
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 20 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 7 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 23 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie zasad oraz trybu przeznaczania i przyznawania środków  

na działanie organizacji oraz stowarzyszeń studenckich i doktoranckich  

działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Na podstawie art. 111 ust. 5, art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 134 Statutu Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., 

poz. 120)  

 

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

 

§ 1 

 

Zarządzenie określa szczegółowe zasady oraz tryb przeznaczania i przyznawania środków,  

w tym środków finansowych, na działanie organizacji studenckich i doktoranckich, a także 

działających na Uniwersytecie stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub 

studentów,  doktorantów i pracowników Uniwersytetu, zwanych dalej „stowarzyszeniami”. 

 

§ 2 

 

1. W planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu na dany rok wyodrębnia się pulę środków 

przeznaczonych na działalność studencką i doktorancką w części toruńskiej i części 

bydgoskiej. 

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1, na wniosek prorektora właściwego ds. 

studenckich, zwanego dalej „prorektorem” określa na dany rok rektor. Dysponentem tych 

środków jest prorektor.  

 

§ 3 

 

1. Dofinansowanie działalności studenckiej i doktoranckiej odbywa się także w ramach 

środków będących w dyspozycji dziekana – z opłat za powtarzanie semestru lub roku na 

studiach stacjonarnych. 

2. Zasady korzystania ze środków, o których mowa w ust. 1, określa dziekan  

w porozumieniu z wydziałowym samorządem studenckim. 
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§ 4 

 

1. Środki na działalność studencką i doktorancką mogą być przeznaczone na finansowanie 

inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i społecznym,  

w szczególności na: 

1) organizację konferencji, wykładów, seminariów naukowych; 

2) udział w konferencjach krajowych i zagranicznych; 

3) publikację artykułów i prac naukowych; 

4) organizację imprez kulturalno-rozrywkowych; 

5) organizację zawodów i rozgrywek sportowych;  

6) udział w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub 

regionalnym. 

2. Środki o których mowa w ust. 1 nie mogą być przeznaczone na zakup aktywów trwałych. 

3. Uniwersytet może także przeznaczyć na działalność organizacji studenckich, doktoranckich 

oraz stowarzyszeń środki materialne w postaci np. materiałów badawczych, wyposażenia 

techniczno-biurowego i pomieszczeń. 

 

§ 5 

 

1. Warunkiem ubiegania się o środki będące w dyspozycji prorektora jest złożenie przez 

organizację lub stowarzyszenie odpowiedniego wniosku.  

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę, miejsce i datę projektu; 

2) orientacyjną liczbę uczestników;  

3) opis projektu; 

4) wyszczególnienie przewidywanych kosztów oraz przeznaczenie środków, o jakie 

organizacja lub stowarzyszenie się ubiega; 

5) kwotę dofinansowania. 

3. Wniosek o dofinansowanie organizacji studenckiej lub doktoranckiej musi być 

zaopiniowany przez opiekuna naukowego.  

4. Wnioski składa się, w zależności od siedziby organizacji lub stowarzyszenia, odpowiednio 

do Biura Prorektora  dla wydziałów zlokalizowanych w Toruniu i Działu Dydaktyki 

Collecium Medicum  dla wydziałów zlokalizowanych w Bydgoszczy. 

 

§ 6 

 

1. Decyzja prorektora w sprawie przyznania dofinansowania zależy od posiadanych środków 

oraz rodzaju projektu przedstawionego we wniosku. 

2. Prorektor nie wyraża zgody na dofinansowanie w szczególności w przypadku, gdy realizacja 

projektu:  

1) jest niezgodna z przepisami prawa; 

2) narusza dobre imię lub interes Uniwersytetu; 

3) jest niezgodna ze statutami organizacji lub stowarzyszenia oraz ich celami.  

 

§ 7 

 

Wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność organizacji i stowarzyszeń odbywa się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym o finansach publicznych i zamówieniach 

publicznych. 
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§ 8 

 

1. Studenckie i doktoranckie organizacje uniwersyteckie oraz stowarzyszenia, którym 

przyznano środki finansowe mają obowiązek ich rozliczenia w terminie 14 dni od 

zakończenia realizacji projektu.  

2. Rozliczenie polega na dostarczeniu, odpowiednio do kwestury w Toruniu i Bydgoszczy, 

kompletu dokumentów finansowych potwierdzających poniesione wydatki.  

 

§ 9 

 

1. Środki finansowe przyznane na działalność studencką i doktorancką mogą być 

wykorzystane w danym roku budżetowym, do 31 grudnia. Środków niewykorzystanych w 

danym roku budżetowym nie można wykorzystać w roku następnym,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody prorektora, środki mogą zostać 

przeniesione na kolejny rok budżetowy celem kontynuacji zadania, na które zostały 

przyznane. 

 

§ 10 

 

1. Studenckie i doktoranckie organizacje uniwersyteckie oraz stowarzyszenia, którym 

przyznano środki finansowe, o których mowa w § 2 i § 3 składają, w terminie do  

31 października sprawozdanie z ich wykorzystania w poprzednim roku akademickim 

według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie składa się,  

w zależności od siedziby organizacji, odpowiednio do Działu Rekrutacji i Spraw 

Studenckich - dla wydziałów zlokalizowanych w Toruniu i Działu Dydaktyki Collegium 

Medicum - dla wydziałów zlokalizowanych w Bydgoszczy. 

2. Niezłożenie sprawozdania za dany rok skutkuje brakiem możliwości ubiegania się  

o dofinansowanie w roku następnym. 

 

§ 11 

 

1. Organizacje studenckie i doktoranckie oraz stowarzyszenia mogą na swoją działalność 

pozyskiwać środki od sponsorów i darczyńców zewnętrznych. Pozyskanie i wykorzystanie 

tych środków powinno odbywać się zgodnie z przyjętymi na Uniwersytecie zasadami. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, jeżeli wpłyną na rachunek bankowy Uniwersytetu, stają 

się środkami publicznymi i muszą być wydatkowane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa i aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi na 

Uniwersytecie.  

 

§ 12 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2020 r. 

 

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 


