
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 72 

REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ  

z dnia 30.10.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i 

uczelnianych organizacji doktorantów Akademii Sztuki Wojennej 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt  2, art. 216 oraz art. 111 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zarządza się co 

następuje: 

 

1. Wprowadzam Regulamin funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich  

i uczelnianych organizacji doktorantów Akademii Sztuki Wojennej stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

2. Traci moc zarządzenie Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej Nr 74 z dnia 

20.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania uczelnianych 

organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów Akademii Sztuki Wojennej. 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 

REKTOR-KOMENDANT 

 

/-/gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. – ad acta 
Wykonała: dr Joanna Zagdańska (WSSiD), tel. 261-814-770 
Zarządzanie rozesłać w SI ARCUS wg rozdzielnika Nr 2/2020  
Dnia 22.10.2020 r. 

 

 

 
 

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora-Komendanta ASzWoj 
Nr 72 z dnia 30.10.2020 r. 

 

REGULAMIN 

FUNKCJONOWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI 

STUDENCKICH  

I UCZELNIANYCH ORGANIZACJI DOKTORANTÓW W AKADEMII 

SZTUKI WOJENNEJ 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

 Regulamin określa sposób prowadzenia rejestru uczelnianych organizacji studenckich – 

zwanych dalej „uczelnianymi organizacjami”, warunki i tryb postępowania rejestrowego, w tym 

zasady powołania opiekunów uczelnianych organizacji, wykreślenia z rejestru, wykaz dokumentów 

gromadzonych w rejestrze oraz zakres i tryb składania sprawozdań w Akademii Sztuki Wojennej – 

zwanej dalej „Akademią”, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2 

 Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące uczelnianych organizacji studenckich stosuje 

się odpowiednio do uczelnianych organizacji doktorantów. 

§ 3 

 Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) upoważnia się prorektora  
ds. studenckich Akademii do wydawania w imieniu Rektora-Komendanta Akademii – zwanego 
dalej „Rektorem”, decyzji i innych dokumentów oraz wykonywania czynności określonych 
w niniejszym Regulaminie. 
 

 

II. Utworzenie uczelnianej organizacji 

§ 4 

1. O powstaniu uczelnianej organizacji jej organ niezwłocznie informuje Rektora.  

2. Rektor wpisuje uczelnianą organizację do rejestru uczelnianych organizacji w terminie 30 dni  

od daty dostarczenia ww. powiadomienia. 

3. Sprawy dotyczące rejestru uczelnianych organizacji oraz gromadzenia dokumentów prowadzi 

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji Akademii. 

 

§ 5 

 

1. Powiadomienie Rektora o utworzeniu uczelnianej organizacji musi zawierać: 

1) nazwę organizacji; 

2) nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację  

o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki; 

3) listę założycieli w liczbie co najmniej pięciu studentów lub doktorantów Akademii, 

zawierającą: 

a) imię i nazwisko; 



 

 

b) jednostkę organizacyjną / wydział; 

c) rok studiów; 

d) numer albumu; 

e) własnoręczny podpis. 

4) imię i nazwisko osoby wyznaczonej do reprezentowania uczelnianej organizacji, numer 

telefonu oraz adres e-mail; 

5) imię i nazwisko oraz stopień naukowy osoby przewidzianej na opiekuna organizacji to jest 

nauczyciela akademickiego (posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora), 

zatrudnionego w Akademii, nazwę jednostki organizacyjnej, numer telefonu oraz adres  

e-mail; 

6) podpis opiekuna uczelnianej organizacji. 

2. Osoba wyznaczona do reprezentowania uczelnianej organizacji wybierana jest uchwałą 

wszystkich założycieli organizacji. 

3. Wzór powiadomienia o powstaniu uczelnianej organizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Opiekuna organizacji powołuje się za jego zgodą spośród nauczycieli akademickich 

zatrudnionych  w jednostce organizacyjnej przy której działa organizacja, w drodze uchwały 

założycieli organizacji. 

