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

i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), wprowadzam: Regulamin działalności 

i finansowania uczelnianych organizacji studenckich Akademii Wojsk Lądowych imienia 

generała Tadeusza Kościuszki i ich rozliczania o następującej treści: 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Regulamin działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich Akademii 

Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i ich rozliczania, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady powstawania, działalności i finansowania 

uczelnianych organizacji studenckich,  zwanych dalej „organizacjami”. 

2. Wszelkie kompetencje Rektora – Komendanta w zakresie niniejszego Regulaminu 

wykonuje z upoważnienia Rektora – Komendanta AWL - Prorektor ds. studenckich.  

 

§ 2 

1. Studenci Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwanej dalej 

„AWL”,  mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich (kołach 

naukowych, sekcjach oraz innych organizacjach), które są formą aktywności studenckiej 

poszerzającej zainteresowania związane z realizowanym w ramach toku studiów programem 

naukowo-dydaktycznym.  

2. Członkami organizacji mogą być studenci, nauczyciele akademiccy i pracownicy AWL. 

3. Organizacje mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa ustanowionych w AWL,  

w szczególności Statutu Uczelni, Regulaminu Studiów oraz innych wewnętrznych aktów 

prawnych zatwierdzonych przez władze uczelni. 

4. Organizacje mają prawo występowania z wnioskami do organów uczelni lub organów 

samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów AWL. 

5. W skład organu kolegialnego organizacji mogą wchodzić wyłącznie studenci.  

6. Opiekunem organizacji może być wyłącznie nauczyciel akademicki AWL posiadający 

stopień naukowy doktora w przypadku kół naukowych oraz pracownik AWL w przypadku 

pozostałych organizacji. 

7. AWL prowadzi wewnętrzną rejestrację uczelnianych organizacji studenckich, która 

przechowywana jest w Biurze Obsługi Studentów. 
  

 

 § 3 

W skład organizacji wchodzą:  

1) Rada Samorządu Studenckiego; 

2) koła naukowe stanowiące organizację zrzeszającą studentów, dla których głównym 

celem jest działalność naukowa i samokształcenie jej członków; 

3) sekcje zainteresowań stanowiące formę organizacji, zrzeszającej studentów, dla których 

głównym celem jest działalność artystyczna, sportowa, charytatywna, doszkalająca; 

4) inne organizacje studenckie, które zrzeszają studentów na zasadzie dobrowolności  

w celu realizowania wspólnych celów, chcące rozwijać wspólne pasje 

i zainteresowania oraz zdobywać nowe doświadczenia w dziedzinie nauki i kultury. 
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ROZDZIAŁ II 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI 

 

§ 4 

1. O rozpoczęciu działalności organizacji jej przewodniczący niezwłocznie informuje 

Prorektora ds. studenckich. 

2. Podstawą działalności organizacji jest złożenie w Biurze Obsługi Studentów AWL przez 

przewodniczącego, następujących dokumentów: 

1) informacji do Prorektora ds. studenckich, która powinna zawierać (załącznik nr 1): 

a) nazwę organizacji wraz z podaniem siedziby przy której będzie działała; 

b) wykaz założycieli organizacji (min. 5 osób) ze szczególnym uwzględnieniem 

nazwiska, nr kontaktowego, e-maila, roku i kierunku studiów oraz ich czytelne 

podpisy; 

c) dane kontaktowe opiekuna organizacji; 

d) cele działalności organizacji; 

e) zgodę kierownika komórki organizacyjnej, przy której będzie działała organizacja; 

f) listę członków zarządu; 

g) protokół z wyborów zarządu; 

h) deklarację zgody opiekuna organizacji (załącznik nr 2); 

2) regulaminu (podpisanego przez radcę prawnego) organizacji, który powinien określać  

w szczególności: 

a) nazwę organizacji oraz jej siedzibę; 

b) cele i zadania organizacji; 

c) prawa i obowiązki członków organizacji; 

d) władze organizacji oraz zakres ich kompetencji, sposób ich powoływania  

i odwoływania oraz czas trwania kadencji; 

e) warunki i tryb zawieszania działalności i rozwiązywania uczelnianej organizacji 

studenckiej; 

f) tryb uchwalania regulaminu i jego zmian; 

g) zadania opiekuna organizacji. 

3. Prorektor ds. studenckich uchyla akt organu organizacji niezgodny z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów. Na rozstrzygnięcie 

w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu 

administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji 

administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5 

1. Uczelniane organizacje studenckie mogą nawiązać i prowadzić współpracę z organizacjami 

studenckimi w AWL, jak również z organizacjami i kołami naukowymi innych uczelni oraz 

innymi organizacjami wspierającymi rozwój naukowy, sportowy, artystyczny czy 

charytatywny. 

