Regulaminu podziału środków na działalność studencką
W związku z § 8 ust. 3 Zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia
20 maja 2013 r. w sprawie rejestrowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji
doktorantów oraz zasad dofinansowywania działalności studenckiej i działalności
doktorantów, wprowadza się Regulamin podziału środków na działalność studencką, w
następującym brzmieniu.
§1
Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące definicje pojęć:
1. Czynny udział w konferencji naukowej - uczestnictwo w wyjazdowej konferencji
naukowej zorganizowanej przez inny niż Uniwersytet Śląski w Katowicach ośrodek
akademicki, w ramach którego osoba ubiegająca się o wsparcie finansowe wygłasza
referat.
2. Dofinansowanie - uzyskanie wsparcia, w szczególności finansowego przez organizację
studencką ze środków innych niż środki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w formie
wsparcia jednorazowego lub umowy sponsorskiej lub darowizny.
3. Dziekan Wydziału - jednoosobowy organ Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i
kierownik Wydziału, powoływany i funkcjonujący na podstawie §77-81 Statutu
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
4. Gość - naukowiec, osoba pełniąca funkcję publiczną lub osoba, której autorytet i wiedza
w danej dziedzinie są niepodważalne.
5. Festiwal filmowy - projekcja filmów zrealizowanych przez studentów Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
6. Konkurs - sformalizowany sprawdzian wiedzy lub umiejętności, posiadający tytuł,
regulamin, jury oraz warunki uczestnictwa.
7. Studencka konferencja naukowa - spotkanie naukowe podczas którego wygłaszane są
referaty studentów w liczbie co najmniej 6 w ciągu dnia.

8. Studencka konferencja naukowa międzynarodowa- studencka konferencja naukowa, w
której czynny udział bierze co najmniej 3 studentów z zagranicznych ośrodków
akademickich.
9. Studencka konferencja naukowa ogólnopolska – studencka konferencja naukowa, w
której czynny udział bierze co najmniej 3 studentów z ośrodków akademickich
znajdujących się poza województwem śląskim.
10. Studencka konferencja naukowa międzyuczelniana – studencka konferencja naukowa,
w której czynny udział bierze co najmniej 2 studentów z ośrodków akademickich innych
niż Uniwersytet Śląski.
11. Organizacja - organizacja studencka zarejestrowane przez Rektora Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz o której mowa w rejestrze uczelnianych organizacji
studenckich i doktoranckich, kół naukowych oraz zespołów artystycznych i sportowych,
prowadzonym przez Biuro Wsparcia Studenta, jak również Wydziałowe Rady Samorządu
Studenckiego, Rady Osiedli Akademickich, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki
Związek Sportowy i inne organizacje studenckie, na których dofinansowanie zgodę
wyrazi Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
12. Panel dyskusyjny - mająca charakter naukowy dyskusja z udziałem przynajmniej 2 gości.
13. Projekt naukowo-badawczy - praca badawcza angażująca co najmniej 2 członków
organizacji studenckiej o określonym temacie oraz zakresie, wykonywana pod
kierownictwem nauczyciela akademickiego.
14. Publikacja - wydany przez organizację studencką druk zwarty lub opublikowany przez
członków organizacji studenckiej artykuł naukowy, posiadający recenzję naukową.
15. Publikacja elektroniczna - zamieszczenie artykułu naukowego w formie elektronicznej w
periodyku internetowym, portalu lub zwartym wydawnictwie elektronicznym.
16. Rektor - jednoosobowy organ Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powoływany i
funkcjonujący na podstawie § 66-71 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
17. Spotkania cykliczne - otwarte spotkania o charakterze naukowym o tej samej tematyce,
odbywające się w cyklach po co najmniej 3 spotkania każdy.

18. Środki - środki finansowe przeznaczone na działalność organizacji studenckich na
realizację działalności studenckiej rozdysponowywane przez Uczelnianą Radę Samorządu
Studenckiego.
19. Warsztaty - forma spotkania, w czasie którego przynajmniej 2 członków organizacji
studenckiej przekazuje praktyczne umiejętności, w którym udział bierze udział co
najmniej 8 osób.
20. Wernisaż - pokaz prac studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach połączony z
okolicznościowym przyjęciem.
21. Współpraca między kołami - sytuacja, w której 2 organizacje studenckie prowadzą
przynajmniej 2 wspólne przedsięwzięcia lub gdy więcej niż 2 organizacje prowadzą
wspólnie przedsięwzięcie.
22. Współpraca z organizacjami i instytucjami - współdziałanie

z organizacjami/

instytucjami pozostającymi poza strukturą organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach w formie inicjatywy jednorazowej (np. warsztaty, wykłady) lub wspólnych
przedsięwzięć.
23. Wyjazd terenowy- podróż związana z pozyskaniem przez studencką organizację naukową
materiałów przyrodniczych, przeznaczonych do badań w ramach projektu badawczego.
24. Wykłady – prelekcje mające charakter naukowy, których autorem jest student,
pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach lub gość.

§2
1. Niniejszy regulamin dotyczy środków finansowych przyznawanych przez Rektora na działalność
studencką, kulturalną, artystyczną i sportową.
2.Przyznanymi środkami dysponuje Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, zwana dalej URSS.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 stanowią część budżetu URSS na dany rok kalendarzowy.

§3
Środki, o których mowa w przepisach poprzednich mają służyć dofinansowaniu działań
organizacji studenckich, mających na celu wspieranie działalności naukowej, kulturalnej,
artystycznej i sportowej, która doprowadzi do rozwoju społeczności akademickiej i zwiększenia
zaangażowania studentów w działalność Uniwersytetu.
§4
1. Podział środków przeznaczonych na działalność organizacji studenckich na realizację
działalności studenckiej dokonywany jest dwa razy w roku:
a) do 15 marca na okres od stycznia do sierpnia;
b) do 15 października na okres od września do grudnia.
2. Przy planowaniu realizacji przedsięwzięć należy uwzględnić obowiązujące w procesie
gospodarowania środkami finansowymi Uniwersytetu Śląskiego przepisy, w szczególności
dotyczące procedur finansowych i prawa zamówień publicznych.