 

§ 6 

 

1. Do powiadomienia o utworzenia uczelnianej organizacji należy dołączyć Regulamin uczelnianej 

organizacji. Regulamin musi być opatrzony podpisem opiekuna. 

2. Regulamin powinien określać: 

1) nazwę organizacji; 

2) nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację  

o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki; 

3) cele oraz sposoby ich realizacji; 

4) zasady nabywania i utraty członkostwa; 

5) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji; 

6) sposób reprezentacji organizacji; 

7) tryb uchwalania regulaminu i jego zmian; 

8) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji. 

3. Przykładowy wzór Regulaminu uczelnianej organizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. Wzór nie ma charakteru wiążącego. 

4. Pierwszy Regulamin uczelnianej organizacji uchwalany jest przez założycieli. 

 

III. Rejestracja uczelnianej organizacji 

 

§ 7 

 

1. Rektor wpisuje do rejestru uczelnianą organizację po stwierdzeniu zgodności powiadomienia 

oraz Regulaminu uczelnianej organizacji z wymaganiami, o których mowa w § 5-6. W przypadku 

stwierdzenia braków, wzywa się osobę upoważnioną do reprezentowania uczelnianej organizacji 

do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

2. O wpisie uczelnianej organizacji do rejestru Rektor niezwłocznie zawiadamia na piśmie osobę 

upoważnioną do reprezentowania uczelnianej organizacji, kierownika jednostki organizacyjnej, 

przy której uczelniana organizacja działa, oraz opiekuna. 

 

§ 8 

 

1. W rejestrze uczelnianych organizacji są gromadzone następujące dane: 



 

 

1) nazwa organizacji; 

2) data wpisania organizacji do rejestru; 

3) numer rejestru; 

4) jednostka organizacyjna, przy której organizacja działa; 

5) imiona i nazwiska członków zarządu, numer telefonu oraz adres e-mail; 

6) informacja o złożeniu sprawozdań z działalności; 

7) informacja o zawieszeniu lub rozwiązaniu organizacji; 

8) wysokość środków finansowych przyznanych uczelnianej organizacji. 

2. Do rejestru uczelnianych organizacji załącza się dokumentację dotyczącą powstania organizacji, 

Regulamin i inne akty uzyskane w trakcie działania uczelnianej organizacji. 

 

IV. Funkcjonowanie uczelnianej organizacji 

 

§ 9 

 

1. Uczelniana organizacja przedkłada Rektorowi podejmowane akty w terminie 14 dni od dnia ich 

podjęcia, w tym dotyczące zmiany Regulaminu organizacji oraz zmiany w składzie władz 

organizacji. 

2. Do przedkładanych aktów należy załączyć protokół z posiedzenia władz organizacji. 

3. Akt uczelnianej organizacji nieprzedłożony Rektorowi nie posiada mocy prawnej. 

4. Pracownik Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji potwierdza okoliczności 

przedłożenia aktów, o których mowa w ust. 1. 

5. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji niezgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, Statutem Akademii, Regulaminem Studiów w Akademii, Regulaminem 

organizacji lub niniejszym Regulaminem. 

6. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy skarga do sądu administracyjnego, w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

 

V. Sprawozdanie z działalności uczelnianej organizacji 

 

§ 10 

 

1. Każda zarejestrowana uczelniana organizacja składa Rektorowi za rok ubiegły sprawozdanie  

ze swojej działalności w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

2. Sprawozdanie z działalności uczelnianej organizacji musi zawierać: 

1) nazwę organizacji; 

2) nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację  

o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki; 

3) imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna; 

4) imiona i nazwiska członków zarządu, numer telefonu oraz adres e-mail; 

5) dane kontaktowe; 

6) główne przedsięwzięcia w ubiegłym roku. 

