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Julia Sobolewska
Przewodniczqca
Zarzqdu Samorz4du Student6w
Uniwersytetu Warszawskiego

W zwi4zku z realizacjq budzetu w roku kalendarzov,rym 2017 roku, po uzgodnieniu
zPrzewodniczqc1 Komisji Finansowej Ewelin4 Dusz4, przedstawiamy pismo wyjaSniaj4ce
oraz kwoty poprawek o jakie Zarz4d bgdzie wnioskowal do Parlamentu Student6w UW.
Zgodnie z dotychczasowym postgpowaniem odpowiednie pismo w tej sprawie kierowane bylo
w grudniu, kt6re uwzglgdnialo zmiany w budzecie, jakie zaszly od uchwalenia projektu przez
ZSS UW i zatwierdzeniaprzez PS UW i przedstawiaj4c realne koszty jakie zostaly poniesione
w odpowiednich pozycjach budzetowych w ci4gu roku kalendarzowego. Uwzglgdniaj4c
propozycje podniesione przez Parlamentarzyst6w na ostatnim posiedzeniu PS UW ZSS
zobowi4zuje sig przedstawia6 wydatkowanie III filaru jako zal1cznik do sprawozdania
ro c zne go i na bie24co info rm ow ac o zmianach zacho dzqcy ch w p o szcze g 6 I nych p o zy cj ach.
Przychody
Tabela

I. Przvchodv

Pozycja

Kwota
przyznana

1.3.5. PANORAMA CLUB (wynaiemca Indeksu)

225 950,40 zl
92 429 zl
I 213 098 zl

1.4. Dotacle celowe rektorskie

2.1. Dotacja MNiSzW

Kwota
wnioskowana
135 739,42 zl
200 zl
I 248 098 zl

lll

Ad. 1.3.5. w momencie skladania projektu budzetu do Parlamentu Student6w Zarzyd
nie wiedzial ile czasu zajmierozpatrzenie postgpowania ofertowego dotyczQcego poszukiwania
nowego najemcy, wigc zaloLyl mo2liwoS6 wplynigcia ok 100 000 zt od przyszlego najemcy.
Niestety ze wzglgdunaprzedlulaj4cy sig proces rozpatrzeniaprzetargu, zawarciaumowy oraz
(trwaj4cy obecnie) remont przychody ztego punktu zostan1na poziomie 135 739,42 zl,ktore
uiScil poprzedni najemca.

Ad. 1.4. dotacje celowe zosta\y zalo2one na podobnym poziomie jak dotacj e przyznane
w roku kalendarzowym 2016 czyli 92 429 zl. W roku 2017 zostaly przyznane dotacje celowe
na: Stage4You (przyznano 10 000 zl), Warszawskie Dni Informatyki (przyznarro l0 000 zl),
pokrycie VAT Digital Theatre + (kwota 2 727,09 zl), Konferencjg Medi6w Studenckich
(przyznano 5 000 zL), v,ryjazd szkoleniowy do Chgcin Komisji Stypendialnych (yrzyznano
15 2I0 zl), projekt Ambasadorowie UW (przyznano 1 082 zl), wyjazd do Stegny na Campus
UW (przyznano 70 000 zl).
Ad. 2.1. Dotacja z Ministerstwa Nauki

i

Szkolnictwa Wy2szego zosta\a przyznana

l248 098 zl.
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ostatecznie w wysokoScl

Wydatki
Tabela 2. Wydatki
Pozycja

I.2.Ifilar

-

Uregulowanie platnoSci za projekty z roku
poprzedniego
2.211filar Uregulowanie platnoSci za projekty z roku
poprzedniego
3.1. m filar - Organrzacja i promocja gl6wnych
koncert6w w ramach Juwenali6w Uniwersytetu
Warszawskiego (kampus Gl6wny i Agrykola)
3.2. III filar - Organizacja przedsigwziEc w
ramach Juwenali6w samorz4d6w jednostek, rad
mieszkaric6w oraz Miasteczko Akademickie
3.4. III filar - