
 UNIWERSYTET                                                                
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

 
ZARZĄDZENIE Nr 187 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 6 grudnia 2013 r. 

 
w sprawie tworzenia uczelnianych organizacji studenckich 

i uczelnianych organizacji doktorantów 
 
 
Na podstawie art. 204 ust. 1 i ust. 2, art. 205 ust. 1 i ust. 2, art. 210 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 
45 ust. 3 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. 
Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) 
 

z a r z ą d z a   s i ę, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Zarządzenie określa zasady tworzenia, rejestracji oraz likwidacji uczelnianych organizacji 

studenckich, zwanych dalej organizacjami studenckimi. 
2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1) uczelnianych organizacjach studenckich - rozumie się przez to również uczelniane 
organizacje doktorantów, 

2) studentach w odniesieniu do uczelnianych organizacji studenckich - rozumie się przez to 
doktorantów w odniesieniu do uczelnianych organizacji doktorantów, 

3) rektorze - rozumie się przez to prorektora właściwego do spraw studenckich. 
 

§ 2 
 
1. Utworzenie organizacji studenckiej następuje w drodze wyboru komitetu założycielskiego i 

uchwalenia statutu przez grupę co najmniej dwóch studentów. 
2. Komitet założycielski składa do rektora: 

1) wniosek o rejestrację organizacji studenckiej, 
2) statut organizacji studenckiej, 
3) listę założycieli zawierającą imiona i nazwiska, wydział, kierunek studiów, numer 

albumu oraz podpisy założycieli, 
4) opinię kierownika jednostki organizacyjnej, w której organizacja będzie mieć siedzibę, 
5) opinię opiekuna organizacji studenckiej. 

3. Formularz wniosku o rejestrację organizacji studenckiej stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

4. Rektor wydaje decyzję o rejestracji organizacji studenckiej po stwierdzeniu zgodności jej 
statutu z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie. Decyzję doręcza się organizacji 
studenckiej, kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której organizacja studencka ma 
siedzibę oraz opiekunowi organizacji studenckiej. 
 

§ 3 
 
Statut organizacji studenckiej określa w szczególności: 

1) nazwę organizacji, odróżniającą ją od innych uczelnianych organizacji studenckich, 
2) nazwę organizacji studenckiej w języku angielskim, 



3) siedzibę organizacji, 
4) określenie zasięgu działania organizacji (wydziałowa, międzywydziałowa, 

ogólnouczelniana), 
5) cele i zasady działania, 
6) sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, 
7) władze organizacji, w tym zarząd i jego przewodniczącego, tryb dokonywania ich wyboru 

oraz ich kompetencje, 
8) sposób rozwiązania się organizacji. 

 
§ 4 

 
1. Opiekuna wybiera, po uzyskaniu jego zgody, komitet założycielski spośród nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, w której organizacja studencka ma 
swoją siedzibę. 

2. Zmiana opiekuna organizacji studenckiej może nastąpić z inicjatywy jej zarządu lub 
dotychczasowego opiekuna. 

3. Opiekun organizacji studenckiej wspiera jej działalność i czuwa nad jej zgodnością z 
przepisami prawa, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 

 
§ 5 

 
1. Organizacją studencką kieruje zarząd utworzony zgodnie z przepisami statutu. 
2. Pracami organizacji studenckiej może, zgodnie z przepisami statutu, kierować jej opiekun. 

 
§ 6 

 
1. Rektor prowadzi w formie elektronicznej Rejestr Uczelnianych Organizacji Studenckich i 

Doktoranckich UMK, zwany dalej rejestrem. 
2. Rejestr jest jawny i dostępny na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. 
3. W rejestrze zamieszcza się następujące dane: 

1) nazwę organizacji studenckiej, 
2) nazwę organizacji studenckiej w języku angielskim, 
3) numer w rejestrze, 
4) datę rejestracji, 
5) siedzibę i adres organizacji studenckiej, 
6) skład zarządu organizacji studenckiej, w tym jego przewodniczącego, 
7) imię i nazwisko opiekuna, 
8) datę rozwiązania organizacji studenckiej i wykreślenia z rejestru. 

4. Obsługę techniczną i administracyjną rejestru zapewniają odpowiednio Dział Rekrutacji i 
Spraw Studenckich oraz Dział Dydaktyki Collegium Medicum.  

 
§ 7 

 
1. Zarząd organizacji studenckiej lub w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, jej opiekun 

składa corocznie rektorowi, w terminie do 31 października, sprawozdanie z działalności 
organizacji za ubiegły rok akademicki według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. Uczelnianą organizację studencką, której zarząd lub opiekun nie wykonał obowiązku złożenia 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, rektor wzywa, w formie pisemnej, do złożenia 
sprawozdania w terminie miesiąca od daty doręczenia wezwania. 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, rektor w drodze decyzji wykreśla organizację 
studencką z rejestru. 

 



§ 8 
 

1. Organizacje studenckie mogą otrzymywać od rektora lub dziekana dofinansowanie na 
realizację celów statutowych. 

2. Wniosek organizacji studenckiej o dofinansowanie jej działalności kierowany do rektora 
opiniuje dziekan właściwy ze względu na siedzibę organizacji, właściwy organ samorządu 
studenckiego oraz opiekun. 

3. Wniosek organizacji studenckiej o dofinansowanie jej działalności kierowany do dziekana 
opiniuje właściwy organ samorządu studenckiego oraz opiekun. 

4. Dysponowanie środkami finansowymi otrzymanymi na działalność statutową organizacji 
studenckich regulują odrębne przepisy. 
 

 
§ 9 

 
1. Organizacje studenckie działające odpowiednio w kampusie bydgoskim i w kampusie 

toruńskim mogą tworzyć towarzystwa studenckie zrzeszające organizacje studenckie 
działające w jednostkach organizacyjnych danego kampusu. 

2. Celem działania towarzystwa studenckiego jest koordynacja działalności zrzeszonych 
organizacji studenckich oraz reprezentowanie ich wobec władz Uniwersytetu i innych 
podmiotów. 

3. Rektor może przekazać towarzystwu studenckiemu środki finansowe przeznaczone na 
działalność statutową organizacji studenckich. 

4. Do towarzystw studenckich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące organizacji 
studenckich, z wyłączeniem przepisów dotyczących opiekuna lub przepisy dotyczące 
stowarzyszeń działających w Uniwersytecie. 

 
§ 10 

 
1. Organizacja studencka informuje rektora o: 

1) zmianie statutu, 
2) zmianie składu zarządu, 
3) zmianie siedziby, 
4) zmianie opiekuna, 
5) rozwiązaniu organizacji. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, uczelniana organizacja studencka lub jej opiekun 
przekazuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 

 
§ 11 

 
Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na wniosek rektora, rozwiązuje uczelnianą 
organizację studencką, jeżeli jej działalność rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustaw, 
Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu lub statutu tej organizacji. Uchwała senatu 
jest podstawą do wykreślenia uczelnianej organizacji studenckiej z rejestru. 

 
§ 12 

 
1. Do organizacji studenckich działających w dniu wejścia w życie zarządzenia, które nie 

złożyły sprawozdania za rok akademicki 2012/2013 stosuje się § 7 ust. 2 i ust. 3. 
2. Zarejestrowane organizacje studenckie działające w dniu wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego w formie elektronicznej po 
złożeniu informacji o aktualnych danych określonych w § 6 ust. 3 pkt. 1 – 7, o ile spełniają 
wymogi określone w niniejszym zarządzeniu. W przypadku niezłożenia informacji o 



aktualnych danych w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, § 7 ust. 2 i ust. 3 
stosuje się odpowiednio. 

3. Organizacje studenckie, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym zarządzeniu, 
dostosują swoje wewnętrzne regulacje do dnia 30 kwietnia 2014 r. W przypadku 
bezskutecznego upływu tego terminu § 7 ust. 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

  
§ 13 

 
Dokumenty wykreślonej z rejestru organizacji studenckiej przekazywane są odpowiednio do 
Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika lub Archiwum Zakładowego Collegium Medicum. 

 
§ 14 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2013 r. 
 
 
      R E K T O R 

 

 

 prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
 


