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Informacje 
ogólne



Uwagi wstępne

Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS) jako organ 
uchwałodawczy SSUJ z początkiem roku kalendarzowego 
uchwala roczny podział środków na następujące kategorie: 
1) działalność regulaminowa SSUJ,
2) działalność WRSS,
3) działalność kół naukowych,
4) działalność organizacji studenckich działających przy UJ.

Zarząd Samorządu Studentów UJ jako organ wykonawczy SSUJ 
zajmuje się bieżącym podziałem środków w ramach 1., 2. i 4. 
kategorii, a więc podziałem środków na konkretne projekty. 

Bieżącym podziałem środków w ramach 3. kategorii zajmuje się 
Rada Kół Naukowych UJ.



Słownik 
procedury 
finansowania

Wnioskodawca – WRSS, komisje uczelniane, pełnomocnicy 
przewodniczącego, rady mieszkańców lub organizacje 
studenckie/stowarzyszenia działające przy UJ, zrzeszające wyłącznie 
członków wspólnoty danej uczelni.
Po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Sekretarzem wnioskodawcą może 
być także zwykły student lub grupa studentów. 

Koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za realizację projektu wraz 
z jego rozliczeniem.

Sekretarz Zarządu – osoba upoważniona przez Przewodniczącego SSUJ do 
administrowania sprawami finansowymi SSUJ. Przyjmuje wnioski o 
dotacje, utrzymuje kontakt z koordynatorami i referuje wnioski o dotacje 
na posiedzeniach Zarządu.



Słownik 
procedury 
finansowania

Przewodniczący SSUJ – dysponent środków. Podejmuje wszelkie decyzje 
finansowe w tym w sprawach rozpoczynania procedury finansowania i 
rozliczania projektów.

Kwestor UJ – pełni funkcję głównego księgowego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. SSUJ w zakresie gospodarki finansowej podlega Kwestorowi.

Biuro SSUJ – miejsce pracy pracowników biura SSUJ, znajduje się przy ulicy 
Czapskich 4.

Posiedzenia Zarządu – posiedzenia, w których uczestniczą członkowie Zarządu 
Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywają się one wedle 
ustalone wcześniej kalendarza podanego do wiadomości publicznej. Na 
posiedzeniach Sekretarz Zarządu przedstawia pozostałym członkom wnioski do 
rozpatrzenia.



Procedura finansowa

I Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

II Decyzja Zarządu

III Rozpoczęcie procedury finansowania

IV Realizacja projektu

V Rozliczenie projektu 

Procedura 
Uniwersytetu

Procedura 
Samorządu



4. Terminy

I Złożenie wniosku o dotację: minimum 5 dni przed posiedzeniem Zarządu

II Decyzja Zarządu: posiedzenia odbywają się co poniedziałek w godzinach 
popołudniowych

III Rozpoczęcie procedury finansowania: następnego dnia po posiedzeniu 
Zarządu

IV Realizacja projektu: najwcześniej 5 dni roboczych od rozpoczęcia procedury 
finansowania

V Rozliczenie projektu: maksymalnie 14 dni od zakończenia realizacji projektu; 
w dniu rozliczania każda faktura musi mieć jeszcze minimum 
7 dni na zapłatę



Minimalne terminy realizacji projektu
Przykład: 17 i 18 kwietnia jako dni realizacji

ETAP I MINIMUM 5 DNI 
PRZED 

POSIEDZENIEM

Złożenie wniosku 
o dotację 

ETAP II DZIEŃ 
POSIEDZENIA 

ZARZĄDU
Decyzja Zarządu

ETAP III
NASTĘPNY DZIEŃ 

ROBOCZY PO 
POSIEDZENIU 

ZARZĄDU

Rozpoczęcie 
procedury 

finansowania

ETAP IV
NIE WCZEŚNIEJ 
NIŻ NA 5 DNI 

ROBOCZYCH OD 
III ETAPU

Realizacja 
projektu

ETAP V
MAKSYMALNIE 

14 DNI OD 
REALIZACJI 
PROJEKTU

Rozliczenie 
projektu



Zasady 
finansowania

REGUŁY 
WYDATKOWANIA 
ŚRODKÓW UCZELNI 
WYNIKAJĄCE 
Z PRAWA ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH ORAZ 
WEWNĘTRZNYCH 
REGULACJI  UJ



Czego nie można sfinansować ze środków 
Samorządu?