2. Organizacje mogą posługiwać się logo i papierem firmowym, zgodnym z obowiązującym  

w AWL Systemem Identyfikacji Wizualnej. 

3. Wzór logo i papieru firmowego zatwierdza Prorektor ds. studenckich. 

4. Uczelniane organizacje studenckie nie posiadają osobowości prawnej. 

5. Organizacje nie mogą prowadzić żadnej działalności zarobkowej i uzyskiwać w ten sposób 

środków na swoją działalność. 
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§ 6 

Do kompetencji członków organizacji należy: 

1) wybór przewodniczącego organizacji; 

2) uchwalanie i zmiana Regulaminu organizacji; 

3) aktywne uczestnictwo w pracach organizacji; 

4) przestrzeganie Regulaminu organizacji; 

5) inicjowanie programów kulturalnych i naukowych; 

6) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu organizacji. 

 

§ 7 

1. Organizacje są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania na piśmie Prorektora  

ds. studenckich o dokonanych zmianach regulaminu, składu Zarządu, opiekuna, nie później 

niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany. Do informacji należy dołączyć dokumentację 

potwierdzającą dokonanie zmian, w tym protokół z posiedzenia władz organizacji, pod 

rygorem nieuznania przez Prorektora ds. studenckich działań podjętych na podstawie zmian. 

2. Informację wraz z dokumentacją o której mowa w ust. 1 należy złożyć w Biurze Obsługi 

Studentów. 

3. Informacja o zmianie składu zarządu organizacji powinna zawierać datę zmiany, imię  

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

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

być podpisana przez opiekuna organizacji.  

4. Wszelkie zmiany w regulaminie organizacji, w tym zmianę lub rozszerzenie nazwy 

organizacji zatwierdza Prorektor ds. studenckich, po zaakceptowaniu przez Radcę 

Prawnego. 

 

§ 8 

1. Przewodniczący organizacji w terminie do 31. października każdego roku kalendarzowego 

składa do Prorektora ds. studenckich podpisane przez siebie i opiekuna  sprawozdanie  

z działalności za poprzedni rok akademicki (załącznik nr 3), plan pracy na kolejny rok 

akademicki oraz aktualne dane organizacji (lista członków organizacji wraz z danymi 

kontaktowymi, siedziba, opiekun, skład Zarządu). 

2. Przewodniczący organizacji składa do Prorektora ds. studenckich, podpisane przez siebie  

i opiekuna  sprawozdanie finansowe (załącznik nr 4) w terminie do 05 lipca  

za okres styczeń – czerwiec danego roku kalendarzowego i do 31 grudnia za okres lipiec – 

grudzień danego roku kalendarzowego. 

3. Sprawozdanie finansowe o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać rozliczenie środków 

finansowych przyznanych organizacji studenckiej przez AWL.  

4. Dodatkowe środki finansowe (składki członków, dopłata do szkoleń itp…) podlegają 

odrębnemu rozliczeniu.  

5. Sprawozdania o którym mowa w ust. 1 i 2 składa się w Biurze Obsługi Studentów. 

6. Niezłożenie sprawozdania w terminie określonym w ust. 1 i 2 może skutkować 

wstrzymaniem finansowania organizacji na następny rok kalendarzowy. 

7. Sprawozdania organizacji przechowywane są w Biurze Obsługi Studentów.  

 

§ 9 

1. Prorektor ds. studenckich zawiesza działalność organizacji, jeżeli organizacja: 

1) nie złożyła corocznego sprawozdania ze swojej działalności w terminie wskazanym  

w § 8 ust. 1; 

2) nie złożyła sprawozdania finansowego w terminach określonych na podstawie §8 ust. 2. 
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2. W przypadku zawieszenia działalności uczelnianej organizacji studenckiej, zgodę  

na wznowienie jej działalności wyraża Prorektor ds. studenckich, po wykonaniu przez 

organizację obowiązków, których niedopełnienie było przyczyną zawieszenia jej 

działalności. 

3. Od decyzji Prorektora ds. studenckich w sprawie zawieszenia lub wznowienia działalności 

organizacji przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek 

należy złożyć do Prorektora ds. studenckich w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji 

o zawieszeniu działalności uczelnianej organizacji studenckiej. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

OPIEKUN ORGANIZACJI 

 

§ 10 

1. Opiekunem organizacji może być wyłącznie pracownik AWL, z zastrzeżeniem,  

że opiekunem koła naukowego może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający  

co najmniej stopień naukowy doktora. 

2. Opiekuna organizacji wybierają założyciele uczelnianej organizacji studenckiej. 

3. Opiekun organizacji zobowiązany jest wyrazić pisemna zgodę na objęcie tej funkcji. 

4. Opiekun organizacji wybierany jest na czas nieokreślony. 

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

działalnością organizacji oraz sprawowanie pieczy nad zgodnością działań organizacji  

z celami i zadaniami zgodnymi z Regulaminem organizacji. 

6. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Prorektor ds. studenckich dokonuje zmiany opiekuna na jego 

wniosek lub wniosek zarządu organizacji. 

 

§ 11 

1. Jeżeli opiekun organizacji nie może chwilowo wykonywać swoich obowiązków, Zarząd 

organizacji powołuje tymczasowego opiekuna, który zobowiązany jest wyrazić pisemną 

zgodę na czasowe pełnienie tej funkcji. 

2. W przypadku rezygnacji opiekuna, jest on zobowiązany złożyć do Prorektora  

ds. studenckich pisemną rezygnację z pełnienia dotychczasowej funkcji. 

3. W przypadku rezygnacji opiekuna, zarząd powołuje nowego opiekuna na zasadach 

określonych w § 10 Regulaminu. 

 

 

§ 12 

1. Do zadań opiekuna organizacji należy w szczególności: 

1) reprezentowanie organizacji przed władzami AWL; 

2) określenie programu działania organizacji; 

3) opieka merytoryczna i naukowa nad organizacją; 

4) sprawowanie pieczy nad wykonywaniem celów regulaminowych organizacji; 

5) pomoc w organizowaniu działalności organizacji; 

6) aktualizacja danych organizacji. 

2. Opiekun organizacji studenckiej, w ramach sprawowanego nadzoru: 

1) podpisuje roczne plany działalności  organizacji studenckiej; 

2) podpisuje roczne plany zakupów organizacji; 

3) podpisuje sprawozdania finansowe oraz rozliczenia merytoryczno-finansowe 

zrealizowanych zadań, potwierdzając tym samym prawidłowe zrealizowanie zadań  

i wykorzystanych środków finansowych; 



6 
 

4) sprawuje pieczę nad zgodnością aktów organów organizacji. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY FINANSOWANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH 

 

§ 13 

1. Działalność organizacji studenckich jest finansowana zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w AWL.  

2. AWL przeznacza w rocznym planie rzeczowo – finansowym środki finansowe  

na działalność samorządu studenckiego.  

3. AWL przeznacza w rocznym planie rzeczowo – finansowym środki finansowe  

na działalność uczelnianych organizacji studenckich. 

4. AWL przeznacza środki na realizację działań organizacji studenckich zrzeszających 

wyłącznie studentów lub studentów i pracowników AWL. 

5. Podziału środków finansowych przeznaczonych przez AWL na sprawy studenckie dokonuje 

Samorząd Studencki AWL w porozumieniu z Prorektorem ds. studenckich,  

na podstawie wniosków organizacji, sprawozdań z działalności organizacji oraz ich planów 

pracy na nowy rok budżetowy.  

6. Podział środków finansowych następuje w pierwszej kolejności pomiędzy te organizacje, 

które w wyznaczonym terminie złożyły sprawozdania ze swojej działalności  

oraz rozliczenia finansowe z otrzymanych wcześniej dotacji.  

7. AWL poprzez właściwych rzeczowo realizatorów wydatkuje środki przyznane w planie 

rzeczowo – finansowym na funkcjonowanie Samorządu studenckiego oraz organizacji 

studenckich zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek sektora finansów publicznych.  

8. Obsługę finansową działalności organizacji studenckich prowadzi pracownik Biura Obsługi 

Studentów. 

9. Samorząd Studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenia 

tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je, po zatwierdzeniu 

przez Prorektora ds. studenckich w BIP na stronie podmiotowej AWL. 

 

§ 14 

1. Działalność organizacji studenckich jest finansowana lub dofinansowywana ze środków 

przeznaczonych na działalność studencką będących w dyspozycji Prorektora ds. 

studenckich. 

2. Podstawą do uzyskania finasowania lub dofinansowania na działalność organizacji jest 

złożenie sprawozdania finansowego oraz z działalności za poprzedni rok akademicki  

w terminie określonym w § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu. 

 

§ 15 
1. W celu otrzymania środków finansowych na działalność uczelnianej organizacji studenckiej, 

przewodniczący organizacji zobowiązany jest  do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego 

złożyć plan działalności (załącznik nr 5) na kolejny rok budżetowy do Prorektora ds. 

studenckich, poprzez Biuro Obsługi Studentów.  

2. W celu realizacji zakupów dóbr i usług, przewodniczący organizacji zobowiązany jest do 30 

czerwca każdego roku kalendarzowego dostarczyć do Biura Obsługi Studentów plan 

rzeczowo finansowy (załącznik nr 6) wraz z opisem przedmiotu zamówienia uzgodnionym 

z właściwym realizatorem wydatków.  

