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Ze środków FNKS 

możemy dofinansować 

tylko NASZYCH 

STUDENTÓW !!!!

Środki nie 

wpływające na 

konto AGH



Czas złożenia preliminarzy



Obieg dokumentów

Student ZOOS
Kierownik 

DSS

Pani 
Rektor
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Dekretacja

Dysponent środków



Airex C 70,75 3mm 

2180x1020 mm –

Co to …..???

Uwaga! Pełna 

nazwa Uczelni

Komunikat 

Kwestury nr 

8/2015 w 

sprawie 

sporządzania 

zamówień i opisu 

faktur (ustawa o 

rachunkowości)



Brak podpisu i pieczątki 

opiekuna koła



Opis faktury

Faktura VAT za ….. 
zakup… /wykonanie usługi ….

Dotyczy preliminarza nr ………… z dnia…….. 

(Dotyczy Grant Rektora nr ... )

Pieczątka z podpisem osoby odpowiedzialnej 

za realizację zakupu - Opiekun Koła!

Dane do zwrotu założonych środków – jeśli 

dotyczy

 Podstawa udzielenia zamówienia

Zrozumiały opis 

czego dotyczy faktura



Przetargi DSS

1. Przetarg na dostarczenie materiałów 

promocyjnych (2018 r. – 50 tys. zł.),

2. Przetarg na transport

(2018 r. – 120 tys. zł),

2. Przetarg na drukowanie

ulotek i plakatów

(2018 r. – 25 tys. zł).



Na co zwracamy uwagę….?



Na co zwracamy uwagę….?

 usługa gastronomiczna (w ramach 

reprezentacji i reklamy) do wysokości 

100 zł brutto na osobę - usługa jest 

zawsze wykonana w siedzibie firmy, 

 catering do 10,00 zł netto na osobę

- na terenie AGH obowiązuje przetarg 

KRAKUS (tylko AO jest zwolnione), 



Noclegi i wyżywienie podczas 

wyjazdów studentów AGH

» Nocleg możemy dofinansować do 

wysokości 45 zł za dobę na studenta,

» Wyżywienie rozliczamy fakturą:

do 30 zł na osobę za dzień za wyżywienie

(art. spożywcze) – obowiązujące stawki to 

7,50 zł. śniadanie i kolacja , 15 zł. Obiad. 

UWAGA! Nie finansujemy noclegów i 

wyżywienie gości ani pracowników 



Upominki dla studentów/doktorantów 

AGH – uczestników wydarzeń

Nagrody do 100 zł brutto na osobę,

Aby nie były opodatkowane muszą:

w ramach konkursu z dziedziny nauki, 

kultury, sztuki i sportu wymagany regulamin 

określający sposób przyznawania nagród i 

ich wartość i lista studentów, którzy odebrali 

nagrody, 



Najczęstsze braki 

w dokumentacji Grantów

» potwierdzenie ze strony sponsora;

» oświadczenie o wpłatach własnych;

» brak listy uczestników;

» potwierdzenie ze strony Wydziału (koszt ujęty 

w planie, nr kosztów);

» podpis Pełnomocnika ds. Kół Naukowych/ 

Opiekuna Koła Naukowego;



Kontakt



Dziękuję za uwagę!

» Kontakt:

» dss@agh.edu.pl

» Paw. C1, pok. 127

» FB – DSS AGH

» www.dss.agh.edu.pl

mailto:dss@agh.edu.pl

