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Poz. 344 

ZARZĄDZENIE NR 152 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 14 października 2019 r. 

w sprawie rejestracji i sprawozdawczości 
uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów 

na Uniwersytecie Warszawskim 
Na podstawie art. 111 i art. 216 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” 
oraz § 149 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r.,  
poz.190 ), zwanego dalej „Statutem”, zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1. Określa się sposób prowadzenia rejestru uczelnianych organizacji 

studenckich, o których mowa w art. 111 Ustawy i § 149 ust. 1 Statutu oraz uczelnianych 
organizacji doktorantów, o których mowa w art. 216 Ustawy i § 149 ust. 7 Statutu, 
działających na Uniwersytecie Warszawskim, zwanych dalej „uczelnianymi 
organizacjami”, warunki i tryb postępowania rejestrowego, w tym zasady powoływania 
opiekunów uczelnianych organizacji studenckich, wykreślanie z rejestru, wykaz 
dokumentów gromadzonych w rejestrze oraz zakres i tryb składania sprawozdań, 
o których mowa w § 149 ust. 3 Statutu. 

2. Postanowienia zarządzenia dotyczące zasad funkcjonowania uczelnianych 
organizacji studenckich stosuje się odpowiednio do uczelnianych organizacji 
doktorantów. 

3. Wzory powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, sprawozdania 
i regulaminu dotyczące uczelnianych organizacji studenckich stosuje się odpowiednio 
do uczelnianych organizacji doktorantów. 

§ 2 

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

2. Rektor bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania powiadomienia o powstaniu uczelnianej organizacji, wpisuje uczelnianą 
organizację do rejestru zawierającego wykaz uczelnianych organizacji Uniwersytetu 
Warszawskiego.  



2 
 

3. Sprawy techniczno-organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru 
uczelnianych organizacji studenckich prowadzi Biuro Spraw Studenckich, natomiast 
sprawy uczelnianych organizacji doktorantów – Biuro Spraw Doktoranckich. 

§ 3 
1. Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji powinno 

zawierać: 
1) nazwę organizacji; 
2) wskazanie jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, przy której 

uczelniana organizacja działa lub wskazanie, że uczelniana organizacja ma 
charakter ogólnouniwersytecki; 

3) listę założycieli w liczbie co najmniej pięciu studentów lub doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego, składającą się z ich imion i nazwisk, nazw jednostek 
dydaktycznych, roku studiów, numerów albumów, numerów telefonów, adresów 
poczty elektronicznej, własnoręcznych podpisów, a w przypadku cudzoziemców 
dodatkowo obywatelstwa; 

4) imię i nazwisko oraz stopień naukowy nauczyciela akademickiego będącego 
opiekunem organizacji oraz jego podpis i pieczęć jednostki zatrudniającej 
opiekuna oraz numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej 
opiekuna; 

5) podpis kierownika jednostki organizacyjnej, przy której organizacja działa, 
potwierdzający powzięcie wiadomości o powstaniu uczelnianej organizacji; 
w przypadku uczelnianej organizacji mającej charakter ogólnouniwersytecki 
podpis składa Rektor. 

2. Wzór powiadomienia o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej 
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Do powiadomienia należy dołączyć podpisany przez opiekuna organizacji 
Regulamin uczelnianej organizacji. 

4. Regulamin powinien określać w szczególności: 
1) nazwę organizacji; 
2) cele oraz sposoby ich realizacji; 
3) zasady nabywania i utraty członkostwa; 
4) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji oraz czas trwania 

kadencji; 
5) sposób reprezentacji organizacji; 
6) sposób gospodarowania środkami finansowymi i innym mieniem znajdującym  

się w dyspozycji uczelnianej organizacji; 
7) zasady opieki opiekuna organizacji nad uczelnianą organizacją; 
8) tryb uchwalania regulaminu i jego zmian; 
9) tryb podjęcia decyzji o rozwiązaniu organizacji. 

5. Przykładowy wzór Regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej stanowi 
załącznik nr 2 do zarządzenia. Wzór nie ma charakteru wiążącego. 

6. Opiekunem koła naukowego może być nauczyciel akademicki posiadający  
co najmniej stopień naukowy doktora. 
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§ 4 
1. Rektor wpisuje do rejestru uczelnianą organizację po stwierdzeniu 

kompletności powiadomienia oraz Regulaminu uczelnianej organizacji, o których 
mowa w § 3. W przypadku stwierdzenia braków, wzywa osobę upoważnioną do 
reprezentowania organizacji do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

2. O wpisie uczelnianej organizacji do rejestru Rektor niezwłocznie 
zawiadamia na piśmie osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji, 
kierownika jednostki organizacyjnej, przy której uczelniana organizacja działa oraz 
opiekuna. 

§ 5 

1. W rejestrze uczelnianych organizacji są gromadzone następujące dane: 
1) nazwa organizacji; 
2) data wpisania organizacji do rejestru i numer rejestru; 
3) jednostkę organizacyjną, przy której organizacja działa; 
4) imiona i nazwiska członków zarządu z podaniem danych, o których mowa  

w § 3 ust. 1 pkt 3; 
5) informacja o złożeniu sprawozdań z działalności; 
6) informacja o zawieszeniu lub rozwiązaniu organizacji; 
7) wysokości środków finansowych przyznanych uczelnianej organizacji. 

2. Do rejestru uczelnianych organizacji załącza się dokumentację dotyczącą 
powstania organizacji oraz jej regulamin i inne akty przedłożone przez uczelnianą 
organizację. 

§ 6 

1. Uczelniana organizacja studencka przedkłada Rektorowi podejmowane 
akty niezwłocznie, nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, w tym dotyczące 
zmiany regulaminu organizacji oraz o zmianach w składzie władz organizacji. 
Do przedkładanych aktów należy załączyć protokół z posiedzenia władz organizacji. 

2. Akt uczelnianej organizacji studenckiej nieprzedłożony Rektorowi nie 
posiada mocy prawnej. 

3. Upoważniony przez Rektora pracownik potwierdza okoliczność 
przedłożenia aktów, o których mowa w ust. 1. 

§ 7 

1. Uczelniana organizacja w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa 
Rektorowi za rok ubiegły sprawozdanie ze swojej działalności. 

2. W przypadku przyznania uczelnianej organizacji do dyspozycji środków 
materialnych, zobowiązana jest ona do złożenia podmiotowi przyznającemu te środki, 
opiekunowi oraz Rektorowi sprawozdania i rozliczenia z przyznanych środków 
co najmniej raz w roku akademickim, w terminie ustalonym przez Radę Konsultacyjną 
ds. Studenckiego Ruchu Naukowego. 

3. Wzór sprawozdania rocznego z działalności uczelnianej organizacji 
studenckiej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 
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4. Akceptacja sprawozdania oraz rozliczenia z przyznanych środków 
materialnych przez opiekuna oraz organ przyznający jest warunkiem możliwości 
ubiegania się o przyznanie środków materialnych na działalność organizacji. 

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

§ 8 

1. W przypadku, w którym uczelniana organizacja w terminie wskazanym 
w § 7 ust. 1 nie złożyła corocznego sprawozdania ze swojej działalności, Rektor 
wzywa do złożenia wyjaśnień osobiście lub na piśmie właściwy organ tej organizacji 
oraz opiekuna organizacji. W uzasadnionych przypadkach Rektor może zwrócić się 
o złożenie wyjaśnień do kierownika jednostki, przy której uczelniana organizacja 
prowadzi działalność. 

2. W przypadku, w którym uczelniana organizacja w terminach określonych  
na podstawie § 7 ust. 2 nie złożyła sprawozdania i rozliczenia z przyznanych środków 
materialnych, Rektor wzywa do złożenia wyjaśnień osobiście lub na piśmie właściwy 
organ tej organizacji oraz opiekuna organizacji. W uzasadnionych przypadkach Rektor 
może zwrócić się o złożenie wyjaśnień do kierownika jednostki, przy której uczelniana 
organizacja prowadzi działalność. 

3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny 
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, Regulaminem Studiów 
na Uniwersytecie Warszawskim lub regulaminem tej organizacji. 

4. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni  
od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. 

§ 9 

Spory między uczelnianymi organizacjami rozstrzyga Rektor lub inny podmiot 
przez niego wskazany. Na uzasadniony wniosek uczelnianej organizacji Rektor lub 
inny podmiot przez niego wskazany może rozstrzygnąć spór dotyczący 
funkcjonowania tej organizacji. 