7) listę członków uczelnianej organizacji, zwierającą informację: 

a) imię i nazwisko; 

b) jednostkę organizacyjną / wydział; 

c) rok studiów; 

d) numer albumu; 

e) własnoręczny podpis. 

8) podpis prezesa uczelnianej organizacji; 

9) podpis opiekuna uczelnianej organizacji. 



 

 

3. Wzór sprawozdania z działalności uczelnianej organizacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

4. Złożenie sprawozdania z działalności za rok ubiegły jest warunkiem możliwości ubiegania się  

o przyznanie środków finansowych na działalność organizacji. 

 

§ 11 

 

W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1 sprawozdania  

z działalności uczelnianej organizacji za biegły rok, Rektor w wyznaczonym terminie, może wezwać 

do złożenia wyjaśnień, osobiście lub na piśmie, właściwy organ danej organizacji. 

 

VI. Środki finansowe na działalność uczelnianej organizacji 

 

§ 12 

 

1. Podział środków finansowych przeznaczonych na działalność uczelnianych organizacji, którymi 

dysponuje Uczelniana Rada Samorządu Studentów, zwana dalej „URSS”, następuje zgodnie  

z art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Środki finansowe pochodzące z budżetu URSS mają charakter aktywizacyjny dla organizacji  

i przeznaczone są na realizację projektów realizowanych przez te podmioty. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, rozdzielane są przez powołaną w tym celu Komisję URSS,  

w skład której wchodzi przewodniczący URSS, finansista oraz koordynator ds. uczelnianych 

organizacji, działającą zgodnie z postanowieniami Statutu Akademii w porozumieniu  

z prorektorem ds. studenckich oraz prodziekanami ds. studenckich.   

4. W rozdziale środków uwzględniane są zarejestrowane podmioty, które mają nadany status 

uczelnianej organizacji Akademii. 

5. Uczelniane organizacje mogą być finansowane z wpłat od sponsorów w ramach Zarządzenia 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w sprawie pozyskiwania przychodów z tytułu 

darowizn. 

6. W sprawach udostępnienia uczelnianym organizacjom lokali, pomieszczeń lub urządzeń, 

decyzje podejmuje kanclerz na podstawie wniosku organizacji. 

 

§ 13 

 

1. Uczelniana organizacja w celu otrzymania środków na planowany projekt składa wniosek 

finansowy do przewodniczącego URSS lub wyznaczonej przez niego osoby. 

2. Wniosek finansowy musi zawierać: 

1) nazwę organizacji; 

2) nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację  

o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki; 

3) liczbę członków organizacji; 

4) imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna; 

5) imię i nazwisko prezesa; 

6) imię i nazwisko skarbnika; 

7) dane kontaktowe; 

8) informacje dotyczące realizowane projektu: 

a) nazwa projektu; 

b) cele projektu; 

c) merytoryczne założenia projektu; 

d) informacje o koordynatorach projektu; 

e) informacje o współorganizatorach projektu; 

f) data realizacji projektu; 



 

 

9) kosztorys projektu; 

10) określenie kwoty wnioskowanej na działalność uczelnianej organizacji; 

11) podpis prezesa uczelnianej organizacji; 

12) podpis skarbnika uczelnianej organizacji; 

13) podpis opiekuna uczelnianej organizacji. 

3. Wzór wniosku finansowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wniosek finansowy można złożyć w terminach: 

1) do 15 grudnia – na I okres rozliczeniowy (styczeń, luty, marzec); 

2) do 15 marca  – na II okres rozliczeniowy (kwiecień, maj, czerwiec); 

3) do 15 września – na III okres rozliczeniowy (październik, listopad, grudzień). 

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane w danym okresie rozliczeniowym.  