Usługa gastronomiczna – na fakturze 
musi być nazwana „cateringową”. 

Lepiej upewnić się wcześniej, że firma 
może wystawić fakturę na usługę 
cateringową, gdyż ma ona inny 

podatek niż gastronomiczna, a więc 
też inny koszt

Alkohol Koszty nagród finansowych

Kwiaty
Paliwo do pojazdów (możliwe w 

bardzo szczególnych przypadkach i po 
dodatkowej procedurze)

Zawyżone koszty



Sposoby płatności

• Organizator projektu opłaca z własnych środków koszt realizacji. Uniwersytet po otrzymaniu faktury 
zwraca środki na konto organizatora. Jest to najłatwiejszy sposób z uwagi na brak konieczności 
pilnowania terminów płatności potencjalnie wielu faktur.

Zwrot kosztów

• Usługodawca wystawia fakturę z minimum 21-dniowym terminem płatności na dane Uniwersytetu. 
Faktura zostaje wystawiona w dniu odbioru usługi i opłacona przez Uniwersytet przy rozliczaniu 
projektu. Metoda ta pozwala uniknąć zakładania własnych pieniędzy przez organizatorów, wymaga 
jednak terminowości przy rozliczaniu projektu. Faktura przelewowa musi zostać rozliczona co 
najmniej 7 dni przed terminem jej płatności. Na wyraźny wymóg usługodawcy Przewodniczący 
wystawia promesę zobowiązując się w imieniu Uniwersytetu do opłacenia faktury przed jej 
wystawieniem.

Faktura przelewowa



Faktura

Każdy z kosztów pokrywanych przez Uniwersytet 
musi być udokumentowany fakturą wystawioną 
przez usługodawcę na NIP i adres Uniwersytetu 
(nie wydziału ani Samorządu) aby zostać 
rozliczony. Obowiązek uzyskania faktury 
spoczywa na koordynatorze projektu.

Dane do wystawienia faktury:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
NIP: 675-000-22-36

Paragony ani faktury pro-forma (bez późniejszej 
faktury właściwej) nie są rozliczane!



Sposoby rozliczenia projektu
Rozliczenie pełne

• Projekt jest rozliczany po zakończeniu jego realizacji. Koordynator projektu przesyła 
wszystkie dokumenty projektu na raz do 14 dni po jego zakończeniu. Uniwersytet 
opłaca wszystkie koszty jednocześnie.

Rozliczenie częściowe
• Rozliczenie projektu jest podzielone na kilka etapów wedle preferencji koordynatora 

projektu. W każdym z etapów rozliczana jest pewna część kosztów projektu. 
Uniwersytet opłaca każdy z etapów w miarę ich rozliczania.

Szczegóły rozliczania projektu znajdują się w dalszej części Informatora



Procedura 
weryfikacji 
rynku

Procedura weryfikacji rynku to system, dzięki któremu 
możliwe jest sprawdzenie, czy przy wyborze przez 
wnioskodawcę oferty danej usługi zostały uwzględnione 
średnie ceny rynkowe.

W zależności od kwoty danego kosztu może być konieczne 
udokumentowanie przeprowadzenia weryfikacji rynku.

Przez „koszt” rozumiemy jeden zakup/wykonaną usługę, 
która ma zostać opłacona przez UJ. Przykładowo jednym 
kosztem może być zakup gadżetów promocyjnych w 
konkretnym sklepie.
1 koszt = 1 pozycja w kosztorysie



Zakaz dzielenia kosztów
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami niedopuszczalnym jest sztuczne rozdzielanie
pojedynczego zamówienia na wiele zamówień (nawet do różnych usługodawców) celem 
uniknięcia łącznego szacowania ich kwoty (np. próbując uniknąć wypełniania wniosku do DZP).

