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ZARZĄDZENIE Nr 118/10/2019 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 27 października 2019 r. 
w sprawie zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich 

 

1. Zgodnie z art. 111 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.), studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa mają prawo 
zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych, 
artystycznych i sportowych. 

2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora. 

3. Rektor w drodze decyzji stwierdza powstanie uczelnianej organizacji studenckiej.  

4. Dokumentacja powstałych uczelnianych organizacji studenckich oraz decyzja rektora przechowy-
wana jest przez prorektora. 

5. Warunkiem powstania uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej regulaminu z przepi-
sami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Uczelni i regulaminem studiów. 

6. Do informacji o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej należy załączyć: 

1) regulamin; 

2) listę członków (założycieli); 

3) informację o opiekunie organizacji; 

4) dane osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania uczelnianej organizacji studenckiej. 

7. W celu ujednolicenia procedury organizacyjnej powstania uczelnianej organizacji studenckiej 
ustanawia się wzory następujących dokumentów: 
1) informacja o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej – załącznik nr 1 do niniejszego za-

rządzenia; 
2) wzór regulaminu uczelnianej organizacji studenckiej - załącznik nr 2 do niniejszego zarzą-

dzenia; 
3) wzór decyzji rektora w sprawie stwierdzenia powstania uczelnianej organizacji studenckiej – 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

8. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa po-
wszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organiza-
cji.  

9. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która 
rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, regu-
lamin studiów lub regulamin tej organizacji. 

10. Uczelnia może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i 
działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów i pracow-
ników uczelni. Podmioty te przedstawiają uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków otrzy-
manych w danym roku akademickim. 

11. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia 
czyni się prorektora. 

12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z którym to dniem traci moc zarządzenie rekto-
ra nr 04/02/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. 

REKTOR 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
Wykonano w 9 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 7 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

mailto:rektor@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl/
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Załącznik nr 1 do zarządzenia rektora nr 118/10/2019 
 

……………………………………. 
Miejscowość, dzień.miesiąc.rok 

 
 

 
 
REKTOR 
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
Pan/Pani……………………….. 
Poznań 

 

Informacja o powstaniu uczelnianej  
organizacji studenckiej 

 

Nazwa organizacji 
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Siedziba organizacji (adres, telefon, e-mail) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

Założyciele 
L.p. Imię NAZWISKO Wydział Nr albumu Rok studiów Podpis 

1*       

2       

3       

4       

5       

       

       
* prezes lub osoba upoważniona do reprezentowania organizacji 

 

Opiekun organizacji Imię i NAZWISKO  
 
 

Podpis opiekuna  
 



WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 3 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia rektora nr 118/10/2019 
 

 

Wzór Regulaminu Uczelnianej Organizacji Studenckiej 
 

 
Nazwa i siedziba Organizacji 

 
§1 

1. Uczelniana Organizacja Studencka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, zwana dalej Orga-
nizacją, działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu WSB oraz niniejszego Regulaminu. 

2. Siedzibą Organizacji jest Wydział........................................................... 
 

Artykuł 1. 
Cele Organizacji i sposoby ich realizacji 

§2 
Celem Organizacji jest: 
1) ........................................................................... 
2) ........................................................................... 
3) ........................................................................... 

 
§3 

Organizacja realizuje swoje cele poprzez: 
1) ........................................................................... 
2) ........................................................................... 
3) ........................................................................... 

 
Artykuł 2. 

Członkostwo 
§4 

Członkiem Organizacji może być każdy student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. 

 
§5 

1. Nabycie członkostwa Organizacji następuje wskutek uchwały Zarządu Organizacji akcep-
tującej pisemną deklarację członkowską (załącznik nr 1). 

2. Utrata członkowska następuje: na skutek uchwały Zarządu Organizacji; na skutek 
oświadczenia woli wystąpienia z Organizacji, podanego do wiadomości Zarządu; z po-
wodu zgonu członka; z powodu skreślenia z listy studentów. 

