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Podstawy prawne Regulaminu stanowią:  

• ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst Dz.U. Nr 572 z 2012 r. 
ze zm.), zwana dalej „ustawą”,  
• Statut Politechniki Gdańskiej. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: • Uczelnia 
– Politechnika Gdańska, 

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty: 
• SSPG – Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, 
• SDPG - Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej,  
• DSS – Dział Spraw Studenckich Politechniki Gdańskiej, 
• DSN - Dział Spraw Naukowych Politechniki Gdańskiej, 
• uczelniana organizacja studencka - organizacja zrzeszająca studentów danej uczelni, pragnących 
poprzez zorganizowaną działalność realizować wspólne cele i zainteresowania (w szczególności 
naukowe, społeczne, artystyczne i turystyczno-rekreacyjne), działająca na podstawie przyjętego przez 
jej członków statutu, wpisana do rejestru uczelnianych organizacji studenckich, 
• uczelniana organizacja doktorantów - organizacja zrzeszająca doktorantów danej uczelni, 
pragnących poprzez zorganizowaną działalność realizować wspólne cele i zainteresowania  
(w szczególności naukowe, społeczne, artystyczne i turystyczno-rekreacyjne ),działająca na podstawie 
przyjętego przez jej członków statutu, wpisana do rejestru uczelnianych organizacji doktorantów, 
• koło naukowe – szczególna forma organizacji uczelnianej, która w obrębie jednostki organizacyjnej 
Uczelni za zgodą dziekana i pod nadzorem opiekuna naukowego, prowadzi działalność naukową  
i samokształceniową jej członków, 
• wydziałowe koło naukowe – koło naukowe prowadzące działalność naukową za zgodą dziekana  
i pod nadzorem opiekuna naukowego na jednym z wydziałów Uczelni, 
• międzywydziałowe koło naukowe - koło naukowe prowadzące działalność z zakresu kilku dyscyplin 
naukowych wykładanych na różnych wydziałach Uczelni; koło to może prowadzić swoją działalność 
naukową na kilku wydziałach za zgodą dziekanów tych wydziałów oraz pod nadzorem opiekunów 



naukowych wyznaczonych na każdym z tych wydziałów, 
• opiekun koła naukowego – nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora, 
odpowiadający za poprawność merytoryczną statutowej działalności członków organizacji, pełniący 
tę funkcję na podstawie pisemnej zgody dziekana, 
• stowarzyszenie - organizacja zrzeszająca studentów i/lub doktorantów oraz nauczycieli 
akademickich danej uczelni, działająca na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) lub innych aktów prawnych, która 
uzyskała zgodę rektora na prowadzenie działalności na terenie uczelni  

 
Rozdział I Przepisy ogólne 

 
§1 

1. Określa się szczegółowe zasady funkcjonowania i rejestracji na Politechnice Gdańskiej:  
1) uczelnianych organizacji studenckich, o których mowa w art. 204 ust. 1 ustawy;  
2) uczelnianych organizacji doktorantów, o których mowa w art. 210 ust. 1 ustawy; zwanych dalej 
łącznie "uczelnianymi organizacjami", a także  
3) organizacji studenckich oraz organizacji doktorantów działających na podstawie ustawy z dnia  
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) lub innych 
aktów prawnych, zwanych dalej "stowarzyszeniami".  

2. Studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mają prawo, odpowiednio dla przynależności do danej 
grupy, do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich oraz uczelnianych organizacjach 
doktorantów, w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych, 
zwanych dalej organizacjami uczelnianymi.  

3. Uczelniane organizacje podlegają obowiązkowi rejestracji:  
1) organizacje studenckie w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich,  
2) organizacje doktorantów w rejestrze uczelnianych organizacji doktorantów. Rejestry te są jawne.  

4. Stowarzyszenia mogą działać na terenie uczelni wyłącznie w porozumieniu z SSPG i/lub SDPG pod 
warunkiem uzyskania zgody rektora na prowadzenie działalności na terenie Uczelni. Stowarzyszenia 
nie podlegają wpisowi do rejestru organizacji uczelnianych. Wniosek o uzyskanie zgody rektora 
Politechniki Gdańskiej na prowadzenie działalności na terenie Uczelni należy złożyć  
za pośrednictwem odpowiednio DSS lub DSN . 

5. Uczelniane organizacje, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie 
studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, mają prawo występowania z wnioskami  
do organów uczelni oraz odpowiednio do organów samorządu studenckiego lub organów samorządu 
doktorantów w sprawach dotyczących studentów i doktorantów uczelni. 