§ 10 

1. Rozwiązanie uczelnianej organizacji następuje na podstawie decyzji 
członków organizacji, podjętej zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacji. 
Postanowienie § 6 stosuje się odpowiednio, z tym, że organizacja przekazuje 
informację o rozwiązaniu również kierownikowi jednostki organizacyjnej, przy której 
prowadzi działalność oraz opiekunowi. 

2. Rozwiązanie uczelnianej organizacji może również nastąpić w drodze 
decyzji administracyjnej Rektora, jeżeli działalność organizacji rażąco lub uporczywie 
narusza przepisy: 
1) prawa powszechnie obowiązującego lub 
2) Statutu lub 
3) Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim lub 
4) niniejszego zarządzenia, w tym przypadku niezłożenia sprawozdania, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 w okresie dwóch ostatnich lat lub 
5) regulaminu tej organizacji. 
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3. W przypadku stwierdzenia przez Rektora naruszenia przez uczelnianą 
organizację przepisów, o których mowa w ust. 2, Rektor kieruje do właściwego organu 
organizacji oraz do wiadomości jej opiekuna oraz kierownika jednostki, przy której 
organizacja prowadzi działalność, wezwanie do zaprzestania przez organizację 
naruszenia przepisów w zakreślonym terminie. Niezaprzestanie przez organizację 
tego naruszenia prawa w wyznaczonym terminie uznaje się za uporczywe 
w rozumieniu ust. 2. 

4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się w przypadku stwierdzenia przez 
Rektora, że naruszenie przepisów ma charakter rażący, a zwłoka w rozwiązaniu 
uczelnianej organizacji naruszałaby interes wspólnoty Uczelni. 

5. O trwałym zaprzestaniu działalności przez uczelnianą organizację, 
w szczególności w przypadku braku członków, niezwłocznie informuje na piśmie 
Rektora opiekun organizacji. 

6. Rozwiązanie uczelnianej organizacji lub trwałe zaprzestanie przez nią 
działalności zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 5, skutkuje wykreśleniem jej 
z rejestru. 

§ 11 

1. Doktoranci mogą ubiegać się o członkostwo w uczelnianej organizacji 
studenckiej składając pisemną deklarację członkowską, podlegającą rozpatrzeniu 
przez właściwy organ tej organizacji. 

2. Studenci mogą na tych samych zasadach, co określone w ust. 1, ubiegać 
się o członkostwo w uczelnianej organizacji doktorantów. 

§ 12 
Rektor może określić w drodze ogłoszenia, że składanie sprawozdań i aktów,  

o których mowa w zarządzeniu, odbywa się drogą elektroniczną na wyznaczony adres 
poczty elektronicznej. 

§ 13 

Traci moc zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych 
organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie 
Warszawskim (Monitor z 2007 r. poz. 261). 

§ 14 
Uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie powołane na podstawie 

zarządzenia, o którym mowa w § 13 stają się odpowiednio uczelnianymi organizacjami 
studenckimi lub doktoranckimi w rozumieniu zarządzenia. 

§ 15 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. 

w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich 
i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim 

Wzór 

Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej 

Nazwa organizacji …………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................... 
Jednostka organizacyjna (przy której organizacja prowadzi działalność), telefon, e-mail 
osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji 

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

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

Założyciele (w liczbie co najmniej pięciu osób) 

Lp. Imię i nazwisko Jednostka 
dydaktyczna R

ok
 

st
ud

ió
w

 

N
r 

al
bu

m
u 

N
um

er
 

te
le

fo
nu

 
 Adres poczty 

elektronicznej Podpis 

1*        
2.        
3.        
4.        
5.        

* prezes lub osoba upoważniona do reprezentowania organizacji 

Opiekun naukowy** 
imię i nazwisko, stopień naukowy,  
numer telefonu kontaktowego,  
adres poczty elektronicznej 

 

 

 

 

….……………………………………………… 

 

………………………………………………… 

(Podpis opiekuna i pieczęć jednostki 
 zatrudniającej opiekuna) 

**może nim być tylko nauczyciel akademicki posiadający stopień lub tytuł naukowy; nie doktorant  

 

 
    ………………………………………………………………………………………………. 
                                              Podpis kierownika jednostki organizacyjnej i pieczęć imienna 

Załącznik: Regulamin organizacji 
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Załącznik nr 2 
do zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. 

w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich 
i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim 

Wzór 

REGULAMIN UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

§ 1 
Nazwa i siedziba Organizacji 

1. Uczelniana Organizacja Studencka UW, zwana dalej Organizacją, działa 
na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Organizacja działa przy …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 

§ 2 
Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 

Celem Organizacji jest: 
1) ........................................................................... ; 
2) ........................................................................... ; 
3) ........................................................................... . 

