
 

 

Uchwała nr 14 

Prezydium Samorządu Studentów SGH  

z dnia 22.02.2021 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu finansowego  

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 13 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie, w związku z Zarządzeniem Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 

39 z dnia 18 czerwca 2018 r. z późniejszymi zmianami i art. 110 ust. 5 Prawa o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prezydium Samorządu Studentów SGH  

uchwala co następuje  

§ 1 

Wprowadza się Regulamin Finansowy Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Równocześnie Regulamin FRS III przestaje obowiązywać oraz poprzedni regulamin finansowy 

zostaje zastąpiony 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sekretarz Prezydium Samorządu Studentów            Przewodniczący Samorządu Studentów                                     

   

  

(-) Weronika Farys                                             (-) Mateusz Wantuła 



 

 
 

 

Regulamin Finansowy  

Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

Rozdział 1. Zasady ogólne  

§ 1  

[Zakres właściwości Regulaminu]  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydatkowania środków finansowych, ustalania 

preliminarza FRS, przeprowadzania konkursu na dofinansowanie projektów w ramach III filaru 

FRS oraz sporządzania sprawozdań z wydatkowania środków, których dysponentem jest 

Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o środkach finansowych, których dysponentem 

jest Prezydium Samorządu Studentów, należy przez to rozumieć środki finansowe w ramach I, II 

i III filaru FRS. Dysponentem środków w ramach IV i V filaru FRS są jednostki administracyjne, 

przy których funkcjonują odpowiednio Zespoły Artystyczne oraz Klub Uczelniany 

Akademickiego Związku Sportowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dalej: KU AZS 

SGH).  

§ 2  

[Pojęcia i terminy]  

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  



 

 
1) wstępny plan preliminarza FRS - podział środków finansowych pomiędzy poszczególne 

filary FRS stanowiący wytyczne dla Prezydium w trakcie procesu ustalania z Kanclerzem 

i prorektorem właściwym ds. studentów ostatecznego podziału środków FRS. 

 

2) preliminarz FRS – preliminarz wydatków Funduszu Ruchu Studenckiego, określony w § 

46 ust. 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie nr 39 z 18 czerwca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami;  

 

3) Regulamin Samorządu Studentów – Regulamin Samorządu Studentów Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie przyjęty uchwałą nr 18 Rady Samorządu Studentów SGH z dnia 

25.11.2020 r.;  

 

4) Regulamin – niniejszy Regulamin Finansowy Samorządu Studentów Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie;  

 

5) nowa inicjatywa – przedsięwzięcie organizowane w SGH po raz pierwszy, na które 

organizacja nie ubiegała się o dofinansowanie w okresie bezpośrednio poprzedzającym dany 

rok, różniąc się przy tym istotnie od inicjatyw, które miały już miejsce, w szczególności w 

zakresie nazwy, formuły, formy realizacji projektu, identyfikacji graficznej oraz celu;  

 

6) Zarządzenie Rektora – Zarządzenie Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 

39 z dnia 18 czerwca 2018 r. z późniejszymi zmianami 

 

7) strona internetowa Samorządu Studentów – strona internetowa pod adresem 

www.samorzadsgh.pl. 

 

2. Pojęcia określone w Regulaminie Samorządu Studentów oraz Zarządzeniu Rektora mają 

zastosowanie do niniejszego Regulaminu.  

§ 3  

[Wstępny plan preliminarza FRS]  

1. Wstępny plan preliminarza FRS, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu Samorządu 

http://www.samorzadsgh.pl/


 

 
Studentów, składa się z 5 filarów zgodnych z podziałem FRS, o których mowa w §4 ust. 1 

Regulaminu Samorządu Studentów.  

2. Zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu Samorządu Studentów członek Prezydium właściwy do 

spraw finansów jest zobowiązany do 15 listopada danego roku sporządzić wstępny plan 

preliminarza FRS na kolejny rok kalendarzowy oraz przedstawić go Prezydium, Radzie 

Samorządu, RKiO, Komitetowi Wykonawczemu, Zespołom Artystycznym oraz KU AZS SGH.  

3. Każde działanie określone we wstępnym oraz ostatecznym preliminarzu FRS określane jest 

mianem projektu, na potrzeby procesu wnioskowego prowadzonego przez Uczelnię.  

4. Do 15 października danego roku członek Prezydium właściwy do spraw finansów kieruje 

drogą elektroniczną zapytania do Prezydium, RKiO, Komitetu Wykonawczego, Zespołów 

Artystycznych oraz KU AZS SGH dotyczące potrzeb finansowych na kolejny rok kalendarzowy.  