źródło: 
Zarządzenie nr 57 Rektora 

Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z 5 maja 

2017 roku
§ 7 ust. 2 



Progi finansowe dla pojedynczych 
kosztów (nie całych projektów)

Do 3500 zł netto

• Obowiązuje 
uproszczona 
procedura

Od 3500 zł netto do 
10 000 zł netto

• Wymagana 
udokumentowana 
weryfikacja rynku

Od 10 000 zł netto do 
130 000 zł netto

• Wymagana 
udokumentowana 
weryfikacja rynku 
oraz złożenie 
wniosku do Działu 
Zamówień 
Publicznych UJ

Powyżej 130 000 zł 
netto

• Wymagana 
procedura 
przetargowa –
budżet Samorządu 
Studentów UJ nie 
pozwala co do 
zasady realizować 
projektów 
przekraczających tą 
kwotę, omówienie 
zostało pominięte



Do 3500 zł netto
Nie jest wymagane udokumentowanie badania rynku

Jako załącznik wystarczy dowolne potwierdzenie kosztu, np. zrzut ekranu strony sklepu 
internetowego wraz z paskiem adresu przeglądarki lub plik PDF z wydrukiem konwersacji 
mailowej z dostawcą usługi.

źródło: 
Instrukcja obiegu 

dokumentów 
finansowo-księgowych 

Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, s. 16.



Od 3 500 zł netto do 10 000 zł netto
Konieczne udokumentowanie weryfikacji rynku poprzez przedstawienie 3 konkurencyjnych ofert 
tej samej usługi od 3 różnych usługodawców (2 oferty od tego samego podmiotu są traktowane 
jako 1), spośród których wybiera się jedną (najtańszą). 

W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest uzasadnienie wyboru dostawcy bez 
przedstawiania 3 ofert (gdy nie istnieje inny podmiot zdolny przedstawić konkurencyjną ofertę).

źródło: 
Instrukcja obiegu 

dokumentów 
finansowo-księgowych 

Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, s. 15.



Od 10 000 zł netto do 130 000 zł netto
Jeśli pojedynczy koszt finansowany jest w kwocie powyżej 10 000 PLN netto, to dodatkowo 
należy złożyć wniosek do Działu Zamówień Publicznych w sprawie danego kosztu (nie całego 
projektu – jeden projekt może wymagać wielu wniosków do DZP).

Uwaga: wniosek do DZP wraz załącznikami składany jest w III etapie (rozpoczęciu procedury 
finansowej), nie załączamy go do wniosku o dofinansowanie.

źródło: 
Zarządzenie nr 57 Rektora 

Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z 5 maja 

2017 roku
§ 7 ust. 4



TRZY OFERTY CZY JEDNA?



Potwierdzenia 
kosztów poniżej 
10 000 zł netto

Wydruk do PDF konwersacji 
mailowej z 

usługodawcą/sklepem 
(przy 3 ofertach koniecznym jest, 

aby wszyscy 3 usługodawcy 
otrzymali takie samo zapytanie 

o wystawienie oferty)

Zrzut ekranu strony sklepu 
(z widocznym paskiem adresu 

przeglądarki)

Katalog producenta Pisemna oferta sporządzona 
przez usługodawcę



Zapytanie ofertowe przy koszcie powyżej 
10 000 PLN

źródło: 
Instrukcja obiegu 

dokumentów finansowo-
księgowych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego , s.15.



Zapytanie 
ofertowe przy 
koszcie powyżej 
10 000 PLN w 
praktyce

Przygotowujemy zapytanie ofertowe, zawierający dokładny opis 
wymagań co do zamawianej usługi/kupowanego produktu, 
wraz z pytaniem o wycenę netto i brutto oraz pytaniem o 
możliwość płatności fakturą przelewową na Uniwersytet 
Jagielloński z 21-dniowym terminem płatności.

Wysyłamy zapytanie do 3 firm w identycznej treści.

Do wniosku załączamy wydrukowane do PDF całe wątki 
mailowe (zapytanie + odpowiedź).



