
Zarządzenie nr 50/2007 
Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 3 grudnia 2007 roku 
 
w sprawie: postępowania rejestracyjnego i prowadzenia rejestru uczelnianych organizacji   
                    studenckich 
 
Na podstawie art. 204 ust. 1 i art. 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządzą się, co następuje: 

 
§ 1 

Studenci Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze mają prawo zrzeszania się  
w uczelnianych organizacjach studenckich. 

§ 2 
1. Organizacje studenckie działające w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze podlegają 

rejestracji. 
2. Rejestracji dokonuje Rektor Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zwany dalej 

„Rektorem”, w drodze decyzji. 
3. Od decyzji Rektora przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyŜszego. 
§ 3 

Warunkiem rejestracji uczelnianej organizacji studenckiej jest zgodność jej statutu 
(regulaminu, deklaracji załoŜycielskiej) z przepisami prawa i Statutem Kolegium 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze.  

§ 4 
1. Członkowie załoŜyciele uczelnianej organizacji studenckiej zobowiązani są w terminie  

30 dni od zebrania załoŜycielskiego wystąpić do Rektora z wnioskiem o rejestrację 
organizacji. 

2. Do wniosku o zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej naleŜy załączyć: 
1) statut (regulamin, deklarację załoŜycielską) uczelnianej organizacji studenckiej, 
2) listę członków załoŜycieli uczelnianej organizacji studenckiej, 
3) listę osób wybranych do organów uczelnianej organizacji studenckiej,  
4) w przypadku koła naukowego – pozytywną opinię rady wydziału na funkcjonowanie 

nowej uczelnianej organizacji studenckiej w ramach wydziału, 
5) w przypadku koła naukowego – imię, nazwisko, stopień oraz zgoda nauczyciela 

akademickiego zatrudnionego w  Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze , mającego 
pełnić funkcję opiekunem naukowym koła,  

6) dane i podpis osoby lub osób upowaŜnionych do reprezentowania uczelnianej 
organizacji studenckiej. 

3. W celu ujednolicenia procedury rejestracyjnej ustanawia się wzór dokumentów wniosku o 
zarejestrowanie uczelnianej organizacji studenckiej stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 5 

1. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich prowadzi się w formie zbioru kart 
rejestracyjnych, w którym dla kaŜdej organizacji zakłada się oddzielną kartę. 

2. Karta rejestracyjna zawiera rubryki do których wpisuje się: 
1) numer rejestracyjny organizacji, 
2) nazwę organizacji, 
3) datę dokonania wpisu, 
4) status prawny organizacji (koło naukowe, inna organizacja uczelniana), 
5) imiona i nazwiska osób wybranych do organów uczelnianej organizacji studenckiej, 



6) w przypadku koła naukowego – imię i nazwisko opiekuna koła, 
7) wzory podpisów osób reprezentujących organizację, 
8) informację o zmianach statutu (regulaminu, deklaracji załoŜycielskiej) uczelnianej 

organizacji studenckiej,  
9) datę i podstawę wykreślenia uczelnianej organizacji studenckiej, 
10) wykaz dołączonych dokumentów. 

3. Daty podjęcia przez Rektora decyzji o rejestracji lub wykreśleniu są datami odpowiednio 
wpisu do rejestru lub wykreślenia z rejestru. 

4. Rejestr oraz zbiór dokumentów związanych z postępowaniem rejestracyjnym prowadzi 
Kancelaria Główna.  

§ 6 
Organ uprawniony do reprezentowania uczelnianej organizacji studenckiej zobowiązany jest 
do zawiadomienia Rektora o okolicznościach uzasadniających zmianę treści wpisu w terminie 
14 dni od powstania tych okoliczności. 

§ 7 
Senat Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, na wniosek rektora, rozwiązuje uczelnianą 
organizację studencką zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo  
o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). 

 
§ 8 

Uczelniane organizacje studenckie istniejące w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia 
zobligowane są do wystąpienia z wnioskiem o rejestrację do Rektora w terminie 30 dni od 
daty wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia.  
 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi z Ŝycie dniem podpisania.  
 
 
 
 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze 

 