5. Wstępny plan preliminarza FRS jest ustalany na podstawie odpowiedzi na zapytania, o 

których mowa w ust. 4.  

6. Wstępny plan preliminarza FRS sporządzany jest według wzoru określonego w Załączniku nr 

1 do niniejszego Regulaminu i przechowywany w postaci elektronicznej na zasadach 

określonych w Rozdziale 5.  

§ 4  

[Preliminarz FRS]  

1. Preliminarz FRS składa się z 5 filarów określonych w §4 ust. 1 Regulaminu Samorządu 

Studentów. W ramach I i II filaru preliminarz FRS zawiera w szczególności następujące 

informacje:  

1) nazwa projektu;  

2) kwota dofinansowania dla danego projektu;  

3) łączna suma dofinansowania wszystkich projektów w ramach odpowiedniego filaru 

FRS.  

 

2. Preliminarz FRS w ramach II filaru FRS zawiera informacje określone w  

ust. 1 oraz:  



 

 
1) nazwę organizacji wnioskującej o dofinansowanie projektu;  

2) łączną sumę dofinansowania wszystkich projektów danej UOS 

 

3. Preliminarz FRS w ramach III, IV oraz V filaru FRS zawiera łączną sumę dofinansowania w 

ramach odpowiedniego filaru 

 

3. Projekty w kategorii związanej z I filarem FRS są wymienione w kolejności alfabetycznej. 

Projekty w kategorii związanej z II filarem FRS są wymienione w kolejności alfabetycznej w 

ramach projektów odpowiednio danej UOS SGH.  

 

 

4. ID projektu to indywidualny numer każdego działania, utworzony na podstawie standardu 

wyznaczonego przez Uczelnię.  

 

5. ID organizacji to indywidualny numer oznaczający Samorząd Studentów, określony UOS lub 

ZArt, a także KU AZS SGH, utworzony na podstawie standardu wyznaczonego przez Uczelnię.  

 

6. Nazwa projektu może zawierać dodatkowo oznaczenie roku lub numeru edycji projektu. 

 

7. Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu muszą być ustalone pomiędzy 1 stycznia a 31 

grudnia roku, w którym odbywa się dany projekt.  

 

8. Działania określone w § 6 ust. 2 zapisywane są zbiorczo w preliminarzu FRS jako Rozchód 

Wewnętrzny, lub w skrócie RW.  

 

9. Działania określone w § 6 ust. 3 zapisywane są zbiorczo w preliminarzu FRS jako 

Konferencje.  

 

10. Dla działań określonych w § 6 ust. 4 planowane wydatki zapisuje się w ramach projektu 

zbiorczego Cykliczne Imprezy Kulturalne.  

 

11. Preliminarz FRS sporządzany jest według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do 

niniejszego Regulaminu i przechowywany w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami 



 

 
określonymi w Rozdziale 5.  

§ 5  

[Proces ustalania preliminarza FRS]  

1. Preliminarz FRS jest ustalany w procesie uzgadniania z kanclerzem oraz prorektorem 

właściwym do spraw studenckich wielkości i podziału finansowania działalności studenckiej w 

SGH.  

 

2. Ze strony Samorządu Studentów za prowadzenie uzgodnień, o których mowa w ust. 1 

odpowiedzialny jest członek Prezydium właściwy do spraw finansów, z porozumieniu z 

Przewodniczącym Samorządu. W trakcie procesu uzgodnień dąży on w szczególności do 

zapewnienia odpowiedniego poziomu dofinansowania działalności studenckiej, zgodnego z 

potrzebami wyrażonymi przez podmioty określone w § 3 ust. 4, a także kieruje się regułą 

zasadności oraz efektywności wykorzystania planowanych wydatków.  

3. Wstępny plan preliminarza FRS na kolejny rok kalendarzowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 

Regulaminu Samorządu Studentów, jako oficjalna propozycja Samorządu Studentów stanowi 

wytyczne dla członka Prezydium właściwego do spraw finansów w procesie uzgodnień, o 

którym mowa w ust. 1. 

  

4. W drodze uzgodnień, o których mowa w ust. 1, członek Prezydium właściwy do spraw 

finansów dąży do zachowania relacji pomiędzy poszczególnymi filarami FRS na poziomie 

przyjętym we wstępnym planie preliminarza FRS na kolejny rok kalendarzowy.  

