenckich działających na vłydzia\e. Pisemną
informację o dokonanym podziale przyznanych środków przekazuje Prorektorowi ds'
studenckich i inwestycji.

5. Środki finansowe ptzyznane na działalnośó uczelnianych organlzacjt studenckich,
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów na dany rok kalend arzowy należy
wykorzystać w danym roku, do dnia 31 grudnia,



$ 6. 1. Ze środków finansowych
studenckiej, samorządu studenckiego i

przyznanych na dziaŁalność uczelnianej organizacji
samorządu doktorantów mogą być finansowane koszty

między innymi:
1) krajowych

obejmujące:
wycieczek' wypraw, obozów naukowo-badawczych. konferencji

a) koszty noclegów'
b) koszty wyzywienia do wysokości aktualnej diety,
c) koszty przejazdow,
d) koszty publikacji studenckich,
e) inne koszty, np. bilety wstępu, ubezpieczenie;

Ż) spotkań, narad, seminariów, w tym:
a) koszty materiałów' np. biurowych'
b) inne koszty tzeczowę'np. usługi.

2. Warunkiem finansowania wydatków na działalność studencką, jest uzyskanie pisemnej
zgody Dziekana właŚciwego wydziału w przypadku uczelnianych organizacji studenckich
działających na wydziałach, aw przypadku samorządu studenckiego i samorządu doktorantów
oraz uczelnianych otganlzacjl studęnckich o charuktęrze międzywydziałowym
i ogólnouczelnianym Proręktora ds. studenckich i inwestycji.

3. Koszty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c' ustala się według zasad'obowiązujących
pIZy pokrywaniu kosztów podroŻy słuzbowych zgodnie Z przeplsaml' i drukami
obowiązującego W Uczelni Regulaminu krajowych podrozy słuzbowych pracowników oraz
wyj azdów o sob niebędących pracownikami Politęchniki opolskiej .

4. Uczelniane organizacje studenckie mogą pozyskiwaó środki finansowe z tnnych źródęł,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Na wykorzystanie pozyskanych
środkow naleŻy uzyskać zgodę dysponenta Środków' tj': DziekanawydziaŁu. a w przypadku
samorządu studenckiego i samorządu doktorantów orazuczęltianych otgarizacjt studenckich
o charakterze międzywydziałovnrym i ogólnouczelnianym Prorektora ds' studenckich
i inwestycji. o ile odpowiednie zapisy nie stanowią inaczej, pozyskane środki mogą być
ptzeznaczone takŻe na zakup środków trwałych, które muszą byÓ wprowadzone do spisu
inwentarza wydziaŁu'

5. Wszystkie umowy dotyczące innych wpływow finansujących działalność studencką
(sponsoringu) powinny zawięr ac zap:s'.

,,na działalność studencką i jej obsługę w roku akademickim ... .l ...."

6. Faktury, rachunki otaz inne dokumenty dotyczące wydanych środków finansowych,
na\eŻy realizowac zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamowien publicznych
oraz obowiązującą instrukcją obiegu dokumentów w Uczelni.

7. Dokumenty dotyczące wydanych środków finansowych winny byÓ opisane (w opisie
dokumentu naleŻy określió rcdzaj operacji gospodarczej' jej cel oruzźrodło finansowania) oraz
podpisane ptzez przewodniczącego uczelnianej organlzacji studenckiej lub jego zastępcę oruz
opiekuna uczelnianej organizacjt studenckiej , atakŻe zatwierdzonę ptzez dysponenta środków'



8. Faktury' rachunki i inne dokumenty powinny zawlerac następujący opis wskazujący na
źr ó dło ich fi nansowania:

1) ,,Płatne zę środków uczelni przeznaczonych na dziaŁalnośc studencką Wydziału
.... Nczelni-...

(n anł a or gan iz acj i s tud en c ki ej )

2) ,,Płatne ze środków otrzymanych w ramach umowy...

(wskazać konlcretnego Sponsora lub stosownq umowę, np. darowizny)

9. Dokumenty dotyczące wydatków uczelnianych organtzacji studenckich dziaŁających na
wydziaŁach w ramach środków pIzyznanychna działalność studencką, dodatkowych środkow
przydzielonych przez Prorektora ds. studenckich i inwestycji oraz innych pozyskany ch fuod'ęł
finansowania są zatwierdzane pod względem merytorycznymprzezDziekana wydztałl.

10. Dokumenty dotyczące w1ldatków samorządu studenckiego, samorządu doktorantów
oraz uczelnianych otganizacjt studenckich o charakterze międzywydziałowym
i ogólnouczelnianym oraz stowarzyszen, o których mowa w $ 4 ust. 8, po uprzednim
zarejestrowaniu w rejestrze zamówien publicznych prowadzonym przez Biuro Proiektorów,
zatwtetdzapod względem merytorycznymProrektor ds. studenckich i inwestycji.

s 7. 1. Rektor uchyla uchwały organów samorządu studenckiego i samorządu doktorantów
niezgodne z przeplsami prawa, statutem Uczelni' obowiązującym regulaminem studiów lub
regulaminami samorządów.

2. W przypadku podjęala przez organ uczelnianej organizacjt studenckiej uchwały
niezgodnej z przepisami prawa, statutem Uczelni lub statutem (regulaminem, deklaracją
założycielską) danej organizacji' Rektor uchyla taką uchwałę.

3. Jeżeli w działalności uczelnianej organizacji studenckiej rażąco lub uporczywie naruszane
są przepisy ustawowe, statut Uczelni lub regulamin (statut, deklaracja załozycielska)
organtzacjt Senat Uczelni, na wniosek Rektora, rozwląnĄe uczelnianą organizację studencką.
Decyzja o rozwiązaniu uczelnianej organizacji studenckiej winna określić sposób roz\iczenla
pr zy znany eh pr zez Uczelni ę śro dkó w.

4. W ptzypadku braku aktywności uczelnianej organizacji studenckiej pTZeZ okres dwóch
lat kalendarzowych, Prorektor ds. studenckich i inwestycji z własnej inicjatywy, na wniosek
dziekma wydziału lub opiekuna uczelnianej organizacji studenckiej podejmuje decyzję
o r o zw iązaniu uc ze lni an €1 or ganizacj i studencki ej .

5. Rozwi%anie uczelnianej organizacji studenckiej skutkuje wykreŚleniem jej z rejestru
uczelnianych organizacj i studenckich Politechniki Opolskiej.

$ 8. Traci moc Nr 2812011 Rektora Politechniki Opolskiej z dnta 5 maja 2011 r. w sprawie
uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.

$ 9. Zarządzenie wcho dzi w Życłe z dniem podpisania.

REKTORn.
lL tnt

prof. dr hab. inz. Marek Tukiendorf


