
Zarządzenie Nr 32/2021 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY FILMOWEJ, 
TELEWIZYJNEJ i TEATRALNEJ im. Leona Schillera w Łodzi 

z dnia 11 października 2021 r. 

 

w sprawie: tworzenia i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich  
   i uczelnianych organizacji doktorantów 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm. – zwanej dalej „ustawą o szkolnictwie wyższym i 
nauce”), § 9 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. 
Leona Schillera w Łodzi z dnia 25 września 2019 r., tekst jednolity obejmujący zmiany 
przyjęte Uchwałą Senatu nr 3 z dnia 19 sierpnia 2021 r., w związku z art. 111 i art. 216 
ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Zarządzenie określa zasady tworzenia oraz likwidacji Uczelnianych Organizacji 
Studenckich i Doktoranckich, zwanych dalej „Organizacjami” lub pojedynczo 
„Organizacją”. 

2. Studenci i doktoranci PWSFTviT w Łodzi mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych 
organizacjach studenckich i doktoranckich, w szczególności w kołach naukowych oraz 
zespołach artystycznych i sportowych. 

3. Przynależność do Organizacji jest dobrowolna.  
4. O powstaniu Organizacji jej organ niezwłocznie informuje Rektora. 
5. Zarząd Uczelnianej Organizacji Studenckiej może w drodze uchwały wyrazić zgodę  

na członkostwo doktoranta lub słuchacza studiów podyplomowych. 
6. Zarząd Uczelnianej Organizacji Doktorantów może w drodze uchwały wyrazić zgodę  

na członkostwo studenta lub słuchacza studiów podyplomowych. 

§ 2. 

1. Organizacja, która poinformuje Rektora o swoim powstaniu, podlega zarejestrowaniu w 
Rejestrze Organizacji Uczelni, z wyłączeniem organizacji działających na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
2261 ze zm.). 

2. Organem prowadzącym Rejestr Organizacji Uczelni jest Rektor.  
3. W rejestrze zamieszcza się następujące dane: 

1) nazwę Organizacji, 
2) datę rejestracji Organizacji, 
3) siedzibę i adres Organizacji, 
4) skład zarządu Organizacji, w tym jego przewodniczącego, 
5) imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów, 
6) datę rozwiązania Organizacji, która jest datą wykreślenia Organizacji z rejestru. 

4. Rejestr jest jawny. Rejestr jest umieszczony na stronie internetowej Uczelni. 

§ 3. 

1. Organizację tworzy grupa członków założycieli w liczbie co najmniej 4, która uchwala 
statut Organizacji. 

2. Grupa członków założycieli składa do Rektora: 



1) informację o powstaniu Organizacji, której wzór stanowi załącznik nr 1, w tym: 
a) nazwę Organizacji i jego siedzibę, 
b) listę zawierającą imiona i nazwiska, wydział, numer albumu oraz podpisy 

członków, 
c) opinię dziekana wydziału, przy którym będzie prowadzona Organizacja; 

2) statut Organizacji zatwierdzony przez Radcę Prawnego Uczelni.  
3. Organizacje mają obowiązek informowania Rektora o swych aktach prawa 

wewnętrznego.  
4. Rektor uchyla akt organu Organizacji niezgodny z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji. 
Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego 
doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 

§ 4. 

1. Statut Organizacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2, określa w szczególności: 
1) nazwę i siedzibę Organizacji 
2) cele i zasady działania, 
3) sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, 
4) władze organizacji, zakres kompetencji, sposób powoływania i czas trwania kadencji 
5) warunki i sposób rozwiązania Organizacji. 

2. Statut może zawierać inne postanowienia, niezbędne do unormowania działalności 
Organizacji. 

§ 5. 

1. Organizacją kieruje zarząd utworzony zgodnie z przepisami statutu. 
2. Pracami Organizacji może kierować, jeśli statut tak stanowi, jej opiekun. 
3. Organizacje mogą pozyskiwać fundusze od sponsorów czy darczyńców na swoją 

działalność. Stroną umów dotyczących takich środków jest Uczelnia.  
4. Środki uzyskane przez Organizację mogą zostać wydane tylko na cele statutowe 

Organizacji.  

§ 6. 

1. Zarząd Organizacji lub jej opiekun składa corocznie Rektorowi, w terminie do 31 
października, sprawozdanie z działalności Organizacji za ubiegły rok akademicki. Wzór 
sprawozdania stanowi załącznik nr 3.  

2. Jeśli Organizacja pozyska środki finansowe na swoją działalność Zarząd lub opiekun 
naukowy składa sprawozdanie z działalności finansowej Organizacji w terminie do 31 
października za ubiegły rok akademicki.  

3. W przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Rektor wzywa,  
w formie pisemnej, do złożenia sprawozdania w terminie 14 dni od daty doręczenia 
wezwania. 

4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Rektor w drodze decyzji administracyjnej 
może rozwiązać Organizację. 

§ 7. 

1. Organizacja może ulec likwidacji na podstawie uchwały Organizacji  
lub decyzji administracyjnej Rektora. 

2. Rektor, w drodze decyzji administracyjnej, rozwiązuje Organizację, która rażąco lub 
uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut uczelni, 
regulamin studiów lub regulamin tej organizacji. 

3. Od decyzji Rektora o rozwiązaniu Organizacji, przysługuje w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia decyzji, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu 
administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio. 



§ 8. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
2. Załączniki 1, 2, 3 stosuje się odpowiednio do Uczelnianych Organizacji Doktorantów. 
3. Traci moc Zarządzenie nr 1/2014 Rektora PWSFTviT z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie 

tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych 
organizacji doktorantów, w tym kół naukowych. 

 
Rektor PWSFTviT im. Leona Schillera  w Łodzi 
 

       dr hab. Milenia Fiedler 
 
 
 
 
 
 


