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Podsumowanie II spotkania obszarowego – „finansowi w FUT” 13.04.2021 

1. Budżet samorządów studenckich 

Podczas spotkania poruszony został temat podziału środków na działalność studencką. Każdy 
z samorządów studenckich przedstawił zupełnie różny model przyznawania im środków. 
Niektóre samorządy swój budżet uzyskują tylko poprzez negocjacje z Rektorem uczelni. 
Częściej opiera się to na rozmowach z prorektorem właściwym (ds. studenckich lub finansów). 
Zdarzają się również przypadki, w których budżet samorządu musi zostać dodatkowo 
zatwierdzony przez senat uczelni. Część budżetów zależnych jest od wysokości subwencji 
przyznanej uczelni na dany rok i stanowi stałą część środków. Procedury diametralnie różnią 
się od siebie i ciężko znaleźć w nich punkt wspólny. Najczęściej powtarzającą się zależnością 
jest uchwalenie budżetu na kolejny rok w roku poprzedzającym wydatkowanie, jednak nie 
wszystkie samorządy funkcjonują według takiego modelu.  

2. Środki na działalność kół naukowych 

Większość samorządów studenckich posiada wpływ na wysokość środków przyznawanych 
kołom naukowym. Częstą praktyką jest konsultowanie wysokości budżetu przeznaczonego na 
koła naukowe z samorządem studenckim. Nieliczne samorządy posiadają takie środki w swoim 
budżecie i dofinansowują koła według wewnętrznie obowiązujących zasad. Zdarzają się 
również przypadki, w których samorząd nie ma żadnego wpływu na budżet kół naukowych.  

Sposób rozdziału środków przeznaczonych na koła naukowe również różni się od siebie na 
każdej z uczelni. Omówione modele to: 

- równa wysokość środków dla każdego koła naukowego na uczelni 

- przyznawanie środków na rok na podstawie przedstawionych projektów kół (drogą 
głosowania) 

- dofinansowania przyznawane kołom naukowym każdorazowo na osobne projekty/wydatki 
statutowe 

- przyznawanie środków kołom naukowym na rok na podstawie przygotowanych planów 
wydatkowania 

Poruszony został również temat zakupu środków trwałych przez koła naukowe. Większość 
samorządów jest w stanie finansować tego rodzaju wydatki. Zdarzają się jednak przypadki, w 
których uczelnia nie potrafi zidentyfikować jednostki, pod którą powinna przypisać zakupione 
środki trwałe i odmawia realizacji procedury zakupu.  
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3. Wolne wnioski 

Uczestnictwo samorządowców w komisjach w postępowaniach przetargowych – większość 
samorządów posiada taką możliwość lub uważa, że mogłoby ją posiadać, ale niechętnie z niej 
korzysta.  

Egzekwowanie kar umownych a COVID – wniosek, że pandemia jest sytuacją nadzwyczajną, 
którą może tłumaczyć się wiele firm. Jako samorządy studenckie musimy się z tym liczyć i 
niestety ciężko będzie cokolwiek wyegzekwować.  

Dyskusja w temacie firm, które realizują zamówienia na bluzy samorządowe/uczelniane 
pozostała bez konkretnych wniosków.  

Ustalono, że spotkanie dotyczące sprawozdania do Biuletynu Informacji Publicznej dla 
chętnych samorządów odbędzie się na przełomie maja i czerwca, a temat szablonu 
sprawozdania pozostaje zgodnie z planem na październik.  