3. Plan o którym mowa w ust. 1, po uzgodnieniu z Prorektorem ds. dydaktycznych podpisuje 

przewodniczący i opiekun uczelnianej organizacji studenckiej. 
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4. Plan o którym mowa w ust. 2 podpisuje przewodniczący, opiekun uczelnianej organizacji 

studenckiej oraz osoba odpowiedzialna za pododdział gospodarczy.  

5. Po upływie terminu określonego w ust. 1 i 2, wnioski będą rozpatrywane tylko wówczas, 

gdy zostaną środki finansowe po dokonaniu podziału ich na organizacje, które terminowo 

złożyły wnioski o finansowanie ich działalności. 

 

§ 16 
1. Środki finansowe na działalność organizacji przyznaje Prorektor ds. studenckich  

po uzgodnieniu z Radą Samorządu Studenckiego biorąc pod uwagę w szczególności 

dotychczasową aktywność członków organizacji na podstawie karty oceny działalności 

organizacji (załącznik nr 7 ). 

2. Przed realizacją przedsięwzięcia przewodniczący organizacji zobowiązany jest złożyć 

wniosek (załącznik nr 8) do Prorektora ds. studenckich o wyrażenie zgody na realizację 

danego przedsięwzięcia.  

3. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia o którym mowa w ust. 2 wraz z dokumentacją 

dotyczącą danego przedsięwzięcia, przewodniczący organizacji ma obowiązek złożyć  

do Biura Obsługi Studentów na minimum 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem.  

4. Wniosek o którym mowa w ust. 2 opiniuje opiekun organizacji, dowódcy oraz Prodziekan 

ds. studenckich danego Wydziału.  

5. Wszyscy uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia  

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

 

§ 17 

1. Wnioski o finansowanie lub dofinansowanie działalności organizacji ostatecznie zatwierdza 

Prorektor ds. studenckich.  

2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o finansowanie lub 

dofinansowanie konkretnego przedsięwzięcia, które nie zostało wcześniej ujęte w planie 

rocznym, pod warunkiem, że Prorektor ds. studenckich będzie posiadał środki finansowe  

w swoim budżecie.  

3. Dopuszcza się możliwość realizacji innych wydarzeń niż ujęte w planie rocznym, jeżeli 

organizacja posiada niewykorzystane środki finansowe. Wówczas przewodniczący 

organizacji ma obowiązek złożyć wniosek o przeniesienie środków pozostających  

w dyspozycji organizacji na realizację danego przedsięwzięcia (załącznik nr 9). 

4. Przed realizacją każdego przedsięwzięcia, przewodniczący organizacji ma obowiązek 

złożyć do Biura Obsługi Studentów propozycje do planu miesięcznego najpóźniej do dnia  

8 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji przedsięwzięcia, podpisany również 

przez opiekuna organizacji.  

5. Do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym miało odbyć się przedsięwzięcie, 

przewodniczący organizacji ma obowiązek sporządzić informację do Biura Obsługi 

Studentów o realizacji zaplanowanego na dany miesiąc przedsięwzięcia podpisaną przez 

opiekuna organizacji.  

 

§ 18 
1. Finansowanie lub dofinansowanie, o którym mowa w § 14, udzielane jest w szczególności 

na:  

1) udział w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach gościnnych, sympozjach;  

2) wystąpienia na konferencjach, seminariach, sympozjach;  

3) wyjazdy szkoleniowe i naukowe;  

4) występy artystyczne i kulturalne studentów;  
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5) udział w zawodach sportowych;  

6) czynny udział w konkursach;  

7) działalność kulturalną, środowiskową, wolontariat.  

2. Środki finansowe niewykorzystane przez organizacje w danym roku budżetowym, nie mogą 

być  wykorzystane w następnym roku kalendarzowym.  

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY ROZLICZANIA UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH 

 

§ 19 
1. Finansowanie lub dofinansowanie danego przedsięwzięcia odbywa się na podstawie 

poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, które muszą być wystawione na Akademię 

Wojsk Lądowych. 

2. Do dokumentów finansowych, o których mowa w ust 1, należy dołączyć rozliczenie 

przedsięwzięcia, zdobyte certyfikaty, zaświadczenia. 

3. Studenci cywilni rozliczani są przez Pion Głównego Księgowego na podstawie wniosku   

o zwrot kosztów (załącznik nr 10) do którego zobowiązani są dołączyć wszystkie dokumenty 

księgowe oraz rachunek wyjazdu służbowego ( załącznik nr 11). 

4. W przypadku realizacji przedsięwzięcia, na które zostały przeznaczone środki publiczne,  

członkowie organizacji, którzy nie wypełnią wymagań objętych programem przedsięwzięcia  

(np.: brak zdobycia certyfikatu), zobowiązani są do pokrycia kosztów przedsięwzięcia.  