Dokumenty, które trzeba złożyć w 
przypadku kosztu powyżej 10 000 PLN

Wniosek o 
udzielenie/uruchomienie 

postępowania o zamówienie
do DZP

Protokół z wyboru 
wykonawcy

Oświadczenie o braku 
podstaw do wyłączenia 

z postępowania

Zapytanie ofertowe

Trzy oferty, spośród których 
wnioskodawca wybiera jedną 
– wygraną (koniecznie z ceną 

zarówno netto jak i brutto, 
oferta wybrana musi być 

wyróżniona).

Wzory dokumentów DZP znajdują się na stronie https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/

https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/


Jak zapisywać oferty otrzymane mailowo

1
2 3



Potwierdzenia 
kosztów - uwagi

Potwierdzenia kosztów nie są wymagane do kosztów, 
których nie finansuje w jakikolwiek sposób SSUJ.

Oferty nie mogą być starsze niż 3 miesiące

Oferty muszą zawierać informację czy podane ceny są 
cenami netto czy brutto (a najlepiej obie te kwoty)

Gdy wnioskodawca chce zapłacić fakturą przelewową należy 
zapytać czy firma wystawi fakturą przelewową na 
Uniwersytet Jagielloński z 21-dniowym terminem płatności. 



Wniosek 
o dofinansowanie
PROCEDURA SAMORZĄDU STUDENTÓW UJ



Złożenie wniosku o 
dofinansowanie
Aby uzyskać dofinansowanie projektu należy złożyć wniosek do 
Zarządu SSUJ poprzez formularz systemu DotUJ: 
https://forms.office.com/r/TcjLU6KYzu

Wniosek należy złożyć co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem 
Zarządu, na którym ma być on procedowany.

Sekretarz Zarządu sprawdza wniosek pod względem formalnym 
i przekazuje wnioskodawcy ewentualne instrukcje 
dotyczące naniesienia niezbędnych poprawek

https://forms.office.com/r/TcjLU6KYzu


Kwestie formalne

Wniosek musi zostać złożony przez koordynatora projektu wyszczególnionego w dokumencie 
wniosku z konta w domenie @student.uj.edu.pl. Ma to na celu weryfikację tożsamości osoby 
składającej wniosek. Wnioski składane z innych adresów zostaną automatycznie odrzucone.

Część pierwsza formularza zawiera kilka podstawowych pytań dotyczących projektu, 
pozwalających określić sposób jego dalszego procedowania. Należy wypełnić je zgodnie z 
instrukcją w formularzu.



Dokument 
wniosku
Po uzupełnieniu części formalnej 
należy dołączyć do zgłoszenia sam 
dokument wniosku. Stanowi on 
opis projektu, który ma zostać 
sfinansowany ze środków 
Samorządu. Link do aktualnej 
wersji wzoru dokumentu wraz 
z instrukcją znajduje się w 
formularzu DotUJ oraz na stronie 
https://samorzad.uj.edu.pl/dofina
nsowanie/.

https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/


Załączniki: kosztorys 
wstępny

Link do aktualnej wersji wzoru arkusza znajduje się 
w formularzu DotUJ oraz na stronie 
https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/.

https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/


Załączniki: do opisu projektu

PROGRAM SZKOLEŃ (jeśli 
dotyczy) wraz z ich opisem 

i przybliżeniem sylwetki osoby 
prowadzącej szkolenie

WIZUALIZACJE (jeśli dotyczy) 
np. koszulek, grafiki na 

wydarzenie, kubków, plakatów, 
grafiki, na której będzie 

promowany SSUJ itp. zgodne z 
Księgą Znaku SSUJ i innych 
artykułów promocyjnych

POTWIERDZENIA 
OTRZYMANIA 

DOFINANSOWANIA Z INNYCH 
ŹRÓDEŁ (jeśli dotyczy) np. skan 

pisma do dziekana



Załączniki: 
sprawy 
finansowe

W zależności od kosztów konkretnych pozycji projektu 
konieczne jest załączenie stosownych dokumentów 
potwierdzających kwoty oraz konkurencyjność ofert.