Rozdział 2. Zasady wydatkowania i sprawozdawczości środków finansowych w ramach I 

filaru FRS  

§ 6  

[Działania finansowane ze środków I filaru FRS]  



 

 
1. Do końca października roku poprzedzającego nowy preliminarz FRS, Prezydium Samorządu 

Studentów przyjmuje uchwałą listę projektów podlegających finansowaniu z I filaru FRS. 

2.  Projekty wybrane przez Prezydium muszą być zgodne z § 4 ust. 6 Regulaminu Samorządu 

Studentów.  

3. Finansowaniu ze środków I filaru FRS podlegają również koszty bieżącej działalności 

biurowo-administracyjnej Samorządu, koszty utrzymania biura i infrastruktury Samorządu 

Studentów. 

4. Koszty związane z reprezentowaniem Samorządu Studentów lub Uczelni zarówno na arenie 

polskiej, jak i międzynarodowej, stanowią opłaty konferencyjne, które są pokrywane ze środków 

I filaru FRS. Ze środków I filaru FRS są pokrywane koszty opłat konferencyjnych związanych z 

udziałem delegatów wyznaczonych przez Prezydium. 

 

5. Działania niewymienione w ust. 1-4 i określone przez Prezydium jako niezbędne do 

właściwego wykonywania zadań Samorządu Studentów, mogą zostać sfinansowane ze środków 

I filaru FRS na podstawie właściwej uchwały Prezydium, po zasięgnięciu opinii członka 

Prezydium właściwego do spraw finansów.  

§ 7  

[Wydatkowanie środków w ramach I filaru FRS]  

1. W celu pokrycia kosztów działań określonych w § 6, zgodnie z § 35 ust. 1 i § 36 ust. 1 

Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora konieczne jest zaakceptowanie zgłoszenia projektu 

akademickiego zawierającego kosztorys projektu, a także wniosku o zamówienie publiczne.  

2. Do złożenia zgłoszenia projektu akademickiego, zawierającego kosztorys zgłaszanego 

projektu, obowiązany jest koordynator zespołu projektowego, działający w porozumieniu z 

członkiem Prezydium właściwym do spraw finansów.  

3. Zgłoszenie projektu akademickiego, o którym mowa w ust. 2 składane jest najpóźniej na 6 

tygodni przed datą rozpoczęcia projektu. W przypadku niedotrzymania tego terminu, członek 



 

 
Prezydium właściwy do spraw finansów informuje o tym fakcie Komitet Wykonawczy, który 

udziela upomnienia koordynatorowi zespołu projektowego.  

4. W przypadku rażącego uchylania się od zgłoszenia projektu akademickiego przez 

koordynatora zespołu projektowego, zgłoszenie to jest składane przez Przewodniczącego 

Komitetu Wykonawczego.  

5. Do składania wniosków o zamówienie publiczne ze środków I filaru FRS uprawniony jest 

właściwy członek Prezydium do spraw finansów. Wniosek o zamówienie publiczne składany 

jest na podstawie zgłoszenia projektu akademickiego, o którym mowa w ust. 2 oraz uzgodnień z 

koordynatorem zespołu projektowego i Komitetem Wykonawczym.  

6. W przypadku, gdy sfinansowanie działania wymaga podpisania umowy lub uzyskania zgody 

odpowiednich organów Uczelni, cały proces ustalania zapisów umownych oraz przygotowania 

dokumentów prowadzony jest przez przewodniczącego zespołu projektowego, przy wsparciu 

członka Prezydium właściwego do spraw finansów.  

Rozdział 3. Zasady wydatkowania i sprawozdawczości środków finansowych w ramach II 

filaru FRS  

§ 8 

[Działania finansowane ze środków II filaru FRS]  

1. Z II filaru FRS mogą być finansowane działania określone w § 28 Załącznika nr 1 do 

Zarządzenia Rektora. 

 2. Finansowaniem z II filaru FRS mogą być objęte jedynie działania, poprawnie zgłoszone w 

trakcie składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II filaru FRS i spełniające 

cele określone w § 33 ust. 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Rektora, z uwzględnieniem 

różnorodności obszarów aktywności studentów SGH.  

3. Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania projektom w ramach II filaru FRS zawiera 

Regulamin przyznawania dotacji z drugiego filaru Funduszu Ruchu Studenckiego Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, uchwalony na podstawie Statutu Rady Kół i Organizacji.  



