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Zarządzenie nr 254/2021/2022 
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22 sierpnia 2022 roku 
w sprawie uczelnianych organizacji studenckich  

 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 111 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w związku z § 
26 ust. 1 i 2 zdanie pierwsze Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(Załącznik do Obwieszczenia nr 1/2022 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu z dnia 28 marca 2022 r.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Zarządzenie stosuje się do uczelnianych organizacji studenckich, w szczególności kół 
naukowych, które powstają i działają na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. 

 
§ 2 

Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają prawo zrzeszania się 
w uczelnianych organizacjach studenckich na zasadach określonych w regulaminie 
uczelnianej organizacji studenckiej. 

 
§ 3 

O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje 
Rektora. 

 
§ 4 

1. Informacja o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej powinna zawierać: 
1) nazwę uczelnianej organizacji studenckiej; 
2) nazwę wydziału, przy którym działa uczelniana organizacja studencka; 
3) wykaz osób będących założycielami uczelnianej organizacji studenckiej 

obejmujący co najmniej 3 studentów, składający się z: imion, nazwisk, numerów 
albumów, adresów studenckiej poczty elektronicznej i podpisów; 

4) wykaz osób będących opiekunami uczelnianej organizacji studenckiej 
obejmujący co najmniej jednego nauczyciela akademickiego, składający się z: 
imion, nazwisk, stanowisk, adresów służbowej poczty elektronicznej i podpisów; 

5) oświadczenie dziekana wydziału, przy którym działa uczelniana organizacja 
studencka o powzięciu wiadomości o powstaniu uczelnianej organizacji 
studenckiej i treści regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej z podpisem i 
pieczęcią wydziału. 

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

3. Do informacji o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej należy dołączyć 
zgodę opiekuna uczelnianej organizacji studenckiej na pełnienie funkcji i regulamin 
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uczelnianej organizacji studenckiej, podpisany przez opiekuna uczelnianej 
organizacji studenckiej i pozytywnie zaopiniowany przez pracownika Biura Radców 
Prawnych wykonującego zawód radcy prawnego. 

4. Przykładowy wzór regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej stanowi 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 
§ 5 

1. Rektor wpisuje uczelnianą organizację studencką do rejestru bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o powstaniu 
uczelnianej organizacji studenckiej, zgody opiekuna uczelnianej organizacji 
studenckiej na pełnienie funkcji i regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej. O 
dokonaniu wpisu do rejestru Rektor informuje osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 
pkt 3-5. 

2. W przypadku stwierdzenia braków Rektor wzywa osoby, o których mowa w § 4 ust. 
1 pkt 3-4, do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. 

 
§ 6 

1. W rejestrze są gromadzone następujące dane: 
1) numer uczelnianej organizacji studenckiej; 
2) nazwa uczelnianej organizacji studenckiej; 
3) data wpisu uczelnianej organizacji studenckiej do rejestru; 
4) nazwa wydziału, przy którym działa uczelniana organizacja studencka; 
5) imiona, nazwiska, stanowiska i adresy służbowej poczty elektronicznej 

opiekunów uczelnianej organizacji studenckiej; 
6) data rozwiązania uczelnianej organizacji studenckiej; 
7) data wykreślenia uczelnianej organizacji studenckiej z rejestru. 

2. O zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, opiekun uczelnianej 
organizacji studenckiej informuje dziekana wydziału, przy którym działa uczelniana 
organizacja studencka, oraz Rektora. 

3. Integralną częścią rejestru jest dokumentacja obejmująca w szczególności: 
informację o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej, zgodę opiekuna 
uczelnianej organizacji studenckiej na pełnienie funkcji, regulamin uczelnianej 
organizacji studenckiej i sprawozdania z działalności uczelnianej organizacji 
studenckiej. 

4. Czynności związane z prowadzeniem rejestru wykonuje Centrum Wsparcia 
Kształcenia. 

 
§ 7 

1. Uczelniana organizacja studencka może przyznać osobie niebędącej studentem 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tytuł osoby wspierającej na 
zasadach określonych w regulaminie uczelnianej organizacji studenckiej.  

2. Tytuł osoby wspierającej nie oznacza nabycia statusu członka uczelnianej 
organizacji studenckiej, możliwości korzystania z praw przysługujących członkowi 
uczelnianej organizacji studenckiej i możliwości sprawowania funkcji we władzach 
uczelnianej organizacji studenckiej.  

 
§ 8 

1. Opiekunem uczelnianej organizacji studenckiej może być nauczyciel akademicki 
będący pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 
przypadku wyrażenia zgody na pełnienie funkcji. 

2. Opiekun uczelnianej organizacji studenckiej może zostać odwołany ze swojej 
funkcji przez Rektora działającego z urzędu lub na wniosek dziekana wydziału, przy 
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którym działa uczelniana organizacja studencka, w przypadku naruszenia przez 
opiekuna uczelnianej organizacji studenckiej przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, przepisów wewnętrznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu lub regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej. 

