Zarządzenie nr 108
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów.

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 111 ust. 1 i art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i Uczelnianą Radą Samorządu
Doktorantów, zarządzam co następuje:

§1
1. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwanego dalej
Uniwersytetem, mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich
albo uczelnianych organizacjach doktorantów, zwanych dalej organizacjami.
2. Organizacjami są w szczególności koła naukowe oraz zespoły artystyczne i sportowe.
3. Uniwersytet prowadzi ewidencję organizacji, o której mowa w § 3 ust. 1-2.
§2
1.

2.

3.

Studenci albo doktoranci Uniwersytetu w liczbie co najmniej trzech, zakładając
organizację uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności: nazwę
organizacji, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela
reprezentującego organizację albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu
działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania
organizacji. Przykładowy regulamin jest zamieszczany na stronie internetowej
www.student.us.edu.pl.
O powstaniu organizacji jej przedstawiciel albo zarząd niezwłocznie informuje
rektora, składając w Centrum Obsługi Studentów pisemne zgłoszenie, którego wzór
określa załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z regulaminem działalności.
Załącznik składa się każdorazowo także w razie wszelkich zmian w organizacji,
w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. Postanowienie to stosuje się odpowiednio
do zmian regulaminu.
Organizacja, która zamierza powołać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb
jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał
oraz sposób reprezentowania.

4.

Zaleca się, by organizacja będąca kołem naukowym posiadała opiekuna
lub opiekunów naukowych, wybranych za ich zgodą spośród nauczycieli
akademickich Uniwersytetu. W razie wybrania opiekuna naukowego, organizacja
wraz ze zgłoszeniem rejestracyjnym składa jego pisemną zgodę na objęcie opieki.
§3

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Wpis do ewidencji organizacji następuje po stwierdzeniu poprawności i kompletności
zgłoszenia.
Ewidencja
organizacji
jest
zamieszczana
na
stronie
internetowej
www.student.us.edu.pl i zawiera: nazwę organizacji i jednostki organizacyjnej
Uniwersytetu w której ona działa, elektroniczny adres kontaktowy organizacji
w domenie us.edu.pl oraz opcjonalnie adres strony internetowej organizacji.
Elektroniczny adres kontaktowy w domenie us.edu.pl zakłada Dział Administracji
Sieci i Usług Sieciowych na wniosek Centrum Obsługi Studentów, które niezwłocznie
informuje organizację o przyznanym jej adresie.
Organizacje zarejestrowane przez rektora lub wnioskujące o rejestrację na podstawie
dotychczasowych przepisów stają się organizacjami w rozumieniu niniejszych
przepisów i zostają wpisane do ewidencji, o której mowa w ust. 1.
Uczelnia może przeznaczyć środki na realizację działań organizacji, wpisanych
do ewidencji. Zasady przeznaczania i wykorzystywania środków określają odrębne
przepisy.
Niedopełnienie wymogów, o jakich mowa w § 2 ust. 2 zdanie drugie i trzecie skutkuje
utratą możliwości ubiegania się o środki uczelni.

§4
Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje organizację, która rażąco lub
uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni,
regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.

§5
Obsługę administracyjną spraw organizacji w zakresie przyjmowania zgłoszeń,
prowadzenia ewidencji i decyzji administracyjnych rektora prowadzi Centrum Obsługi
Studentów.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 2018 r.

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