 

 
 

§ 9  

[Preliminarz wydatków w kategorii związanej z II filarem FRS]  

1. RKiO najpóźniej do 15 grudnia danego roku uchwala szczegółowy podział II filaru FRS na 

kolejny rok kalendarzowy.  

2. Zarząd RKiO przekazuje szczegółowy podział II filaru FRS w terminie 3 dni od daty 

uchwalenia go przez RKiO na adres mailowy członka Prezydium właściwego do spraw 

finansów, w postaci pliku elektronicznego w standardowym formacie umożliwiającym otwarcie 

go za pomocą popularnych arkuszy kalkulacyjnych (.xls, .xlsx).  

3. Zgodnie z §46 ust. 3 i 4 Zał. nr 1 do ZR nr 39, w przypadku niezaakceptowania przez RKiO 

podziału środków przygotowanego przez Zarząd, podziału dokonuje Prezydium w porozumieniu 

z właściwym prorektorem. 

4. Na wniosek Prezydium Zarząd udostępnia swoją dokumentację dotyczącą podziału II FRS. 

§ 10  

[Sprawozdania finansowe RKiO]  

1. Zarząd RKiO obowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Prezydium i Komisji 

Rewizyjnej sprawozdania finansowego z wykorzystania środków w ramach projektów, które 

otrzymały dofinansowanie z II filaru FRS, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego 

Regulaminu.  

2. Sprawozdanie, określone w ust. 1 przedkładane jest w dwóch terminach w trakcie danego roku 

kalendarzowego:  

1) do 31 października – sprawozdanie cząstkowe, zawierające poziom wykorzystania 

środków przez poszczególne projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach II 

filaru FRS, według stanu na jeden z dni z przedziału 15 – 31 października roku, za które 

jest sporządzane sprawozdanie;  



 

 
2) do 14 stycznia – sprawozdanie za cały poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na 

dzień 31 grudnia roku, za który jest sporządzane sprawozdanie.  

3. Zarząd RKiO jest obowiązany do przygotowania i przedłożenia Prezydium i Komisji 

Rewizyjnej sprawozdania finansowego z wykorzystania środków przeznaczonych na działalność 

własną w całym roku kalendarzowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego 

Regulaminu, w terminie do 14 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.  

Rozdział 4. Zasady przeprowadzania konkursu w ramach III filaru FRS  

§ 11  

[Organizator]  

1. Organizatorem Inicjatywy – zwanym dalej Organizatorem – może być Samorząd Studentów 

SGH, Studenckie Koła Naukowa, Organizacje Akademickie oraz Stowarzyszenia. 

2. Wnioskodawcą o dofinansowanie Inicjatywy może być każdy student SGH.  

§ 12  

[Wniosek]  

1. Wniosek o przyznanie środków na Inicjatywę (dalej „wniosek”) w formie elektronicznej 

powinien zawierać:  

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;  

2) nazwę Organizatora;  

3) nazwę projektu;  

4) opis projektu zawierający jego cel, grupy docelowe, prognozowane wymierne 

korzyści;  

5) wysokość żądanej kwoty dofinansowania;  

6) adres e-mail oraz numer telefonu wnioskodawcy;  

7) oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu;  



 

 
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  

rozpatrzenia wniosku.  

 

 

2. Do wniosku powinien być dołączony konspekt projektu według wzoru określonego w 

Załączniku nr 9 do niniejszego Regulaminu oraz zgoda na złożenie wniosku o dofinansowanie 

projektu w formie skanu dokumentu, zawierająca czytelny podpis przewodniczącego 

Organizatora albo jednej z osób upoważnionych do reprezentacji Organizatora zgodnie z jego 

regulaminem albo statutem.  

 

3. W przypadku wniosku Samorządu Studentów SGH, wnioskodawca załącza skan pisemnej 

zgody Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego.  

 

4. Wniosek powinien być wypełniony w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.  

§ 13  

[Składanie wniosków]  

1. Wnioski mogą być składane od 2 stycznia do 15 listopada każdego roku kalendarzowego lub 

do wyczerpania przeznaczonych środków.  

2. Wniosek może być złożony najwcześniej 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem 

projektu. 

3. W sytuacjach wyjątkowych jest możliwe wcześniejsze rozpatrywanie wniosków, decyzje w tej 

sprawie podejmuje Prezydium Samorządu Studentów, po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby 

przez organizatora projektu. 

4. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 

oficjalną stronę internetową Samorządu Studentów.  