Dla każdej pozycji kosztorysu:
◦ Koszt do 3 500 zł netto:

◦ Jedna wybrana oferta

◦ Koszt od 3 500 zł netto do 10 000 zł netto:
◦ Trzy konkurencyjne oferty (wraz z zapytaniem o ich wystawienie jeśli występuje)

◦ Koszt powyżej 10 000 zł netto:
◦ Zapytanie ofertowe, którego treść została przesłana potencjalnym 

usługodawcom
◦ Trzy konkurencyjne oferty z widocznymi cenami zarówno netto jak i brutto 

(wydruki PDF maili wraz z widocznym przesłanym zapytaniem)

Szczegółowe informacje o wymaganych załącznikach znajdują 
się w sekcji „Zasady finansowania” w poprzedniej części 
Informatora.



Przesłanie wniosku
Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu formularza DotUJ na konto 
pocztowe osoby wypełniającej (koordynatora projektu) 
zostanie wysłany email z potwierdzeniem otrzymania 
wniosku. Następnym krokiem będzie jego sprawdzenie pod 
względem formalnym przez Sekretarza Zarządu. O zmianach 
statusu wniosku będziesz otrzymywać informacje na bieżąco 
drogą mailową.



Wezwanie do uzupełnienia
Jeśli w wyniku weryfikacji wniosku Sekretarz znajdzie błędy 
formalne wezwie Cię do uzupełnienia wniosku przez system 
DotUJ. W mailu otrzymasz instrukcję co należy poprawić oraz 
link do udostępnionego folderu Sharepoint z Twoim 
wnioskiem, na którym musisz wprowadzić zmiany.

Po dokonaniu poprawek zatwierdź je klikając odpowiedni 
przycisk w powiadomieniu, Sekretarz zostanie powiadomiony.

Jeśli zakres koniecznych do opłacenia projektu przez UJ zmian 
jest zbyt duży aby zrealizować projekt zgodnie 
z Twoimi założeniami możesz wycofać wniosek klikając 
przycisk w powiadomieniu.



Zatwierdzenie wniosku przez Sekretarza
Po pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku Sekretarz 
oznacza wniosek jako zweryfikowany w systemie. Oczekuje on 
teraz na decyzję Zarządu.



Decyzja Zarządu
•dokumenty I etapu zostały wysłane na 5 dni przed posiedzeniem 
do Sekretarza Zarządu

•następuje dzień posiedzenia

•na posiedzeniu Sekretarz referuje wniosek i poddaje go pod 
dyskusje. Odpowiada na pytania zadawane przez innych 
członków Zarządu. Oprócz tego informuje członków Zarządu o 
wszystkich zmianach, które zostały ustalone z wnioskodawcą

•po dyskusji Zarząd SSUJ podejmuje decyzję dot. przyznania 
dotacji zwykłą większością głosów w formie uchwały

•Sekretarz Zarządu wysyła informację o podjętej decyzji przez 
DotUJ koordynatorowi projektu



Najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców 
mające duży wpływ na ocenę przez Zarząd

wniosek wypełniony 
niechlujnie, z wieloma 

błędami np. datami sprzed 
roku, co świadczy o 

kopiowaniu wniosku bez 
sprawdzania

środki realizacji projektu nie 
są adekwatne do celów 

projektu

cele projektu nie są tożsame 
z celami działalności SSUJ

niezastosowanie się do reguł 
gospodarności finansowej 

przy wyborze środka do 
realizacji celu projektu

nieuwzględnienie średnich 
cen rynkowych

brak przedstawienia sylwetki 
osób, które prowadzą 
szkolenia, brak opisu 

szkoleń,

niestosowanie się do zasad 
Księgi Znaku SSUJ w 
przypadku grafiki, 

wizualizacji itp., na których 
znajduje się logo SSUJ

brak wymaganych 
załączników



Przyznanie 
środków

Na uchwale Zarządu kończy się ścieżka wniosku o 
dofinansowanie. Środki na Twój projekt zostały zarezerwowane 
w budżecie Samorządu ale nie możesz ich jeszcze wydać. 
Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury finansowania 
projektu z przyznanych środków przez Uczelnię.