5. Faktury i rachunki należy na odwrocie opisać, tzn. potwierdzić wykonanie usługi. Opis na 

fakturach i rachunkach podpisuje opiekun organizacji. 
6. Wszelkich przelewów związanych z realizacją przedsięwzięcia (w tym przedpłat na 

konferencje, szkolenia itp.) dokonuje właściwy realizator wydatków. 

7. Rozliczenie przedpłat następuje na podstawie proformy faktur VAT, zleceń wypłaty, 

rachunków. 

8. Wszelkie kwestie związane z noclegiem grupowym dla organizacji podczas realizacji 

przedsięwzięcia należy realizować za pośrednictwem Działu Infrastruktury. W tym celu 

należy złożyć do Biura Obsługi Studentów wniosek wraz z opisem noclegu, który następnie 

jest umieszczany na platformie zakupowej obsługiwanej przez AWL.  

9. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Głównego Księgowego AWL, organizacje 

mogą rozliczyć noclegi na podstawie przedstawionych imiennych faktur VAT  

lub rachunków.  
10. Przejazdy członków organizacji należy dokumentować biletami za przejazd wszystkich 

uczestników wyjazdu korzystających z dofinansowania ze środków pozostających  

w dyspozycji Prorektora ds. studenckich. W rozliczeniu przejazdów pociągiem uwzględnia 

się jedynie bilety 2 klasy, za przejazd pociągiem osobowym lub pospiesznym. 

11. Przedsięwzięcia międzynarodowe realizowane są na podstawie planu współpracy 

międzynarodowej AWL na dany rok. W tym celu propozycje działalności międzynarodowej 

na rok następny, należy składać do Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Komunikacji 

Społecznej, do końca sierpnia danego roku kalendarzowego, po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Prorektorem ds. studenckich.  
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ROZDZIAŁ VI 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWIĄZANIE UCZELNIANYCH 

ORGANIZACJI STUDENCKICH  

 

§ 20 
1. Prorektor ds. studenckich może z własnej inicjatywy, na wniosek dziekana właściwego 

wydziału, kierownika jednostki organizacyjnej, Samorządu Studenckiego AWL, opiekuna 

lub Zarządu uczelnianej organizacji studenckiej, podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu 

działalności uczelnianej organizacji studenckiej, w przypadku stwierdzeniu, że uczelniana 

organizacja studencka nie przejawia działalności przez okres jednego roku kalendarzowego 

(brak sprawozdań merytoryczno-finansowych z działalności uczelnianej organizacji 

studenckiej). 

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

wydziału, kierownika jednostki organizacyjnej, Samorządu Studenckiego AWL, opiekuna 

lub Zarządu organizacji podjąć decyzję o zaprzestaniu jej działalności i wykreślenia  

z rejestru wewnętrznego, jeżeli: 

1) uczelniana organizacja studencka nie przejawia inicjatywy przez okres dłuższy, niż dwa 

lata kalendarzowe; 

2) liczba członków organizacji zmniejszyła się i jest mniejsza, niż pięciu studentów; 

3) uczelniana organizacja studencka pozbawiona została opiekuna i nie ma jego następcy; 

4) uczelniana organizacja studencka działa niezgodnie z przepisami prawa powszechnego 

oraz aktami wewnętrznymi obowiązującymi w AWL; 

5) uczelniana organizacja studencka działa niezgodnie na szkodę Akademii  

lub społeczności akademickiej. 

3. Decyzję o zaprzestaniu działalności organizacji podjętej przez jej członków może nastąpić 

na podstawie uchwały w trybie określonym w Regulaminie organizacji studenckiej.  
4. O zaprzestaniu działalności uczelnianej organizacji studenckiej, jej opiekun lub 

przewodniczący informuje na piśmie Prorektora ds. studenckich oraz kierownika komórki 

organizacyjnej AWL, przy której działała uczelniana organizacja studencka.  
 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 21 
Wszelkie kwestie sporne a nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prorektor  

ds. studenckich.  

 

§ 22 
Regulamin działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich  

w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wchodzi w życie z dniem 

podpisania przez Prorektora ds. studenckich. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

wniosku w sprawie rozpoczęcia działalności organizacji. 

 

 

Wrocław , ………………..20.. r. 

