
Rozliczanie Grantów Rektora 

oraz innych projektów 

studenckich w roku 2019

Kraków, 27 lutego 2019 r.



Zarządzenie Nr 37/2014
z dnia 17 listopada 2014 roku

w sprawie zasad rejestracji oraz działania uczelnianych 
organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, 
a także zasad prowadzenia przez inne organizacje działalności 

na terenie AGH

Załącznik nr 1

REGULAMIN

rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji 
studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów, a 

także działania i dofinansowywania stowarzyszeń uczelnianych 
w AGH



www.dss.agh.edu.pl

http://www.agh.edu.pl/
http://www.agh.edu.pl/


Dysponent środków

Kto to taki w naszej Uczelni?

Z ramienia Pionu Spraw Studenckich  - FNKSSiD   -
Pani Rektor

Z ramienia Wydziałów (w ramach dofinansowania) 
Dziekani Wydziałów



Dysponent środków



Dysponent środków



Procedury DZP
www.dzp.agh.edu.pl

Regulamin udzielania 
zamówień 

publicznych

w AGH

z dnia

23 stycznia 2017



Procedury DZP

» Zakupy i usługi  do 10 tys. zł.
Pow. 5 tys. zalecamy sporządzić zamówienie

» Zakupy i usługi pomiędzy 10 – 20 tys. zł.
Notatka z rozeznania rynku + zamówienie

» Zakupy i usługi pomiędzy 20 tys. zł. brutto
a 30 000 Euro netto
Protokół wyboru oferty + zamówienie + umowa

UWAGA! Przetargi i umowy ogólnouczelniane



Prawo Zamówień Publicznych

» Art. 4.8

» Art. 7 [Zasady uczciwej konkurencji] 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz 
zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

» Art. 8 [Zasada jawności]

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.



Notatka z rozeznania 
rynku

Zamówienie



Przetargi DSS

1. Przetarg na dostarczenie materiałów 
promocyjnych – w przygotowaniu,

2. Przetarg na transport - w 
przygotowaniu,

3. Przetarg na drukowanie ulotek
(do kwietnia 2019 r.)

4. Przetarg na bilety lotnicze 
dla projektów NzN 3.0



Ze środków FNKS 

możemy dofinansować 

tylko NASZYCH 

STUDENTÓW

Środki nie 

wpływające na 

konto AGH



Najczęstsze braki na preliminarzach



Czas złożenia preliminarzy



Poprawne dane na fakturze

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

NIP: 6750001923



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)

Błędne pozycje na fakturze



Błędne pozycje na fakturze

FAITALPRO 3FE25



Termin składania faktur

• Opisane faktury należy składać w 
DSS niezwłocznie po ich otrzymaniu!

• Procedowanie płatności faktury trwa 
nawet do kilku dni!



Przykłady źle opisanej faktury



Przykłady źle opisanej faktury



Jak poprawnie opisać fakturę?

• Opis powinien znaleźć się na odwrocie ostatniej kartki faktury
(wyjątkiem są faktury typu Castorama gdzie odwrotna część faktury jest 
zadrukowana przez treści reklamowe – w takich przypadkach proszę podpiąć opis 
na osobnej kartce),

• Opis powinien zawierać wszystkie konieczne do rozliczenia 
informacje dotyczące zakupu/usługi,

• Jeśli faktura VAT została opłacona na podstawie faktury 
proforma proszę poinformować o tym ZOOS DSS przy jej 
składaniu. 



Opis faktury

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

Dotyczy preliminarza nr ………… z dnia…….. (Grant 
Rektora nr ... )

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za realizację 
zakupu (W przypadku Grantu podpis Opiekuna Koła)

Dane do zwrotu założonych środków – jeśli dotyczy

Zrozumiały opis czego 
dotyczy faktura



Poprawny opis faktury



Przykłady dobrze opisanej faktury



Zamówienie/Umowa

Kiedy trzeba przygotować?

Każdy zakup zagraniczny!
Zakup powyżej 10 tys. zł.

Ponadto niezbędne spisanie 
umowy pomiędzy sprzedawcą
i kupującym dla transakcji
> 20 000zł.