Rozpoczęcie 
procedury 
finansowania
PROCEDURA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO



Złożenie wniosku o rozpoczęcie 
procedury finansowania

Trzeci etap realizacji projektu polega na przesłaniu odpowiednich dokumentów przez koordynatora do 
Biura Samorządu Studentów na adres dotacje.biuro@samorzad.uj.edu.pl (dla jednostek SSUJ) lub 
rozliczenia.studenci@uj.edu.pl (dla organizacji studenckich) w celu rozpoczęcia procedury finansowania 
projektu przez Uniwersytet Jagielloński.

Procedurę finansowania można rozpocząć po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania przez 
Zarząd i w terminie MINIMUM 5 DNI ROBOCZYCH PRZED realizacją projektu. W przypadku projektów 
wymagających złożenia wniosku do Działu Zamówień Publicznych zalecane jest złożenie dokumentów 
minimum 10 dni roboczych przed realizacją projektu.

mailto:dotacje.biuro@samorzad.uj.edu.pl
mailto:rozliczenia.studenci@uj.edu.pl


UWAGA: Jakiekolwiek zobowiązania finansowe można zaciągać 
dopiero, gdy procedura finansowania zostanie rozpoczęta, tj. po 
5 dniach roboczych od złożenia dokumentów.

W przypadku składania wniosku do DZP zaleca się kontakt 
(np. telefonicznie) z Biurem SSUJ (dla jednostek SSUJ) lub DSS 
(dla organizacji studenckich) celem potwierdzenia, że wszystkie 
zgody zostały otrzymane.

Do momentu pełnej akceptacji rozpoczęcia procedury 
finansowania wszelkie wydatki i zobowiązania koordynator 
projektu podejmuje na własne ryzyko.



Wymagane dokumenty 1/2
• Wzór dostępny na stronie 

https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/
• O ile nie zaznaczono inaczej można skopiować treść 

wniosku o dofinansowanie projektu

Wniosek o 
rozpoczęcie 
procedury 

finansowania

• Wzór dostępny na stronie 
https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/

• UWAGA: wzór dla jednostek SSUJ jest inny niż dla 
organizacji studenckich

Kosztorys ostateczny

https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/
https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/




Wymagane dokumenty 2/2

3 konkurencyjne oferty (jeśli 
dotyczy)

• Więcej informacji na ten 
temat w części „Zasady 
finansowania”

Potwierdzenia innych źródeł 
finansowania (jeśli dotyczy)

• Tak, jak we wniosku 
o dofinansowanie

Wniosek do Działu 
Zamówień Publicznych wraz 
z załącznikami (jeśli dotyczy)

• Więcej informacji na ten 
temat w części „Zasady 
finansowania”



Procedura finansowa od strony Uczelni

Otrzymanie 
wniosku o 

rozpoczęcie 
procedury 
finansowej

Pracownik Biura 
Samorządu 
Studentów 

dokonuje wstępnej 
weryfikacji wniosku, 

sprawdza 
kompletność 
załączonych 

dokumentów

Przewodniczący 
Samorządu 
Studentów 

dokonuje akceptacji 
wniosku jako 

dysponent środków 
na cele studenckie

Dział Weryfikacji 
i Kontroli UJ 

sprawdza wniosek 
pod względem 

formalnym i 
rachunkowym

Kwestor UJ 
dokonuje akceptacji 

wniosku pod 
względem 

finansowym

(jeśli dotyczy) Dział 
Zamówień 

Publicznych UJ 
kontroluje 

przeprowadzenie 
procedury 

weryfikacji rynku

Pracownik Biura 
Samorządu 
Studentów 
otrzymuje 

potwierdzenie 
zgody na realizację 

projektu



Typowe powody odrzucenia rozpoczęcia 
procedury finansowania

[Biuro SSUJ] Brak koniecznych 
załączników lub niepoprawne ich 

wypełnienie

[Przewodniczący SSUJ] 
Niezgodność między wnioskiem o 

dofinansowanie do Zarządu a 
wnioskiem o rozpoczęcie 

procedury finansowania (np. 
istotna zmiana charakteru 

projektu)