 

§ 14 

 

1. Komisja, o której mowa w § 12 ust. 3 przyznaje dofinansowanie na działalność organizacjom, 

w szczególności na: 

1) organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym; 

2) organizację konferencji naukowych (w przypadku wydatkowania środków na przerwy 

kawowe, tylko dla prelegentów oraz na podstawie kosztorysu zawierającego liczbę osób); 

3) organizację szkoleń o charakterze edukacyjnym; 

4) organizację wyjazdów o charakterze badawczo-naukowym; 

5) organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym; 

6) udział delegatów organizacji studenckich w konferencjach naukowych, sympozjach, 

seminariach (w tym opłaty za udział w konferencji i zwrot kosztów dojazdu); 

7) zakup materiałów promocyjnych i biurowych; 

8) działalność turystyczno-edukacyjną; 

9) działalność regulaminową organizacji. 

2. Przy przyznawaniu środków finansowych na realizację projektów, stosuje się następujące 

kryteria: 

1) informowanie społeczności akademickich o realizowanych przedsięwzięciach  

(m.in. poprzez strony internetowe Akademii); 

2) realizacja projektu we współpracy z inną uczelnianą organizacją, w tym również projekty 

międzywydziałowe; 

3) realizacja projektu we współpracy z organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami 

zewnętrznymi; 

4) realizacja projektu spełnia cele regulaminowe organizacji oraz cele Akademii, 

5) stopień wykonania zamierzeń preliminarza projektów; 

6) dotychczasowa współpraca z URSS; 

7) terminowe przedstawianie sprawozdań z finansowej działalności organizacji studenckiej. 

3. Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków ustala Komisja. 

4. Komisja w terminie do 21 dni od dnia zakończenia składania wniosków informuje prezesa 

organizacji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania drogą elektroniczną lub 

telefonicznie.  

5. W przypadku wątpliwości, Komisja każdą podjętą decyzję uzasadnia na piśmie, na wniosek 

prezesa organizacji w terminie 7 dni od złożenia takiego wniosku.  

 

§ 15 

 

1. Wypłacenie środków finansowych uczelnianym organizacjom w ramach przyznanego 

dofinansowania może odbywać się przelewem na numer rachunku bankowego wskazany  

na fakturze przedstawionej przez realizatora lub zwrot kosztów na podstawie opłaconej faktury 

czy rachunku. 



 

 

2. Z przyznanych środków finansowych nie mogą być finansowane używki, tj. alkohol, papierosy 

oraz wydatki niezwiązane z działalnością uczelnianych organizacji. 

3. Środkami materialnymi są w szczególności środki finansowe oraz rzeczy w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 16 

 

1. W przypadku zawierania umów w ramach organizowanych przedsięwzięć, podpisywanie umów 

z osobą (firmą) przyjmującą zamówienie powinno odbywać się w terminie 14 dni przed 

wykonaniem dzieła lub usługi po wcześniejszych uzgodnieniach z radcą prawnym i kwestorem 

(zastępcą kanclerza). 

2. Osobami reprezentującymi Akademię Sztuki Wojennej są: kanclerz oraz kwestor-zastępca 

kanclerza. 

3. Każda umowa, która podpisywana jest na potrzeby realizacji dofinansowanego projektu musi 

zostać zaakceptowana przez radcę prawnego zatrudnionego w Akademii. 

4. W celu wydatkowania przyznanych środków nieprzekraczających kwoty, o której mowa  

w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

przez uczelnianą organizację, prezes organizacji, skarbnik lub wyznaczona osoba stosuje 

Regulamin w sprawie zamówień publicznych wprowadzonego stosownym zarządzeniem 

Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej. Odpowiedni dokument (sprawozdanie, 

zapotrzebowanie lub wniosek) przekazywany jest do finansisty URSS, który jest odpowiedzialny 

za rozliczenie otrzymanego limitu w terminie nieprzekraczającym 14 dni przed zaplanowaną 

realizacją przedsięwzięcia. 

5. Wszystkie rachunki i faktury muszą być wystawione na Akademię Sztuki Wojennej – jako 

płatnika. 