6. Prezesem organizacji studenckiej może być wyłącznie osoba posiadająca status studenta 
Politechniki Gdańskiej. 

7. Prezesem organizacji doktoranckiej może być wyłącznie osoba posiadająca status doktoranta 
Politechniki Gdańskiej 

 

Rozdział II Tryb rejestracji organizacji uczelnianej 

§2 

1. Organem rejestrującym uczelniane organizacje jest Rektor: 
1) Wnioski o rejestrację organizacji studenckiej składa się za pośrednictwem Działu Spraw 



Studenckich; 
2) Wnioski o rejestrację organizacji doktoranckich składa się za pośrednictwem Działu Spraw 
Naukowych 

2. Wniosek do rektora o zarejestrowanie uczelnianej organizacji składa grupa członków założycieli  
w liczbie co najmniej 3 osób. Wniosek powinien zawierać:  
1) nazwę i siedzibę organizacji, przez siedzibę należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub 
administracyjną Uczelni, przy której uczelniana organizacja zamierza działać, 
2) listę założycieli w liczbie co najmniej trzech osób, składającą się z ich imion i nazwisk, nazw 
wydziałów lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących studia, roku studiów, numerów 
albumów, własnoręcznych podpisów,  
3) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) osoby upoważnionej spośród 
członków założycieli do dokonania czynności związanych z rejestracją organizacji,  
4) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do członków zarządu organizacji (adres e-mail, nr telefonu),  
5) opinię odpowiednio: Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej lub Samorządu Doktorantów 
Politechniki Gdańskiej, w przypadku wydziałowych i międzywydziałowych kół naukowych:  
6) zgoda nauczyciela/li akademickiego/kich na sprawowanie funkcji opiekuna koła,  
7) opinię kierownika/-ów jednostki/tek organizacyjnej/-ych Uczelni, przy której/-ych organizacja  
ma działać,  

3. Do wniosku należy dołączyć statut uczelnianej organizacji, który powinien określać:  
1) nazwę i siedzibę organizacji,  
2) cele organizacji oraz sposoby ich realizacji,  
3) zasady nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,  
4) sposób powoływania władz organizacji, zakres ich kompetencji, przy czym: 
a) należy wskazać funkcję (prezesa, lub przewodniczącego), której pełnienie jest związane  
z ponoszeniem pełnej, jednoosobowej odpowiedzialność za działalność organizacji przed władzami 
uczelni;  
b) musi posiadać zapis o kadencyjności władz oraz terminie wyborów. 
5) sposób reprezentacji organizacji (logo organizacji)  
6) tryb uchwalania wewnątrz organizacji statutu organizacji oraz jego zmian,  
7) tryb podjęcia decyzji o samorozwiązaniu organizacji.  
 

4. Wzór wniosku o rejestrację organizacji, o którym mowa w ust. 1-2 niniejszego paragrafu określa 
Zastępca Przewodniczącego Samorządu właściwy ds. kół naukowych i organizacji  w drodze 
zarządzenia. 

§3 

1. Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji jest zgodność jej statutu z przepisami prawa, 
Statutem Uczelni, Regulaminem SSPG/SDPG oraz niniejszym regulaminem.  

2. O podjętej decyzji w sprawie rejestracji uczelnianej organizacji rektor zawiadamia na piśmie  
w terminie 14 dni od daty wpisu do rejestru osobę upoważnioną spośród członków założycieli  
do dokonania czynności związanych z rejestracją organizacji, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 3 oraz 
Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej, a w przypadku koła naukowego również wszystkich 
kierowników jednostek organizacyjnych, przy których koło ma działać oraz opiekunów koła .  

3. Od decyzji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, założycielom uczelnianej organizacji 
przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Odwołanie powinno 
zostać wniesione za pośrednictwem rektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

§ 4 



1. W rejestrze uczelnianych organizacji są gromadzone następujące dane: 
1) nazwa organizacji,  
2) data rejestracji i numer rejestru,  
3) siedziba organizacji i ewentualnie adres,  
4) imiona i nazwiska członków założycieli z podaniem danych, o których mowa w § 2 ust. 2,  
5) informacja o złożeniu sprawozdań i rozliczeń,  
6) informacja o zawieszeniu lub rozwiązaniu organizacji.  

2. Do rejestru uczelnianych organizacji załącza się dokumentację uzyskaną w trakcie postępowania 
rejestracyjnego.  

 

Rozdział III Aktualizacja danych organizacji. 