[Przewodniczący SSUJ] Rażące 
błędy we wniosku o rozpoczęcie 
procedury (np. niedopełnienie 
wymogów zamieszczonych w 

wiadomości o uzyskaniu dotacji)

[Dział Weryfikacji i Kontroli UJ] 
Nieścisłości w kosztorysie 

projektu

[Dział Zamówień Publicznych] 
Przedstawione oferty nie są 

konkurencyjne (np. różna treść 
zapytań ofertowych do różnych 

usługodawców)



Co jeśli 
spóźniłem/am 
się ze złożeniem 
dokumentów

W sytuacji spóźnienia ze złożeniem dokumentów konieczna jest 
zmiana terminu realizacji projektu.



Realizacja 
projektu
CZYLI TO, CO TYGRYSKI LUBIĄ NAJBARDZIEJ ;)



Realizacja projektu
Po rozpoczęciu procedury możesz przejść do realizowania 
swojego projektu.

W trakcie tego etapu należy pamiętać o przygotowywaniu 
niezbędnych dokumentów do jego rozliczenia, takich jak listy 
obecności, listy wpłat uczestników, faktury, rachunki czy zdjęcia.

W przypadku rozliczania projektu metodą częściową fazy 
realizacji i rozliczania mogą się przeplatać.



Rozliczenie 
projektu
PROCEDURA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO



Rozliczenie projektu

Ostatnim etapem jest rozliczenie całego projektu w celu jego opłacenia przez Uczelnię.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty konieczne do rozliczenia projektu muszą 
zostać przesłane do 14 dni od daty zakończenia projektu.

Dokumenty należy przesyłać tak samo jak wnioski o rozpoczęcie procedury 
finansowania na adres dotacje.biuro@samorzad.uj.edu.pl (dla jednostek SSUJ) lub 
rozliczenia.studenci@uj.edu.pl (dla organizacji studenckich).

mailto:dotacje.biuro@samorzad.uj.edu.pl
mailto:rozliczenia.studenci@uj.edu.pl


Sprawozdanie 
merytoryczne
Pierwszym dokumentem koniecznym do 
rozliczenia projektu jest sprawozdanie 
merytoryczne. Stanowi ono opis realizacji 
projektu, pozwalający ocenić czy projekt został 
zrealizowany zgodnie z przeznaczeniem 
przyznanych funduszy. Opis ten w zależności od 
zakresu projektu zwykle zajmuje od jednej do 
kilku stron A4. Wzór można znaleźć na stronie: 
https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/.

https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/


Sprawozdanie powinno być 
napisane w sposób, który 
pozwala osobie postronnej 
zwizualizować sobie przebieg 
oraz cel projektu.



Sprawozdanie 
finansowe
Drugim dokumentem jest sprawozdanie 
finansowe. Stanowi ono listę wydatków do 
rozliczenia. Każda faktura/nota wewnętrzna jest 
osobną pozycją.

Wzór można znaleźć na 
stronie: https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowa
nie/.

https://samorzad.uj.edu.pl/dofinansowanie/


Pozostałe załączniki

Dokumenty finansowe

Wszystkie faktury, noty wewnętrzne, 
rachunki itp. z danego projektu. 
Dokumenty finansowe dołącza się do 
sprawozdania finansowego. Numery 
faktur wpisuje się w pola „dokumenty 
finansowe” we wniosku sprawozdania 
finansowego.

Lista obecności (jeśli dotyczy)

Lista obecności uczestników projektu, 
w przypadku wydarzeń, w których 
możliwe jest wyliczenie liczby osób 
(bale, wyjazdy integracyjne i inne 
ograniczone liczbą miejsc wydarzenia, 
lista potwierdzenia odbioru bluz 
wydziałowych).

Lista wpłat uczestników (jeśli 
dotyczy)
Lista w przypadku, gdy uczestnicy 
wpłacają pieniądze na rzecz projektu.