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może się odwołać do Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

 
§ 6 

Członek Organizacji ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji; 
2) udziału w pracach Organizacji, korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów i stwa-

rzanych przez Koło możliwości, 
3) używania odznak i znaków Organizacji, a także jej reprezentowania na wszelkich im-

prezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i filozofią działania Or-
ganizacji, 

4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji. 
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§ 7 
Do obowiązków członków należy: 
1) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji, 
2) stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Organizacji, 
3) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Organizacji. 

 

Artykuł 3. 
Władze Organizacji: powoływanie, odwoływanie, kompetencje 

 
§ 8 

Do władz Organizacji należy: 
1) Walne Zgromadzenie Członków 
2) Zarząd 

 
§ 9 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Organizacji; 
2) wybór Prezesa, a na jego wniosek innych członków Zarządu; 
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,; 
4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji; 
5) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji. 

 
§ 10 

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez prezesa Zarządu Organizacji, co 
najmniej raz w roku oraz na żądanie, co najmniej połowy członków Organizacji. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Organizacji. 
 

§ 11 
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje większością bezwzględną głosów w 
obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

 
§ 12 

Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz innych 
członków, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków tak postanowi. 

 
§ 13 

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach 
niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. 

 
§ 14 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz. 
2. Prezes Zarządu składa Rektorowi corocznie sprawozdanie z wykorzystania środków 

otrzymanych w danym roku akademickim działalności Organizacji. Niezłożenie sprawoz-
dania powoduje rozwiązanie uczelnianej organizacji studenckiej. 

3. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Regula-
minie Organizacji, zmiany we władzach Organizacji, i aktualny wykaz członków Organi-
zacji. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczelnianej Organizacji Studenckiej 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
 

Organizacji studenckiej ………………………………………………………….. 

 

Niniejszym proszę o wpisanie mnie na listę członków organizacji studenckiej ……………...................... 

 ……………………………………………………… działającego na Wydziale ……………… Społecznych 

w ……………… Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.  

A. DANE PERSONALNE 

Imię i nazwisko: …………………...……………………………...……………………………………………….  

Numer indeksu: …….…………………… E-mail: ………………………………………………………………  

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Regulaminem Uczelnianej Organizacji Studenckiej 
……………………………………………… i akceptuję jego treść. Jednocześnie zobowiązuję się su-
miennie wypełniać obowiązki wynikające z mojego członkostwa w organizacji.  
 
.…………………………….       ………………………………  
Miejscowość, data            czytelny podpis kandydata  

 

 

B. PRZYZNANIE CZŁONKOSTWA (wypełnia Zarząd organizacji) 

Przyjęto do Organizacji studenckiej ………………………………………………………….. 

 

.…………………………….       ………………………………  
Miejscowość, data                    podpis Prezesa 
                                    

 
C. PEŁNIONE FUNKCJE I OSIĄGNIĘCIA (wypełnia Zarząd organizacji) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

D. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA (wypełnia Zarząd organizacji)  

Skreślono z listy członków organizacji studenckiej z powodu …………………………..………………….. 

………………………….............................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................... 

 

 
…………………………….       ………………………………  
Miejscowość, data                     podpis  Prezesa 

 

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych organizacji, zaś ich gromadzenie 

odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora nr 118/10/2019 
 

 
DECYZJA nr 000/00/2019 

REKTORA 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu z dnia ………..  r. 

w sprawie stwierdzenia powstania organizacji studenckiej 
…………………………………………………………….…….. 
                                                         (należy wpisać uczelnianą organizację studencką) 

 

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z pozn. zm.): 

1. Stwierdza się powstanie organizacji studenckiej:……………………………… 

………………………………………………………………………………………., 

której regulamin jest zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązują-

cego, i statutem Uczelni i regulaminem studiów. 

2. Od decyzji wydawanej przez rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. 

 

 

Rektor 

 

……………………………….. 

 
 


