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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 13/2012-2016 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

Na podstawie § 2 ust. 4, § 100, § 101 Statutu Politechniki Wrocławskiej, 

wprowadzam na okres kadencji   

 
 

PROCEDURĘ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU 
STUDENCKIEGO NA WYDZIALE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW 
TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

 

1. Samorząd Studencki tworzą studenci Wydziału Podstawowych 

Problemów Techniki.  

2. Samorząd posiada swoich przedstawicieli w Radzie Wydziału, 
reprezentantów w Parlamencie Studentów Politechniki Wrocławskiej, 

oraz przedstawicieli w Kolegium Senatorów Studenckich Politechniki 
Wrocławskiej. Stanowi to silny głos zarówno na Wydziale jak i Uczelni. 

3. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego pracując w organach 

kolegialnych Uczelni i Wydziału mają wpływ na kształtowanie życia 
studenckiego w obszarze praw i obowiązków studenckich, procesu 

kształcenia, polityki finansowej Uczelni i Wydziału, pomocy materialnej 
dla studentów i spraw socjalno-bytowych a także całego zakresu spraw 
kulturalno-rozrywkowych i integracyjnych społeczności studenckiej 

Uczelni i Wydziału. 

4. Samorząd Studencki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 

realizuje te zadania i kreuje sferę życia studenckiego w jednostce 
poprzez m. in.  

 pracę przedstawicieli w Radzie Wydziału, komisjach Rady Wydziału, 

 udział w zapewnianiu wysokiej jakości procesu kształcenia poprzez 

przedstawicielstwo w Wydziałowej Komisji ds. Oceny i Zapewnienia 
Jakości Kształcenia, ankietyzację i ocenę zajęć dydaktycznych, 
organizację narad posesyjnych, 

 organizację wyjazdów dydaktycznych (np. targi, zakłady pracy itp.), 

 organizację imprez kulturalno-integracyjnych dla środowiska 

studenckiego wydziału (Juwenalia, Rajdy WPPT itp.), 

 inne działania na rzecz społeczności studenckiej wydziału. 
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PROCEDURA FINANSOWANIA SAMORZADU STUDENCKIEGO ZE 
ŚRODKÓW WYDZIAŁU 

1. Budżetowanie środków finansowych na działalność Samorządu 
Studenckiego jest realizowane w cyklu roku kalendarzowego. 

2. Środki na działalność Samorządu Studenckiego są planowane  
w budżecie Wydziału na dany rok na podstawie analizy potrzeb  
i wydatków w latach poprzednich. 

3. Środki na działalność Samorządu Studenckiego są przyznawane na 
bieżąco, na podstawie wniosków na konkretne działania statutowe  
i projektowe w danym roku składanych przez Przewodniczącego 

Samorządu Studenckiego do Dziekana.  

4. Na podstawie złożonych wniosków Dziekan dokonuje wspólnie z 

przedstawicielami Samorządu Studenckiego oceny zasadności 
realizacji celu i podejmuje decyzję o finansowaniu przedsięwzięcia z 
budżetu wydziału, zgodnie z zaplanowanym budżetem Wydziału na 

dany rok. 

5. Wydatkowanie środków przez Samorząd Studencki Wydziału jest 
realizowane w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z procedurami 

obowiązującymi na Uczelni i Wydziale. Kontrola tego procesu jest 
realizowana na bieżąco przez Dziekana i Asystenta ds. finansowych. 

 

 
            

      DZIEKAN 

         Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 

 