Zdjęcia z realizacji projektu 
(w ramach możliwości)
Fotografie dokumentujące 
zrealizowanie projektu.



Rozliczenie pełne a częściowe
Rozliczenie pełne - po zakończeniu realizacji projektu przesyłamy:

◦ Sprawozdanie merytoryczne
◦ Sprawozdanie finansowe
◦ Pozostałe załączniki

Rozliczenie częściowe
◦ Podczas realizacji projektu przesyłamy do Biura SSUJ/DSS rozliczane dokumenty finansowe oraz pismo 

adresowane do Przewodniczącego Samorządu Studentów zatytułowane „Wniosek o częściowe 
rozliczenie projektu”. We wniosku należy podać nazwę projektu, termin realizacji, organizatora, 
informację dlaczego zaistniała taka sytuacja, wypisać, które faktury już złożyłeś/-aś, a czego jeszcze ci 
brakuje oraz kiedy w przybliżeniu złożysz pozostałe faktury.

◦ Po zakończeniu projektu składamy sprawozdania wraz z pozostałymi nierozliczonymi fakturami i innymi 
załącznikami jak w rozliczeniu pełnym.



Uwagi dotyczące faktur przelewowych

Płatna przelewem – ponieważ usługodawca 
dostanie wyznaczoną kwotę przelewem z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W momencie złożenia pozostaje minimum 7 
dni terminu płatności - kwestura potrzebuje 7 

dni na rozliczenie faktury.

Na Uniwersytet Jagielloński – ponieważ to 
Uczelnia jest płatnikiem (nie Samorząd 

Studentów).

Warto sprawdzić fakturę przed jej odbiorem, czy nie ma w niej żadnego błędu



Co się dzieje w wypadku opóźnienia z 
doniesieniem faktury?

Wnioskodawca zostanie obciążony naliczonymi odsetkami, które powstały wskutek 
niedostarczenia faktur w odpowiednim terminie.

źródło:
Komunikat nr 22

Kwestora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z 20 czerwca 

2017 roku pkt 9.



Co się dzieje w wypadku opóźnienia z 
doniesieniem faktury?

Warto w takim wypadku napisać do usługodawcy maila o treści: 

"Zwracam się do Pastwa z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury XXX 
na kwotę YYY zł do dnia ZZZ oraz o odstąpienie od naliczania odsetek na rzecz Uniwersytetu 
Jagiellońskiego".

Odpowiedź na tego maila drukujemy w formacie PDF (patrz: drukowanie odpowiedzi 
na zapytania ofertowe) oraz przesyłamy na maila dotacje.biuro@samorzad.uj.edu.pl

mailto:dotacje.biuro@samorzad.uj.edu.pl


Rozliczanie przed i po terminie

Czy możliwe jest rozliczenie projektu po 
terminie 14 dniu od jego zakończenia?
W uzasadnionych przypadkach tak. Należy wtedy 
(jeszcze przed upływem czternastego dnia!) złożyć 
wniosek adresowany do Przewodniczącej o zgodę na 
rozliczenie projektu po terminie wraz z uzasadnieniem.

Czy możliwe jest rozliczenie projektu 
przed terminem realizacji projektu?
W uzasadnionych przypadkach tak. Należy wtedy złożyć 
wniosek adresowany do Przewodniczącej o zgodę na 
rozliczenie projektu przed terminem jego realizacji wraz 
z uzasadnieniem



Czy UJ może 
zwrócić 
pieniądze na 
konto 
koordynatora, 
jeśli faktura 
została 
przez niego/nią
zapłacona?

Tak. W takim wypadku należy w sprawozdaniu finansowym 
w kolumnie „Dokumenty finansowe” wpisać nr faktury 
zapłaconej gotówką z dopiskiem „Zwrot na konto”, a pod 
„Dane do zwrotu na konto” wpisać swój nr konta, imię i 
nazwisko oraz adres. O potrzebie zwrotu na konto należy 
poinformować w mailu z dokumentami do rozliczenia.