5. Komisja konkursowa wzywa do uzupełnienia braków formalnych wniosku wyznaczając w 

tym celu termin nie krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 14 dni. Wniosek uzupełniony w terminie 

wywołuje skutki od dnia wniesienia. Komisja odrzuca wniosek, którego braki formalne nie 



 

 
zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.  

6. W przypadku wątpliwości co do treści wniosku ujętej w kryteriach określonych w § 17 ust. 1 

komisja może zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 3 dni. 

Komisja odmawia przyznania dofinansowania w przypadku niezłożenia wyjaśnień w terminie.  

§ 14  

[Obowiązki Organizatora projektu]  

1. Organizator, któremu przyznano dofinansowanie przedstawia Prezydium rozliczenie projektu 

w terminie 30 dni od określonej w harmonogramie daty zakończenia projektu. Rozliczenie musi 

zostać dokonane zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu.  

2. Zmiana terminu zakończenia projektu lub przeznaczenia środków wymaga uprzedniej zgody 

członka Prezydium właściwego do spraw finansów.  

§ 15  

[Rozpatrywanie wniosków]  

1. Komisja konkursowa rozpatruje wnioski w kolejności ich złożenia.  

2. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku komisja konkursowa wydaje opinię w sprawie 

przyznania i wysokości dofinansowania chyba, że wniosek złożono później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem przerwy, sesji letniej lub zimowej, określonych w odpowiedniej uchwale Senatu 

SGH, wówczas termin wynosi 30 dni.  

3. Wniosek może otrzymać dofinansowanie w wysokości nie większej niż 15% łącznych 

środków przeznaczonych na dofinansowanie inicjatyw w ramach III filaru FRS w danym roku 

kalendarzowym.  

§ 16  



 

 
[Kryteria oceny wniosków]  

1. Komisja konkursowa oceniając wniosek bierze pod uwagę następujące kryteria:  

1) realność założeń, celów i danych wpisanych we wniosku;  

2) wartość merytoryczną projektu dla studentów;  

3) jakość przygotowanej ewaluacji ex ante;  

4) jakość przygotowanego harmonogramu projektu;  

5) jakość przygotowanego kosztorysu;  

6) innowacyjność projektu;  

7) potencjalne korzyści dla Uczelni;  

8) potencjał rozwojowy projektu oraz możliwości samofinansowania w przyszłości.  

 

2. Komisja konkursowa oceniając wniosek wpisuje punkty za kryteria określone w ust. 1 pkt. 2-8 

do Karty Oceny Projektu, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu. Za 

każde kryterium komisja konkursowa przyznaje maksymalnie 5 punktów.  

 

3. Ocenę wniosku stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez każdego z 

członków komisji konkursowych oceniających projekt, podana jako procent maksymalnej liczby 

punktów do uzyskania.  

 

4. Komisja pozytywnie opiniuje te wnioski o udzielenie dofinansowania, które otrzymają 

minimum 60% maksymalnej liczby punktów oraz uzyskają pozytywną ocenę kryterium 

określonego w ust. 1 pkt. 1.  

§ 17  

[Przyznawanie dofinansowania]  

1. Komisja konkursowa rekomenduje kwotę dofinansowania. Kwota dofinansowania 

przyznawana jest zgodnie z oceną potrzeb finansowych projektu przeprowadzoną przez komisję 

konkursową. Przyznane dofinansowanie jest dzielone na kategorie, zgodnie ze wzorem 

kosztorysu znajdującym się w konspekcie projektu.  

2. Informację o wydanej opinii o przyznanym dofinansowaniu przewodniczący komisji 



 

 
konkursowej przekazuje drogą mailową członkowi Prezydium właściwemu do spraw finansów 

oraz wnioskodawcy w ciągu 2 dni od momentu wydania opinii przez komisję.  

3. Opinia wydana przez komisję konkursową jest wiążąca dla członka Prezydium właściwego do 

spraw finansów, który na jej podstawie wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania 

dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna zostać złożona w Dziale 

Obsługi Studentów w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o opinii wydanej 

przez komisję.  

4. Wnioskodawca może wnieść odwołanie od decyzji do Prezydium Samorządu Studentów w 

terminie 7 dni od jej otrzymania. Wniosek jest rozpatrywany ponownie na najbliższym 

posiedzeniu Prezydium.  

§ 18  

[Odpowiedzialność Organizatora projektu]  

1. Organizator projektu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość wszelkich informacji, 

które znajdą się we wniosku o dofinansowanie projektu.  