Przewodniczący (nazwa organizacji) 

Imię i nazwisko przewodniczącego 
Jednostka organizacyjna przy której ma działać organizacja  

Nr albumu 

 

 

PROREKTOR  

DO SPRAW STUDENCKICH 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH  
imienia generała Tadeusza Kościuszki  

 

 

INFORMACJA 

 

w sprawie: rozpoczęcia działalności uczelnianej organizacji studenckiej 

 

Nazwa organizacji  

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

Siedziba organizacji (nazwa komórki organizacyjnej AWL, przy której będzie działała 

organizacja) 

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

Dane kontaktowe opiekuna organizacji (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, nr tel, e-

mail) 

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

Cele działalności organizacji 

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

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

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

Opinia i zgoda kierownika komórki organizacyjnej, przy której będzie działała organizacja  

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

……………………………………………………………………………………..………. 
Podpis kierownika komórki organizacyjnej 

 

 

        

Wrocław, dn………… …………………    ……………….…… 
      (podpis opiekuna)          (podpis wnioskodawcy) 

  

Załączniki: 

1. Lista założycieli: (imię i nazwisko, telefon, e-mail, podpis) 

2. Lista członków Zarządu (imię i nazwisko, funkcja, telefon, e-mail, podpis) 

3. Protokół z wyborów członków Zarządu 

4. Regulamin organizacji 

5. Deklaracja zgody opiekuna organizacji studenckiej (imię i nazwisko, telefon, e-

mail, podpis) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

deklaracji zgody opiekuna 

 

 

Wrocław , ………………..20.. r. 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODY OPIEKUNA  

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD UCZELNIANĄ  

ORGANIZACJĄ STUDENCKĄ 

………………..……….. 

 

 

 

…………………………..…………… 

(stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko) 

 

…………………………..…………… 

(komórka organizacyjna) 

 

…………………………..…………… 

(nr telefonu) 

 

…………………………..…………… 

(e-mail) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na sprawowanie opieki naukowej/artystycznej/sportowej/merytorycznej  

uczelnianej organizacji studenckiej (podać jakiej)……………………………….…………… 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis opiekuna) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

sprawozdania z działalności organizacji 

 

 

Wrocław, ………………. 20..  r. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ……………………………..….. 

                                                                   (nazwa organizacji) 

W ROKU AKADEMICKIM ……………….. 

 

1. Nazwa organizacji…………………………………………………….. 

2. Dane kontaktowe organizacji: 

1) telefon……………………..……….. 

2) e-mail………………………………. 

3. Zarząd: 

Funkcja, nazwisko i imię …………………………….. 

Funkcja, nazwisko i imię …………………………….. 

Funkcja, nazwisko i imię …………………………….. 

4. Liczka członków organizacji (stan na …..)…………………. 

5. Opiekun (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko)  …………………………………. 

6. Wiadomości o działalności organizacji 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

7. Projekty zrealizowane w okresie sprawozdawczym 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

8. Największe sukcesy w okresie sprawozdawczym 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

9. Publikacje organizacji 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

10. Informacje dodatkowe 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

……………………… ………………………… 
(data i podpis przewodniczącego)        (data i podpis przewodniczącego)  

 

Załączniki: 

1. Aktualna lista członków organizacji 

2. Plan działalności na następny rok kalendarzowy 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

sprawozdania finansowego i rozliczenia środków materiałowych. 

 

Wrocław, ………………. 20 … r. 

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

 

…………………………………………………. 

(nazwa organizacji) 

 

  

za okres ………… 

 

 

Wykaz środków finansowych  

 

 

l.p. Środki 

finansowe 

Data 

otrzymania 

Rodzaj przedsięwzięcia Źródło 

finansowania 

Wykorzystano 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

……………………… ………………………… 
(data i podpis przewodniczącego)        (data i podpis przewodniczącego)  
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Zał. nr 5 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór planu zasadniczych przedsięwzięć 

 

Plan zasadniczych przedsięwzięć ……… na …. rok 

. 

Lp. 
Treść przedsięwzięcia 

Odpowiedzialny 

za realizację 

Wykonawca 

Współwykona

wca 

Miejsce 

Termin realizacji Planowany 

koszt realiz. 

(w tys. zł) 

Uwagi 
1-AWL 

2-z poza Naukowe Koło Inżynierii Bezpieczeństwa - 
……………………………….. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2.1  

Spotkanie organizacyjne w roku 

akademickim 2018/2019. Wybór 

Zarządu 

Prorektor 

ds. studenckich    
dr ….. 

Członkowie koła 

AWL 
Wrocław 

         X   - - 

2.2  

Podróż studyjna do Reaktora 

jądrowego Maria oraz do Krajowego 

Składowiska Odpadów 

Promieniotwórczych 

Prorektor 
ds. studenckich    

dr …… 

Członkowie koła 

AWL 

(max 30 osób) 
Świerk - Różan 

    X        

3,5 – nocleg 
1,6 – bilety wstępu 
 
SUMA: 5,1 

Autobus 
(1100km) 

2.3  
Ćwiczenia i treningi z zakresu 

ratownictwa technicznego  

Prorektor 

ds. studenckich    

 

Członkowie koła 

AWL 

Wrocław 
X X X X X X    X X X - 

Autobus  
(400 km) 

(1 wyjazd po 
uzgodnieniu) 

2.4  

Udział w ćwiczeniach PSP oraz  

z chemicznym i radiacyjnym 

zespołem awaryjnym (5 Pułk 

Chemiczny) 

Prorektor 

ds. studenckich    

 

Członkowie koła 

AWL 

(Tarnowskie Góry) 

X X X X X X    X X  - 

Autobus 
(700 km) 

(2 wyjazdy po 
uzgodnieniu) 

2.5  
Udział w wykładach gościnnych  

i referatach 

Prorektor 
ds. studenckich    

 

Członkowie koła 
AWL 

Wrocław  
X X X X X X    X X  - - 

2.6  

Udział w organizacji konferencji 

WNoB AWL - ICTS 2019 w 

zakresie pracy sekretariatu, 

przygotowania sesji posterowej, 

pokazu, itp.  