Wzory dostępne na stronie
DSS oraz Kwestury



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  podczas wyjazdów zbiorowych 
studentów AGH

» Nocleg możemy dofinansować do wysokości 
45 zł za dobę na studenta,

UWAGA! Nie finansujemy noclegów gości 
ani pracowników

Traktujemy jak wyjazdy pracowników !!!



Wyżywienie podczas wyjazdów

» jeśli rozliczamy fakturą:
do 30 zł na osobę za dzień za wyżywienie
(art. spożywcze) 

» jeśli rozliczenie ma być w formie diet: trzeba 
przygotować dokument - zlecenie wykonania 
zadań statutowych, a po powrocie rozliczenie 
kosztów podróży i dieta również wynosi 30 
zł. (7,50 zł. śniadanie i kolacja , 15 zł. obiad) 



Nagrody w konkursach 
z dziedziny nauki, kultury, sztuki i sportu

przyznane na podstawie regulaminu konkursu

Nagrody do 100 brutto!
Po rozdaniu nagród konieczna jest lista zwycięzców
razem z wartością nagrody w zł.

Jeśli wartość jest wyższa – całość (a nie różnica)
podlega opodatkowaniu.

Inne nagrody – podlegają opodatkowaniu!

W preliminarzu nie może być: upominek dla osób obcych !!!



Kwoty dofinansowania na studenta AGH

Lp. Dofinansowana usługa: Maksymalna kwota dofinansowania:

1. Usługa gastronomiczna 100 zł brutto / osobę

2. Usługa cateringowa 10 zł netto / osobę

3. Nocleg 45 zł brutto / osobę

4. Wyżywienie 30 zł brutto / osobę

5. Spotkania okolicznościowe np. wigilia, 

integracja koła

30 zł brutto / osobę

6. Nagrody z dziedziny nauki, kultury, sztuki i 

sportu przyznawane na podstawie regulaminu

100 zł brutto / osobę



Zlecenie i rozliczenie wyjazdów

» Druki dostępne na stronie Kwestury w zakładce 
„podróże”: http://www.kwestura.agh.edu.pl/wzory-dokumentow/podroze/

http://www.kwestura.agh.edu.pl/wzory-dokumentow/podroze/


Środki trwałe

» Zakupy środków trwałych >= 10 000 zł 

» Nie są finansowane z FNKS, ani ze środków 
bieżących (Fundusz Zasadniczy)

Konieczność wpisania
na Pole spisowe Wydziału

– konieczna adnotacja

na preliminarzu oraz na fakturze !



Sprawozdawczość

» Art. 111 ust. 5

» Uczelnia może przeznaczać środki na realizację 
działań uczelnianych organizacji studenckich i 
działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających 
wyłącznie studentów lub studentów, doktorantów i 
pracowników uczelni. Podmioty te przedstawiają 
uczelni sprawozdanie z wykorzystania środków 
otrzymanych w danym roku akademickim.



Sprawozdawczość

» Art. 110 ust. 5

» Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału 
środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię 
na sprawy studenckie. Samorząd studencki 
sporządza sprawozdanie z rozdziału środków 
finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej 
niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP 
na stronie podmiotowej uczelni.



System eMOOS



Najczęściej zadawane 
pytania

» Jaka jest różnica pomiędzy usługą gastronomiczną a 
cateringiem? 

» Przy organizacji jakich wydarzeń może być świadczona 
usługa gastronomiczna?

» Czym różni się nocleg od zakwaterowania?

» Magazyny AGH i przedmioty z logiem – czy można 
zamawiać spoza Uczelni? 



Najczęściej zadawane 
pytania

» Od kiedy można „wydawać” pieniądze z FNKS?

» Czy jest możliwość zapłacenia zobowiązania bez konieczności
zakładania prywatnych pieniędzy?

» Czym różni się faktura Proforma od faktury VAT?

» Notatki z rozeznania rynku – kiedy i kto przeprowadza?

» Przetarg na transport – na jakiej zasadzie się odbywa?

» Czy można rozliczać opłaty za paliwo prywatnego samochodu
osobowego?



Kontakt



Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy do zadawania pytań