§ 3 
Organizacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) ........................................................................... ; 
2) ........................................................................... ; 
3) ........................................................................... . 

§ 4 
Opiekun Organizacji 

1. Opiekunem Organizacji jest …………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… . 

2. Opiekun Organizacji w ramach sprawowanej opieki: 
1) …………………………………………………………… ; 
2) …………………………………………………………… ;  
3) …………………………………………………………… . 

§ 5 
Członkostwo 

Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Warszawskiego.  
O członkostwo Organizacji może ubiegać się również doktorant UW, który uzasadni 
zainteresowanie realizacją jej celów. 
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§ 6 

1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu 
Organizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską. 

2. Utrata członkostwa następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; 
na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości 
Zarządu; z powodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów. 

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać 
do Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 7 
Członek Organizacji ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji; 
2) udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów 

i stwarzanych przez Organizację możliwości; 
3) używania odznak i znaków Organizacji, a także jej reprezentowania na wszelkich 

imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i filozofią działania 
Organizacji; 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji; 
5) bezzwłocznego uzyskania informacji o działalności Organizacji, w szczególności  

o gospodarce finansowej Organizacji, w tym do zapoznania się z dokumentacją 
znajdującą się w posiadaniu Organizacji. 

§ 8 
Do obowiązków członków należy: 

1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji; 
2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz 

Organizacji; 
3) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji, jeżeli Walne 

Zgromadzenie Członków ustanowi składki. 

§ 9 
Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje 

Do władz Organizacji należy: 
1) Walne Zgromadzenie Członków; 
2) Zarząd. 

§ 10 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji; 
2) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu; 
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; 
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji; 
5) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji. 
  



9 
 

§ 11 
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu 

Organizacji co najmniej raz w roku oraz na żądanie co najmniej połowy członków 
Organizacji. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie 
Organizacji. 

§ 12 

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną 
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

§ 13 

Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika 
oraz innych członków jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. 

§ 14 
Zarząd Organizacji: 

1) odpowiada za bieżące funkcjonowanie Organizacji; 
2) wyznacza kierunki aktywności naukowej Organizacji dbając, aby działalność 

Organizacji odpowiadała jej celom określonym w Regulaminie; 
3) racjonalnie i rzetelnie gospodaruje środkami finansowymi i innym mieniem 

znajdującym się w dyspozycji Organizacji; 
4) współpracuje z opiekunem Organizacji, w szczególności informując go o bieżącej 

aktywności Organizacji. 

§ 15 

Kadencja Zarządu trwa jeden rok. 

§ 16 

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich 
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 

§ 17 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację 

na zewnątrz. 
2. Prezes Zarządu realizuje obowiązki sprawozdawcze Organizacji, 

w szczególności w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi 
coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.  

3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie 
zmiany w Regulaminie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz 
członków Organizacji. 
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Załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019 r. 

w sprawie rejestracji i sprawozdawczości uczelnianych organizacji studenckich 
 i uczelnianych organizacji doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim 

Wzór 
Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej 

(stan na dzień 31 grudnia .…. r.) 

Nazwa organizacji  

Jednostka 
organizacyjna 

 

Opiekun 
organizacji 

 

 imię i nazwisko tel. kontaktowy e-mail 

Prezes organizacji    

Zarząd organizacji 1. 

2. 

… 

  

Kadencja Zarządu  

E-mail organizacji   

Adres strony 
internetowej 

 

Uwagi (wypełnia 
prezes organizacji) 

 

Główne przedsięwzięcia w …… roku: 
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Lista członków organizacji 

Lp. Imię Nazwisko 

Jednostka 
dydaktyczna 
Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Nr albumu Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

   Podpis i pieczęć kierownika 

     jednostki organizacyjnej 

 

Podpis opiekuna i pieczęć 

jednostki zatrudniającej 

 

Podpis prezesa 
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