§ 5 

1. Uczelniane organizacje są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie rektora  
za pośrednictwem odpowiednio DSS lub DSN o podjętych uchwałach, w szczególności o:  
1) zmianach w statucie organizacji,  
2) zmianach w składzie zarządu,  
3) zmianie opiekuna naukowego,  
4) zmianach w danych kontaktowych członków zarządu tj. adres e-mail, nr telefonu, nie później niż  
w ciągu 14 dni od dokonania zmiany.  
5) podjęciu uchwały o zawieszeniu i reaktywacji działalności, lub wyrejestrowaniu organizacji 
uczelnianej. 

2. Do informacji o zmianach, o których mowa w ust. 1. pkt. 1-2 niniejszego paragrafu, należy załączyć 
dokumentację potwierdzającą dokonanie zmian zgodnie ze statutem organizacji, w tym protokół  
z posiedzenia władz organizacji.  

3. Warunkiem wejścia w życie zmian, proponowanych w statucie organizacji, jest ich zgodność  
z przepisami prawa i statutem uczelni oraz, w przypadku kół naukowych, pisemna akceptacja 
kierownika jednostki organizacyjnej uczelni.  

4. Rektor uchyla uchwałę uczelnianej organizacji niezgodną z przepisami prawa, Statutem Uczelni  
lub statutem organizacji.  

5. Od decyzji rektora w sprawie uchylenia uchwały uczelnianej organizacji, przysługuje wniosek  
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do rektora za pośrednictwem odpowiednio 
DSS lub DSN w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

 
Rozdział IV Finansowanie działalności 

§ 6 

1. Organy Uczelni mogą przeznaczać środki materialne dla uczelnianych organizacji, a także 
działających w uczelni za zgodą rektora stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów, 
doktorantów i nauczycieli akademickich. Środkami materialnymi są w szczególności środki finansowe 
oraz rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. Organizacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mają prawo zwracać się  
o dofinansowanie swojej statutowej działalności do:  
1) organów uczelni,  
2) organów samorządu studenckiego lub  
3) organów samorządu doktorantów.  



3. Organizacja studencka może ubiegać się o finansowanie z budżetu Samorządu Studentów 
Politechniki Gdańskiej, na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu Studentów Politechniki 
Gdańskiej oraz Zarządzeniu Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej 
w sprawie szczegółowych zasad ubiegania się o finansowanie z budżetu Samorządu, w tym trybu 
składania wniosków i preliminarzy, trybu przyznawania dotacji oraz trybu składania sprawozdań 
finansowych  

4. Uczelniane organizacje studenckie oraz uczelniane organizacje doktorantów mają prawo  
do korzystania z oddanego im do dyspozycji mienia uczelni będącego na stanie odpowiednio 
DSS/DSN, na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpowiedzialności za wydane mienie 
przez reprezentanta danej organizacji.  

5. DSS oraz DSN, jako jednostki nadzorujące, przeprowadzają okresowe kontrole oraz inwentaryzacje 
sprzętu przekazanego do dyspozycji uczelnianym organizacjom.  

6. Uczelniane organizacje studenckie oraz uczelniane organizacje doktorantów za zgodą odpowiednio 
DSS/DSN oraz SSPG/SDPG, mogą korzystać z pomieszczeń SSPG/SDPG na zasadach określonych  
w regulaminach danych pomieszczeń.  

 
Rozdział V Reprezentacja Uczelni 

§ 7 

1. Organizacje są zobowiązane do informowania rektora oraz odpowiednio SSPG/SDPG o 
reprezentowaniu (wykorzystywaniu nazwy, loga) Politechniki Gdańskiej (uczelni, wydziału) poza jej 
murami. Zasady ich używania określa uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.  

 
Rozdział VI Sprawozdawczość i odpowiedzialność 

§ 8 

1. W przypadku przyznania uczelnianej organizacji lub stowarzyszeniu, przez dowolny organ uczelni, 
SSPG lub SDPG, środków materialnych, organizacja ta zobowiązana jest do bieżącego rozliczenia się  
z danym organem z przyznanych środków.  

2. Każda organizacja uczelniana oraz każde działające na terenie uczelni stowarzyszenie jest 
zobowiązane do złożenia rektorowi rocznego sprawozdania z prowadzonej w ramach uczelni 
działalności wraz z rozliczeniem z wszystkich uzyskanych środków materialnych (wewnętrznych oraz 
zewnętrznych) w terminie określonym przez zarządzenie odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego 
Samorządu Studentów ds. Finansowo-Gospodarczych - dotyczy działalności studenckich organizacji 
uczelnianej, lub odpowiedniego organu SDPG - dotyczy działalności doktoranckich organizacji 
uczelnianych. Dotyczy działalności oraz wydatkowanych środków w poprzednim roku kalendarzowym 
to jest w okresie od 1. stycznia do 31. grudnia roku poprzedniego.  