2. W przypadku, gdy Organizator:  

1) celowo zataił we wniosku istotne informacje lub podał fałszywe dane;  

2) zmienił sposób przeznaczenia środków lub termin zakończenia bez uzyskania zgody  

komisji konkursowej;  

3) nie przedłożył sprawozdania, o którym mowa w § 15 ust. 1 albo przedłożył 

sprawozdanie niezgodne ze stanem faktycznym;  

zostaje on pozbawiony prawa do ubiegania się o pozyskanie środków z FRS na projekty 

akademickie w ramach II filaru przez dwa kolejne lata kalendarzowe oraz w ramach III filaru w 

bieżącym i dwóch kolejnych latach kalendarzowych.  

3. Decyzję w sprawie pozbawienia prawa do ubiegania się o pozyskanie środków z FRS na 

projekty akademickie w ramach II i III filaru podejmują kolegialnie Przewodniczący Samorządu 

Studentów, członek Prezydium właściwy do spraw finansów oraz Przewodniczący Rady Kół i 

Organizacji. Przed podjęciem decyzji wzywa się Organizatora do złożenia wyjaśnień w ciągu 7 

dni.  



 

 
 

 

§ 19  

[Skład komisji konkursowej]  

1. W skład komisji konkursowej wchodzą:  

1) członek Prezydium właściwy do spraw finansów;  

2) Przewodniczący Rady Kół i Organizacji,  

3) 4 członków wybranych przez członka Prezydium właściwego do spraw finansów  

4) 4 członków wybranych przez Radę Kół i Organizacji na podstawie Statutu Rady Kół i  

Organizacji.  

 

2. Kadencja członków komisji trwa do końca roku kalendarzowego, w którym zostali powołani.  

 

3. Przed upływem kadencji członek komisji zostaje odwołany przez osobę, która go powołała, w 

przypadku:  

1) rezygnacji;  

2) utraty praw studenckich;  

3) śmierci,  

4) otrzymania drugiego upomnienia za niewłaściwe wywiązywanie się ze swoich  

obowiązków.  

 

4. Przewodniczący komisji konkursowej może wydać upomnienie w stosunku do członka 

komisji, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub niewłaściwie je wykonuje, a w 

szczególności za brak aktywnego udziału w pracach komisji.  

5. Komisja konkursowa działa w składzie trzyosobowym, wybieranym w drodze losowania, z 



 

 
zastrzeżeniem ust. 8-9.  

6. Komisja wyznacza ze swojego grona przewodniczącego na pierwszym zebraniu zwołanym 

przez członka Prezydium właściwego do spraw finansów, najpóźniej pierwszego dnia składania 

wniosków o dofinansowanie.  

7. Opinie wydawane są zwykłą większością głosów. Przypadku równej liczby głosów, decyduje 

głos przewodniczącego komisji konkursowej.  

8. Tego samego wniosku nie mogą opiniować członek Prezydium właściwy do spraw finansów 

oraz Przewodniczący Rady Kół i Organizacji.  

9. Przewodniczący komisji konkursowej podejmuje decyzję o wyłączeniu członka komisji z 

orzekania, jeśli:  

1) komisja opiniuje wniosek Organizatora w którego organach zasiada; 

2) komisja opiniuje wniosek Organizatora, którego jest aktywnym członkiem;  

3) jest wnioskodawcą; lub  nastąpiły okoliczności, które uniemożliwiają obiektywną 

ocenę projektu przez członka komisji.  

§ 20  

[Obowiązki informacyjne komisji konkursowej]  

1. Członek Prezydium właściwy do spraw finansów w terminie 14 dni od wydania decyzji o 

przyznaniu dofinansowania umieszcza na stronie internetowej Samorządu Studentów informację 

o przyznaniu dofinansowania.  

2. Informacja określona w ust. 1 zawiera nazwę Organizatora oraz przyznaną kwotę 

dofinansowania.  



 

 
 

 

Rozdział 5. Baza danych finansowych  

     § 21  

[Ogólne zasady przechowywania informacji finansowych]  

1. Istotne informacje finansowe Samorządu Studentów przechowywane są w elektronicznej 

bazie danych finansowych, zarządzanej przez członka Prezydium właściwego do spraw 

finansów.  

2. Za istotne informacje finansowe Samorządu Studentów uznaje się wszystkie dokumenty oraz 

informacje finansowe, niezbędne do przygotowania sprawozdań finansowych, planowania 

wydatków lub oceny gospodarności, celowości, albo efektywności wydatkowanych środków. Za 

istotne informacje finansowe nie mogą być uznane dane osobowe.  