6. Wartość faktury (rachunku) nie może przekroczyć wartości zamówienia. 

7. Płatność dokonuje się przelewem, najlepiej z 21-dniowym okresem płatności lub w formie 

zwrotu kosztów na podstawie opłaconej faktury czy rachunku. 

8. Faktury (rachunki) w celu rozliczenia przyjmuje finansista URSS w terminie nieprzekraczającym 

7 dni przed upływem okresu płatności. 

9. Dane do faktury: Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,  

NIP: 113-000-53-67.  

 

VII. Sprawozdanie finansowe z przyznanych środków 

 

§ 17 

 

1. Każda uczelniana organizacja, która otrzymała środki finansowe na działalność, składa 

Rektorowi sprawozdanie finansowe z przyznanych środków do przewodniczącego URSS  

lub wyznaczonej przez niego osoby. 

2. Sprawozdanie finansowe z przyznanych środków musi zawierać: 

1) nazwę organizacji, 

2) nazwę jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa lub informację  

o tym, że organizacja ma charakter ogólnoakademicki; 

3) liczbę członków organizacji, 

4) imię i nazwisko oraz stopień naukowy opiekuna; 

5) imię i nazwisko prezesa, 

6) imię i nazwisko skarbnika, 

7) dane kontaktowe, 

8) informacje dotyczące środków finansowych: 

a) kwota wnioskowana na działalność uczelnianej organizacji; 

b) kwota przyznana na działalność uczelnianej organizacji; 



 

 

c) kwota wydatkowana na działalność uczelnianej organizacji; 

9) informacje dotyczące wydatkowania przyznanych środków finansowych: 

a) nazwa usługi/dostawy; 

b) wartość faktury brutto. 

10) podpis prezesa uczelnianej organizacji; 

11) podpis skarbnika uczelnianej organizacji; 

12) podpis opiekuna uczelnianej organizacji. 

3. Sprawozdanie finansowe należy złożyć w terminach: 

1) do 10 marca – za I okres rozliczeniowy; 

2) do 10 czerwca – za II okres rozliczeniowy; 

3) do 10 grudnia – za III okres rozliczeniowy. 

4. Wzór sprawozdania finansowego z przyznanych środków stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Złożenie rozliczenia z przyznanych środków finansowych jest warunkiem możliwości ubiegania 

się danej uczelnianej organizacji o kolejne środki na swoją działalność. 

 

VIII. Rozwiązanie uczelnianej organizacji 

 

§ 18 

 

1. Rozwiązanie uczelnianej organizacji następuje na podstawie decyzji członków organizacji, 

podjętej zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacji. 

2. Dokumenty dotyczące rozwiązania organizacji członkowie przekazują Rektorowi w terminie 

określonym w  § 9. 

 

 

§ 19 

 

1. Rozwiązanie uczelnianej organizacji może również nastąpić w drodze decyzji administracyjnej 

Rektora, jeżeli działalność organizacji rażąco lub uporczywie narusza przepisy: 

a) prawa powszechnie obowiązującego lub 

b) Statutu Akademii lub 

c) Regulaminu Studiów Akademii lub 

d) niniejszego Regulaminu, w tym m. in. niezłożenia sprawozdań, o których mowa w § 10  

oraz § 17 lub 

e) Regulaminu tej organizacji. 

 

§ 20 

 

1. O trwałym zaprzestaniu działalności przez uczelnianą organizację, w szczególności w przypadku 

braku członków, niezwłocznie informuje na piśmie Rektora opiekun organizacji. 

2. Rozwiązanie uczelnianej organizacji lub trwałe zaprzestanie przez nią działalności zgodnie  

z informacją, o której mowa w ust. 1, skutkuje wykreśleniem jej z rejestru. 

 

§ 21 

 

1. W przypadku rozwiązania organizacji Rektor wydaje decyzję administracyjną, doręczaną 

prezesowi i opiekunowi organizacji oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

Wniosek należy złożyć do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 