 
§ 9 

1. Uczelniana organizacja studencka w terminie do dnia 31 października każdego 
roku za pośrednictwem opiekuna uczelnianej organizacji studenckiej przedkłada 
dziekanowi wydziału, przy którym działa uczelniana organizacja studencka 
sprawozdanie z działalności uczelnianej organizacji studenckiej za poprzedni rok 
akademicki, podpisane przez opiekuna uczelnianej organizacji studenckiej. 

2. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania z działalności uczelnianej organizacji 
studenckiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, dziekan wydziału, przy którym 
działa uczelniana organizacja studencka wzywa opiekuna uczelnianej organizacji 
studenckiej do złożenia wyjaśnień. 

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

 
§ 10 

1. Uczelniana organizacja studencka za pośrednictwem opiekuna uczelnianej 
organizacji studenckiej może zwrócić się z wnioskiem do dziekana wydziału, przy 
którym działa uczelniana organizacja studencka, albo do Rektora o przyznanie 
środków na realizację działań uczelnianej organizacji studenckiej. 

2. Wniosek o przyznanie środków na realizację działań uczelnianej organizacji 
studenckiej powinien zawierać: 
1) cel przyznania środków, 
2) rodzaj albo wysokość środków, 
3) uzasadnienie. 

3. Dziekan wydziału, przy którym działa uczelniana organizacja studencka, albo 
Rektor mogą udzielić informacji uczelnianej organizacji studenckiej o innych 
możliwościach uzyskania środków od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu na realizację działań uczelnianej organizacji studenckiej. 

 
§ 11 

1. Opiekun uczelnianej organizacji studenckiej informuje dziekana wydziału, przy 
którym działa uczelniana organizacja studencka, oraz Rektora o zawieszeniu, jak 
też o podjęciu zawieszonej działalności przez uczelnianą organizację studencką.  

2. Jeżeli okres zawieszenia działalności przez uczelnianą organizację studencką 
przekroczy 3 lata, może ona zostać wykreślona z rejestru. 

 
§ 12 

1. Dziekan wydziału, przy którym działa uczelniana organizacja studencka, w 
przypadku powzięcia informacji albo otrzymania zgłoszenia o naruszeniu 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu lub regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej przez 
uczelnianą organizację studencką, może wezwać opiekuna uczelnianej organizacji 
studenckiej do złożenia wyjaśnień i przedłożenia do wglądu wszystkich aktów 
podjętych przez uczelnianą organizację studencką, jeżeli są związane z tym 
naruszeniem, w wyznaczonym terminie. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dziekan wydziału, przy którym działa 
uczelniana organizacja studencka, może skierować do Rektora wniosek o podjęcie 
czynności, o których mowa w § 13 ust. 1-2. 

 
§ 13 

1. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regulaminem studiów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu lub regulaminem uczelnianej organizacji studenckiej. 

2. Rektor rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która rażąco lub uporczywie 
narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu lub regulamin uczelnianej organizacji studenckiej. 

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1-2, Rektor może przed uchyleniem aktu 
organu uczelnianej organizacji studenckiej albo rozwiązaniem uczelnianej 
organizacji studenckiej wezwać opiekuna uczelnianej organizacji studenckiej do 
złożenia wyjaśnień i przedłożenia do wglądu wszystkich aktów podjętych przez 
uczelnianą organizację studencką, jeżeli są związane z tym naruszeniem, w 
wyznaczonym terminie. 

 
§ 14 

1. Uczelniana organizacja studencka może podjąć uchwałę o rozwiązaniu na 
zasadach określonych w regulaminie uczelnianej organizacji studenckiej.  

2. O podjęciu uchwały uczelniana organizacja studencka za pośrednictwem opiekuna 
uczelnianej organizacji studenckiej informuje dziekana wydziału, przy którym działa 
uczelniana organizacja studencka, oraz Rektora.  

 
§ 15 

Rozwiązanie uczelnianej organizacji studenckiej skutkuje wykreśleniem jej z rejestru. 
 

§ 16 
Rektor może ustanowić koordynatora ds. uczelnianych organizacji studenckich celem 
koordynacji zadań wynikających z zarządzenia. 

 
§ 17 

1. Czynności Rektora określone w zarządzeniu może wykonywać również 
upoważniony Prorektor właściwy ds. studenckich. 

2. Czynności dziekana wydziału określone w zarządzeniu może wykonywać również 
upoważniony prodziekan wydziału właściwy ds. studenckich. 

 
§ 18 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wydziale i dziekanie wydziału, rozumie się przez to 
także filię i dyrektora filii. 

 
§ 19 

Zarządzenia nie stosuje się do uczelnianych organizacji studenckich, w szczególności 
kół naukowych, które powstały i działały na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu przed dniem wejścia w życie zarządzenia, z wyjątkiem § 8 ust. 2 i § 9-18. 
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§ 20 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

Rektor 

 

 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

 