3. Baza danych, określona w ust. 1 jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich i 

przechowywana zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami technicznymi i wymogami prawa.  

4. Dostęp do bazy danych finansowych posiadają członkowie Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczący Samorządu Studentów, Przewodniczący Komitety Wykonawczego, członek 

Prezydium właściwy do spraw finansów oraz upoważnieni przez Przewodniczącego Samorządu 

studenci SGH.  

§ 22  

[Zawartość bazy danych finansowych]  

1. Baza danych finansowych Samorządu Studentów zawiera w szczególności następujące istotne 

informacje finansowe:  

1) sprawozdania finansowe z wykorzystania środków I filaru FRS, określone w §8;  



 

 
2) sprawozdania finansowe z wykorzystania środków II filaru FRS, określone w §11;  

3) rozliczenia projektów w ramach III filaru FRS, określone w § 15;  

4) elektroniczne kopie wniosków o zrealizowane zamówienia publiczne;  

5) elektroniczne kopie pism, umów oraz innych dokumentów złożonych w związku z § 7 

ust. 6;  

6) wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu w edytowalnej wersji elektronicznej;  

       

2. Decyzję o tym, jaka informacja finansowa spełnia warunki określone w § 21 ust. 2 podejmuje 

członek Prezydium właściwy do spraw finansów. W takim przypadku niezwłocznie dodaje tę 

informację do bazy danych finansowych.  

 

3. Komisja Rewizyjna może uznać informację, do której dostęp ma Prezydium lub Komitet 

Wykonawczy za istotną i zażądać dodania jej do bazy informacji finansowych w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni.  

§ 23  

[Procedura przekazywania dostępu do bazy danych finansowych]  

1. Dostęp do bazy danych finansowych jest przekazywany niezwłocznie po objęciu funkcji przez 

podmioty określone w § 21 ust. 4. 

2. Wszystkie spory związane z przekazywaniem dostępu do bazy informacji finansowych są 

rozwiązywane niezwłocznie przez Komisję Rewizyjną. 
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2021 

 - 

I filar FRS - 
Nazwa projektu Kwota 
Bal SGH 
Bieg SGH 
Chinese-European Partnership for Development (CEPD) 
Dni Adaptacyjne 
Emerging Markets Business Summit (EMBS) 
Juwenalia 
Konferencja Polskich Uczelni Ekonomicznych 
Konferencje 
Mosty Ekonomiczne 

RW 
Inne 

Suma 
 - 

II filar FRS - RKiO 
Nazwa projektu Kwota 

Rezerwa FRS II 

Suma 
 - 

III filar FRS - nowe inicjatywy 
Nazwa projektu Kwota 
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IV filar FRS - KU AZS SGH 
Nazwa projektu Kwota 

IV filar FRS - 
Nazwa projektu Kwota 
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Nazwa Kwota [PLN]
Bal SGH Kwota dofinansowania dla danego projektu
Bieg SGH Kwota dofinansowania dla danego projektu
Chinese-European Partnership for 
Development (CEPD) Kwota dofinansowania dla danego projektu
Dni Adaptacyjne Kwota dofinansowania dla danego projektu
Emerging Markets Business Summit 
(EMBS) Kwota dofinansowania dla danego projektu
Juwenalia Kwota dofinansowania dla danego projektu
Konferencja Polskich Uczelni 
Ekonomicznych Kwota dofinansowania dla danego projektu
Konferencje Kwota dofinansowania dla danego projektu
Mosty Ekonomiczne Kwota dofinansowania dla danego projektu

Kwota dofinansowania dla danego projektu
Kwota dofinansowania dla danego projektu

RW Kwota dofinansowania dla danego projektu
Inne Kwota dofinansowania dla danego projektu
Rezerwa Kwota dofinansowania dla danego projektu

Suma

Nazwa Kwota [PLN]
Nazwa organizacji
Nazwa projektu Kwota dofinansowania dla danego projektu
Nazwa projektu Kwota dofinansowania dla danego projektu

Fundusz administracyjno-promocyjny Kwota dofinansowania dla danego projektu
Nazwa organizacji
Nazwa projektu Kwota dofinansowania dla danego projektu
Nazwa projektu Kwota dofinansowania dla danego projektu