3. Wzór rocznego sprawozdania jest określony Zarządzeniu Zastępcy Przewodniczącego Samorządu 
Studentów ds. Finansowo-Gospodarczych.  

4. Sprawozdanie do rektora należy składać za pośrednictwem:  
1) DSS - w przypadku organizacji i stowarzyszeń studenckich  
2) DSN - w przypadku organizacji i stowarzyszeń doktorantów  

5. Prezes/Przewodniczący ponosi jednoosobową i pełną odpowiedzialność za działalność organizacji 
przed władzami Politechniki Gdańskiej. 



6. Akceptacja rocznego sprawozdania oraz rozliczenia z przyznanych środków materialnych przez 
organ przyznający jest warunkiem możliwości ubiegania się o kolejne środki materialne na działalność 
organizacji. 

 
Rozdział VII Zawieszenie i reaktywacja działalności, lub jej rozwiązanie organizacji uczelnianych 

§ 9 

1. Organizacja studencka może tymczasowo zawiesić swoją działalność na podstawie własnej 
uchwały, określając ramy czasowe zawieszenia.  

2. Organizacja studencka może reaktywować swoją działalność na podstawie własnej uchwały.  

3. Organizacja studencka może zostać wyrejestrowana na podstawie własnej uchwały, bądź uchwały 
Senatu Uczelni.  

4. Senat uczelni, na wniosek rektora rozwiązuje organizację uczelnianą, jeżeli w jej działalności rażąco 
lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni, statut organizacji lub niniejszy 
regulamin.  

5. Decyzję, lub uchwałę Senatu PG, w sprawie wykreślenia organizacji z rejestru, Dział Spraw 
Studenckich doręcza na piśmie organizacji, a w przypadku koła naukowego – także opiekunowi koła 
oraz dziekanowi wydziału, przy którym koło działa.  

6. Wyrejestrowanie organizacji studenckiej skutkuje obowiązkiem przekazania w ciągu 7 dni władzom 
Politechniki Gdańskiej całego mienia, znajdującego się w jej dyspozycji.  

7. Rektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek opiekuna, SSPG, SDPG, DSS, DSN zawiesić 
działalność uczelnianej organizacji, która w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 nie złożyła rocznego 
sprawozdania ze swojej działalności i rozliczenia z przyznanych środków materialnych. W przypadku, 
gdy organizacja nie dokonała żadnego sprawozdania dwa razy z kolei Rektor może skierować do 
Senatu wniosek o wyrejestrowanie organizacji.  

8. W przypadku zawieszenia uczelnianej organizacji, zgodę na wznowienie jej działalności wyraża 
Rektor na wniosek zarządu tej organizacji oraz uchwał o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
Jednocześnie ze złożeniem wniosku uczelniana organizacja dokonuje czynności, dla której był 
wyznaczony termin. Od decyzji Rektora w sprawie w sprawie zawieszenia lub wznowienia jej 
działalności przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Rektora 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  

 
§ 10 

1. Rozwiązanie uczelnianej organizacji następuje na podstawie decyzji członków organizacji, podjętej 
zgodnie z postanowieniami statutu organizacji. Postanowienie § 5 stosuje się odpowiednio, z tym,  
że organizacja przekazuje informację o rozwiązaniu również kierownikowi jednostki organizacyjnej 
oraz opiekunowi.  

2. Rozwiązanie uczelnianej organizacji może również nastąpić na podstawie uchwały Senatu 
Politechniki Gdańskiej podjętej na wniosek Rektora, jeżeli działalność organizacji rażąco lub 
uporczywie narusza przepisy ustawowe, Statutu Politechniki Gdańskiej lub statutu organizacji. 

3. Rozwiązanie uczelnianej organizacji skutkuje wykreśleniem jej z rejestru.  

 

 



Rozdział VIII Przepisy końcowe 

§ 11 

1. Doktoranci mogą ubiegać się o członkostwo w uczelnianej organizacji studenckiej składając 
pisemną deklarację członkowską, podlegającą rozpatrzeniu przez zarząd tej organizacji, i odwrotnie, 
studenci mogą na tych samych zasadach ubiegać się o członkostwo w uczelnianej organizacji 
doktorantów.  

2. Wzory wniosku, sprawozdania i regulaminu dotyczące uczelnianych organizacji studenckich stosuje 
się odpowiednio do uczelnianych organizacji doktorantów.  

 
§ 12 

Traci moc Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2008 z 10 marca 2008 r.  

 
§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora Politechniki Gdańskiej. 

 