§5
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych są:
a) Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego UŚ (zwane dalej WRSS);
b) Organizacje studenckie;
c) Rady Osiedli Akademickich (zwale dalej ROA).
§6
1. Projekt podziału środków sporządza Komisja ds. Organizacji Studenckich, zwana dalej Komisją.
2. Projekt wraz z uzasadnieniem przedstawiany jest przez Przewodniczącego Komisji na
posiedzeniu URSS. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć inną osobę jako sprawozdawcę
projektu.
3. Każdy członek URSS UŚ może zgłosić propozycję poprawki do projektu, nad którą
przeprowadza się głosowanie.
4. Nad projektem przeprowadza się dyskusję.

5. Po zakończeniu dyskusji odbywa się głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia
projektu.
§7
1. Projekt sporządzany jest z uwzględnieniem m. in.:
a) dotychczasowej działalność wnioskodawcy;
b) wykorzystania przyznanych dotychczas środków finansowych;
c) możliwości finansowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
d) dofinansowania projektów objętych wnioskiem ze środków innych niż środki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszego
regulaminu.
2. Projekt sporządzany jest w oparciu o następujące priorytety:
a) rozwój nauki;
b) jak największa ilość osób, która będzie mogła skorzystać z projektu;
c) promowanie wizerunku uczelni;
d) cykliczność w organizowaniu danego projektu.
3.

Wnioski składa się do:
a) do 20 stycznia na okres od stycznia do sierpnia danego roku
b) do 20 września na okres od września do grudnia danego roku

4.

W tym samym terminie organizacje studenckie obowiązane są do złożenia sprawozdań
merytorycznych z prowadzonej w poprzednim okresie rozliczeniowym działalności, oraz
rozliczeń finansowych z wydatkowania środków finansowych przyznanych na ostatni okres
rozliczeniowy, o ile organizacja studencka takie dofinansowanie otrzymała. Wnioski
i sprawozdania składa się na zatwierdzonych przez Zarząd URSS UŚ formularzach w formie
pisemnej.

5.

Sprawozdanie merytoryczne składa się z sprawozdania organizacji studenckiej za dane
półrocze oraz listy członków i członkiń tej organizacji.

6.

Niezłożenie sprawozdania merytorycznego za półrocze poprzedzające okres rozliczeniowy,
na który przyznane mają zostać środki finansowe oraz rozliczenia finansowego za ten okres
stanowi przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

7.

Wszystkie wnioski, sprawozdania i rozliczenia związane z działalnością organizacji naukowej
powinny być zaopatrzone we własnoręczne podpisy przewodniczącego organizacji oraz
opiekuna naukowego. Braki w tym zakresie spowodują pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.

8.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek lub wniosek niekompletny spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.

9.

Wnioski na kwoty od 2000,00 zł, a w przypadku publikacji od 3000,00 zł wymagają
konsultacji z Przewodniczącym Komisji ds. Organizacji Studenckich.

10. Konsultacji w tym samym trybie oraz osobnego wniosku wymaga także przeniesienie
przyznanych środków finansowych na kolejny okres rozliczeniowym. Przeniesienie środków
na następny okres rozliczeniowym jest dopuszczalne co do zasady tylko jednokrotnie oraz
gdy proces realizacji dofinansowanego projektu jest w toku.
11. W przypadku publikacji do wniosku dołączyć należy wykaz referatów, które ukażą się w
publikacji objętej wnioskiem.

§8
W celu usprawnienia gospodarki środkami pozostającymi do dyspozycji URSS UŚ organizacje są
zobowiązane w terminie 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie z wydatkowania
przyznanych na jego realizację środków finansowych.
§9
1. Przedmiotem Wniosku mogą być studenckie konferencje naukowe, studenckie konferencje
naukowe ogólnopolskie lub międzynarodowe; panele dyskusyjne; wykłady; spotkania cykliczne;
warsztaty; projekty badawcze; wyjazdy terenowe; współpraca między studenckimi organizacjami

naukowymi; zaproszenie gościa; publikacja; publikacja elektroniczna; konkursy; festiwal filmowy
oraz inne projekty o charakterze nowatorskim i naukowym, angażujące społeczność akademicką.
2. Środki nie będą przyznawane na:
a) wyjazdy szkoleniowe,
b) działalność bieżącą, za wyjątkiem WRSS oraz ROA
c) dofinansowanie indywidualnych wniosków członków organizacji studenckich,
d) promocję organizacji studenckich,
e) działalność charytatywną,
f) opłaty związane z uczestniczeniem w konferencji naukowej,
g) zwrot kosztów podróży,
h) zwrot kosztów noclegu.
§10
Od uchwał podjętych na podstawie niniejszego Regulaminu przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy do URSS UŚ, w terminie 3 dni od jej ogłoszenia na stronie internetowej URSS
UŚ.
§11
Organizacja studencka, która otrzymała dofinansowanie na dzielność studencką przydzielone
przez URSS, jest zobowiązania zamieścić na materiałach promocyjnych oraz informacyjnych,
w tym także tych z nich, które są rozpowszechnione w internecie logo URSS oraz informację
według niniejszego wzoru: ,,Projekt finansowany/współfinansowany ze środków Samorządu
Studenckiego”.

Przepisy końcowe

§12
W rozumieniu niniejszego regulaminu za Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego uważa się
także Radę Samorządu Studenckiego Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

§13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