Fundusz administracyjno-promocyjny Kwota dofinansowania dla danego projektu
Rezerwa RKiO Kwota dofinansowania dla danego projektu

Suma

Uczelniane Organizacje Studenckie
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Maksymalne dofinansowanie dla projektu

Klub Uczelniany AZS SGH
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Warszawa, Data 

Rok 
do 31 grudnia Rok 

 Klubu Uczelnianego 
A

  Prorektorem SGH ds. Dydaktyki i 

 Kanclerzem SGH  

Imi

Rok 

Zatwierdzo
: 

1. nr 1) 
2. nr 2) 

funkcji 
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1. Kwota 

2. II Filar: UOS zrzeszonych w ramach RKiO Kwota 
3. III Filar: Projekty konkursowe Kwota 
4. IV Filar: KU AZS SGH Kwota 
5. Kwota 

Razem: 

MIEJSCE NA PODPISY 
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Sprawozdanie finansowe 

Za okres 

Data 

wa 
Data 

Nazwa 

Kwota 
zaplanow

ana 
Kwota 

wydana 

Procent 
wykorzyst

ania 
Konferencje 

Suma 
RW 

Suma 
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Pozycja
Plan 

Korekty
Plan 

ostateczny
Wykorzystanie

Procent 
wykorzystania

FRS I
FRS II
FRS III

Podsumowanie

Nazwa Kwota Korekty Kwota po korekcie
Bal SGH
Bieg SGH
Chinese-European 
Partnership for 
Development
Cykliczne Imprezy 
Kulturalne
Emerging Markets 
Business Summit 2016
Juwenalia Warszawskie 
2016
Konferencja Polskich 
Uczelni Ekonomicznych
Konferencje
Mosty Ekonomiczne 
2016

2015

RW
Dni Adaptacyjne
Rezerwa I Filar
Suma:
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Nazwa
Wykorzystane Procent 

wykorzystania
Nazwa organizacji
Nazwa projektu
Nazwa projektu
Fundusz 
administracyjno-
promocyjny
Nazwa organizacji
Nazwa projektu
Nazwa projektu
Fundusz 
administracyjno-
promocyjny
Rezerwa RKiO

Uczelniane Organizacje Studenckie

Lp.
ID 

wniosku
Nazwa 

projektu
Nazwa 

Organizatora
Ocena

Kwota 
dofinansowania

Data decyzji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Nowe inicjatywy
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Sprawozdanie finansowe RKiO 

Za okres 
Data 

Wg stanu na 
Data 

Uczelniane Organizacje Studenckie 

Nazwa 
Wykorzystane Procent 

wykorzystania 
Nazwa 
organizacji 
Nazwa projektu 
Nazwa projektu 
Fundusz 
administracyjno-
promocyjny 
Nazwa 
organizacji 
Nazwa projektu 
Nazwa projektu 
Fundusz 
administracyjno-
promocyjny 
Rezerwa RKiO 
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Za okres

Data

L.p. Nazwa Koszt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Konspekt projektu 
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uwagi
jednostka miary 

(sztuka, kilogram, 
godzina)

cena jednostkowa suma
dofinansowanie z 

FRS
dofinansowanie 

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

 RAZEM 

Kosztorys

Inne

reklamowe  

gastronomiczne  
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L.p. Uwagi
realizacji realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Harmonogram
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w terminie 

nazwa wydatku
jednostka miary 

(sztuka, kilogram, 
godzina) filaru FRS

numer i data 
faktury/dokumentu 

nazwa wystawcy 
dokumentu 

filaru FRS
wydatkowane na 

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

suma kategorii 
wydatku

RAZEM: -  -   -   -   

III filar FRS

Saldo

Wykorzystanie 
FRS
Wykorzystanie 

-   

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

ROZLICZENIE PROJEKTU

WYDATKI

-   

reklamowe

gastronomiczne

Inne

-   

(nazwa projektu)

organizowanego przez (nazwa organizacji) 

Warszawa, dn. 
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Karta oceny projektu 

L.p. TAK/NIE Uwagi/komentarze

1.

OCENA w 
skali 1-5

Uwagi/komentarze

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

0,00

0%

DECYZJA O PRZYZNANIU 
DOFINANSOWANIA (TAK/NIE)

 PRZYZNANE 
DOFINANSOWANIE 

% maksymalnej sumy

KARTA OCENY PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU

Kryterium oceny

Data oceny: 

Data

Data

organizowanego przez: NAZWA ORGANIZACJI

Kryterium oceny


