
UCHWAŁA 
Uczelnianego Parlamentu Studentów


z dnia 10 października 2019 r.

o zarządzaniu, dysponowaniu i rozdzielaniu środków finansowych 

przeznaczonych na cele studenckie 

Art. 1. 

Na podstawie art. 110 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r.; poz. 1668 z późn. zm.) oraz par. 11 Regulaminu 
Samorządu  Studentów  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego  Samorząd 
Studentów  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego  decyduje  w  sprawach 
rozdziału  środków  finansowych  przeznaczonych  przez  Uczelnię  na  sprawy 
studenckie, w tym socjalno-bytowe i kulturalne. 

Art. 2.

Samorząd Studentów sporządza  sprawozdanie  z  rozdziału środków finansowych i 
rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w 
BIP na stronie Uczelni.

Art. 3.

Przewodniczący Zarządu Głównego Samorządu Studentów przedstawia zestawienie 
planu wydatkowania środków do zatwierdzenia przez Rektora.

Art. 4.

1. Zarząd Główny Samorządu Studentów WUM jest organem odpowiedzialnym za 
przygotowanie uchwały budżetowej.

2. Uchwała  budżetowa  zawiera  rozdział  środków  przeznaczonych  na  cele 
studenckie pomiędzy Samorząd Studentów, organizacje studenckie działające na 
uczelni oraz inne cele, które zostaną uznane za wartościowe.

3. Zatwierdzenie uchwały budżetowej dokonuje Uczelniany Parlament Studentów 
zwykłą większością w obecności co najmniej 1/3 Członków Parlamentu.

4. Na posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów, o którym mowa w pkt. 3 
zapraszani są przedstawiciele organizacji studenckich, którzy złożyli wnioski o 
przyznanie środków finansowych ich organizacjom.
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Art. 5.

1. Przewodniczący  Zarządu  Głównego  Samorządu  Studentów,  po  uzyskaniu 
informacji  od  Władz  Uczelni  o  środkach  finansowych  przeznaczonych  przez 
Uczelnię  na sprawy studenckie na nadchodzący rok rozliczeniowy, ogłasza na 
stronie  internetowej Samorządu Studentów WUM tryb i  terminarz zgłaszania 
wniosków o przydział środków finansowych organizacji studenckiej.

2. Wnioski zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Art. 6.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, powinien zawierać:

1) Dane organizacji studenckiej;

2) Wnioskowaną kwotę dofinansowania;

3) Cel/cele na jakie przeznaczona ma zostać wnioskowana kwota;

4) Wykazanie innych źródeł finansowania dla wskazanego celu/celów;

5) Osoby  uprawnione  do  dysponowania  przyznanymi  środkami  w  razie 
akceptacji wniosku;

6) Uzasadnienia.

2. Wniosek  może  zawierać  również  inne  punkty,  które  wnioskodawca  uzna  za 
potrzebne.

Art. 7.

1. Zarząd Główny Samorządu Studentów na podstawie dysponowanych środków 
finansowych oraz nadesłanych wniosków tworzy projekt uchwały budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej jest następnie przedstawiany na posiedzeniu ZGSS, 
na  które  zapraszani  są  przedstawiciele  organizacji  studenckich,  które  złożyły 
wnioski o dofinansowanie.

Art. 8.

1. ZGSS  może  przeznaczyć  część  dysponowanych  środków  finansowych  do 
rezerwy budżetowej.

2. Zasady  dysponowania  środkami  z  rezerwy  budżetowej  określa  każdorazowo 
uchwała budżetowa.
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Art. 9.

1. ZGSS może wyodrębnić budżety wspólne.

2. Budżety  wspólne  służą  finansowaniu  zbieżnych  celów  wielu  organizacji,  na 
przykład finansowaniu delegacji na konferencjach, wspólnej organizacji jednego 
przedsięwzięcia, itp.

3. Zasady  dysponowania  środkami  z  budżetów  wspólnych  określa  każdorazowo 
uchwała budżetowa.

Art. 10.

1. Organizacje studenckie, które uzyskały finansowanie na sprawy studenckie, są 
zobowiązane do przedstawienia sprawozdania finansowego przed Uczelnianym 
Parlamentem  Studentów  w  terminie  wyznaczonym  przez  Marszałka 
Uczelnianego Parlamentu Studentów.

2. Absolutorium  finansowego  udziela  Uczelniany  Parlament  Studentów  zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Parlamentu.

3. Organizacjom,  które  nie  przedstawiły  sprawozdania  finansowego  lub  nie 
uzyskały absolutorium finansowego, zamraża się przyznane im środki finansowe 
oraz  zawiesza  możliwość  ubiegania  się  o  dofinansowanie  na  kolejny  rok 
rozliczeniowy.

4. Kara  zawieszenia,  o  której  mowa  w  ust.  3  może  zostać  anulowana  przez 
Uczelniany Parlamentu Studentów.

Art. 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Uczelnianego Parlamentu Studentów

/~*~/

Łukasz Samoliński
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