Prorektor 

ds. studenckich    

 

Członkowie koła 

AWL 

Wrocław 

          X  - - 

2.7  
Podróż studyjna – PCC Rokita  

w Brzegu Dolnym 

Prorektor 
ds. studenckich    

 

Członkowie koła 
(max. 20 osób) 

Brzeg Dolny 
 X           - 

Autobus 
(100 km) 
1 dzień 

 

………………………                .……………………….                            ……….………………. 
podpis przewodniczącego                                                   podpis opiekuna                                                                                                            podpis Prorektora ds. dydaktycznych 
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Zał. nr 6 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór zapotrzebowania rocznego na towary i usługi 

 

 

ZAPOTRZEBOWANIE ROCZNE NA TOWARY I USŁUGI 

 

……………………………………………………….. na rok ………. 
(nazwa organizacji) 

 

 

L.p. Realizator Indeks Nazwa towaru/usługi Jm. Ilość Cena brutto Zadanie 

Dotacja/subwencja 

Rok Kwota  

łączna 

1 Dział 

Wyszkolenia 

13-4505/II Znaczek spokey KPL 10 130 zł. dotacja 2022  1 300 zł. 

2 Dział 

Wyszkolenia 

T-00011 Opłata startowa SZT 20 - dotacja   2022 15 000 zł. 

3 Dział 

Wyszkolenia 

T-00022 Szkolenia specjalistyczne  SZT 10 - dotacja  2022 25 000 zł. 

4 Dział 

Wyszkolenia 

T-000021 Konferencje  SZT 5 - dotacja 2022   3 000 zł. 

5 Dział 

łączności 

253-222 Telefon stacjonarny  SZT 2 150 zł. dotacja 2022      300 zł. 

6 Infrastruktura  888-5236 Noclegi  SZT  20 - dotacja  2022  6 000 zł. 

7                                                                                                                                                                        RAZEM  50 600 zł. 

 

 

………………………               .……………………….             
                      podpis opiekuna                                           podpis osoby odpow. za  PG                                      
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Zał. nr 7 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór karta 

oceny działalności uczelnianych organizacji studenckich 

 

KARTA OCENY DZIAŁALNOŚCI 

……………………………………. 

(nazwa uczelnianej organizacji studenckiej) 

W ROKU………… 

Działalność naukowa  Liczba punktów, jaką 

można otrzymać  

Liczba przedsięwzięć Suma punktów 

Udział w konferencji 

międzynarodowej z 

referatem 

10 pkt   

Udział w konferencji 

krajowej z referatem  

7 pkt   

Publikacja artykułu  10 pkt   

Udział w projektach 

naukowych  

7 pkt   

Nagrody i wyróżnienia 

za działalność naukową 

10 pkt   

Inna działalność 

naukowa 

5   

 RAZEM 

Działalność 

szkoleniowa 

Liczba punktów, jaką 

można otrzymać 

Liczba przedsięwzięć  Suma punktów 

Organizacja wykładów 

gościnnych  

4 pkt   

Organizacja szkoleń 

dla studentów  

7 pkt   

Organizacja 

konferencji  

10 pkt   

Organizacja 

seminariów  

7 pkt   

Inne publikacje 5 pkt   

 RAZEM 

Promocja AWL Liczba, jaką można 

otrzymać 

Liczba przedsięwzięć Suma punktów 

Targi/Festiwale 5 pkt   

Wydarzenia uczelniane  7 pkt   

Udział zawodach i 

konkursach poza AWL 

5 pkt   

Udział zawodach i 

konkursach poza AWL 

5 pkt   

Wolontariat  7 pkt   

Inna 

aktywność/działalność 

promocyjna 

5 pkt   

 RAZEM 
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Zał. nr 8 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

wniosek na wyrażenie zgody, na realizacje przedsięwzięcia ujętego w planie rocznym  

 

Nazwa UOS        Wrocław, ……. 

