
Regulamin dofinansowania inicjatyw studenckich z budżetu Samorządu Studentów 
UAM 

 

§ 1 

Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania dofinansowania ze środków Samorządu          
Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1) Samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Studentów Uniwersytetu         
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  

2) Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć dofinansowanie ze środków Samorządu          
Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

3) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie ze środków           
Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

4) Inicjatywie - należy przez to rozumieć wydarzenie, imprezę lub akcję, których           
Organizator ubiega się o dofinansowanie ze środków Samorządu Studentów         
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

5) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Samorządu        
Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

6) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu          
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

7) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet im. Adama Mickiewicza          
w Poznaniu. 

  

§ 3 
 

1. Dofinansowanie stanowi pomoc materialną dla inicjatywy bezpośrednio związanej  
z działalnością studencką.  

2. Dofinansowanie może zostać przyznane inicjatywie o charakterze studenckim, która         
aktywizuje, animuje lub edukuje środowisko studenckie bądź szerszą        
grupę odbiorców. 

3. Inicjatywa, o której mowa w ust. 2, powinna mieć na celu wywołanie pozytywnego             
wpływu na środowisko studenckie.  

4. W przypadku inicjatyw cyklicznych dofinansowanie przyznawane jest każdorazowo        
wyłącznie na jedną edycję inicjatywy.  



5. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd w drodze uchwały.  
6. Organy Samorządu mogą odmówić przyznania dofinansowania bez podania        

przyczyny odmowy.Decyzja ta jest ostateczna i wiążąca.  
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może uchylić przyznane        

dofinansowanie, o czym organizator jest niezwłocznie informowany w formie         
elektronicznej. Przy uchyleniu dofinansowania Przewodniczący bierze pod uwagę        
charakter inicjatywy, skutki oraz jej zasięg. 

8. Przewodniczący może uchylić dofinansowanie w szczególności, w przypadku        
naruszenia przez Organizatora przepisów, działalności niezgodnej z zasadami        
współżycia społecznego, naruszenia interesów Samorządu lub Uniwersytetu,      
promowania oraz gdy inicjatywa może narazić wizerunek Samorządu.  

9. Zarząd w szczególności odmawia przyznania dofinansowania inicjatywom       
o charakterze politycznym bądź inicjatywom propagującym wartości niezgodne       
z tradycjami akademickimi oraz wartościami określonymi w przepisach       
wewnętrznych Samorządu.  

 

§ 4 
 

1. Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania występuje wyłącznie główny Organizator         
przedsięwzięcia, dalej zwany „Wnioskodawcą”.  

2. Termin składania wniosku o przyznanie dofinansowania nie może być krótszy niż           
cztery tygodnie przed zaplanowaną datą przedsięwzięcia.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może rozpatrzyć wnioski złożone        
po przekroczeniu terminu określonego w ust. 2.  

4. W celu przyznania dofinansowania należy wypełnić i złożyć dostępny wniosek,          
wysyłając go na adres poczty elektronicznej Samorządu (samorzad@amu.edu.pl). 

5. Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba może zobowiązać        
Wnioskodawcę do przedłożenia dodatkowych informacji i dokumentów.  

6. Organy Samorządu w terminie 14 dni od złożenia wniosku podejmują decyzję           
dot. odmowy albo udzielenia dofinansowania, o której informuje Wnioskodawcę        
za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

§ 5 

1. Dofinansowanie przyznane przez Zarząd nie może zostać wykorzystane na cele          
niezgodne z wartościami akademickimi lub nieprzystające do wsparcia ze strony          
Uniwersytetu, w tym alkohol i artykuły rozrywkowe. 



2. W przypadku stwierdzenia, że środki przyznane w ramach dofinansowania zostały          
przeznaczone na niedozwolony cel, Przewodniczący ma prawo uchylić        
dofinansowanie i ubiegać się o zwrot środków. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do inicjatyw, o których mowa w przepisie § 3               
ust. 8 i 9. 
 

§ 6 
 

1. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca obowiązany jest        
do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego         
postanowienia.  

2. Wnioskodawca oświadcza, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne           
z prawem. 
 

§ 7 
 

1. Samorząd zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji wydatkowania środków          
przyznanych w drodze dofinansowania pod kątem zgodności z prawem         
oraz celowości wykorzystania. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia na żądanie Przewodniczącego        
wszelkich wyjaśnień niezbędnych do weryfikacji legalności oraz celowości        
wydatkowania środków z budżetu Samorządu.  