Przewodniczący UOS/RSS 

Stopień/tytuł imię i nazwisko 

 

PROREKTOR  

DO SPRAW STUDENCKICH 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH  
imienia generała Tadeusza Kościuszki 

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

 

 

WNIOSEK 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia …………………………………… 

 

TREŚĆ (przykład) 

 

Pani Prorektor, zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia 

(nazwa przedsięwzięcia)…................, ujętego w planie działalności AWL na rok…….., 

pozycja…………,  które odbędzie się w dniu ………………. w …………………………………… 

W (należy wpisać rodzaj przedsięwzięcia) wezmą udział następujący studenci: (treści należy 

podać nazwiska osób biorących udział w przedsięwzięciu). 

Koszty przedsięwzięcia (kwota brutto)..……….... 

Podstawa ……………………………………….... 

Dane wystawcy faktury z numerem NIP………… 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

 

podpis opiekuna UOS                                                              podpis przewodniczącego UOS/RSS 

      ......................                ….……………….. 
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Zał. nr 9 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

wniosek na wyrażenie zgody, na realizacje przedsięwzięcia nie ujętego w planie rocznym  

 

Nazwa UOS        Wrocław, ……. 

Przewodniczący UOS/RSS 

Stopień/tytuł imię i nazwisko 

 

PROREKTOR  

DO SPRAW STUDENCKICH 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH  
imienia generała Tadeusza Kościuszki 

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

 

 

WNIOSEK 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia …………………………………… 

 

TREŚĆ (przykład) 

 

Pani Prorektor, zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia 

(nazwa przedsięwzięcia)…................, które nie zostało ujęte w planie działalności AWL na rok…….., 

Przedsięwzięcie odbędzie się w dniu ………………. w ………………………………….……… 

Prośbę swą motywuję………………………………………………………………………….…… 

Nadmieniam, że (koło, sekcja) posiada/nie posiada środki finansowe na ww. przedsięwzięcie. 

Na realizację ww. przedsięwzięcia proszę o przeniesienie środków finansowych w wysokości 

…….. z przedsięwzięcia (nazwa przedsięwzięcia)…................ ujętego w planie działalności AWL na 

rok…….., pod pozycją……. , których niewykorzystanie spowodowane jest/było............……………. 

W (należy wpisać rodzaj przedsięwzięcia) wezmą udział następujący studenci: (treści należy 

podać nazwiska osób biorących udział w przedsięwzięciu). 

Koszty przedsięwzięcia (kwota brutto)..……….... 

Podstawa ……………………………………….... 

Dane wystawcy faktury z numerem NIP………… 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

 

 

podpis opiekuna UOS                                                              podpis przewodniczącego UOS/RSS 

      ......................                ….……………….. 
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Zał. nr 10 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

wniosek zwrotu kosztów wyjazdu służbowego 

 

 

 

Nazwa UOS        Wrocław, ……. 

Przewodniczący UOS/RSS 

Stopień/tytuł imię i nazwisko 

 

 

 

 

PROREKTOR  

DO SPRAW STUDENCKICH 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH  
imienia generała Tadeusza Kościuszki 

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

 

 

WNIOSEK 

 

w sprawie: zwrotu kosztów wyjazdu służbowego.. 

 

 

TREŚĆ (przykład) 

 

Pani Prorektor, na podstawie Pani zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia …. nr….) 

zwracam się z wnioskiem o zwrot kosztów wyjazdu służbowego, ujętego/nieujętego w planie 

działalności AWL na rok ….., pozycja………,  który odbył się   

w dn........................, do miejscowości…………………… 

W (należy wpisać rodzaj przedsięwzięcia) wzięli udział następujący studenci: (treści należy 

podać nazwiska osób biorących udział w przedsięwzięciu). 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. 

 

 

Załączniki: 

1. Rachunek wyjazdu służbowego  

2…….....(inne rachunki, paragony, faktury) 

 

 

 

 

 

podpis opiekuna UOS                                                              podpis przewodniczącego UOS/RSS 

      ......................                ….……………….. 
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Zał. nr 11 do Regulaminu działalności i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w AWL – wzór 

rachunek wyjazdu służbowego 

 

 

 

RACHUNEK WYJAZDU SŁUŻBOWEGO 

 

 

Cel wyjazdu służbowego:................................................................. 

Imię i nazwisko studenta ................................................................ 

Kierunek/rok studiów.................................................................... 

Potwierdzenie pobytu: (pieczęć organizatora) 

 

 

 

 

PONIESIONE KOSZTY: 

- koszty przejazdu                                                                      ........................................................... 

- rodzaj środka lokomocji                                                          ........................................................... 

- koszty noclegu                                                                         ........................................................... 

- inne koszty                                                                               ........................................................... 

        opis:  -                                                                                ........................................................... 

                  -                                                                                 ........................................................... 

                  -                      

 

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

      (podpis studenta) 

 

 

 

nr konta bankowego studenta:………………………………………………………………………… 
                       (podpis studenta) 


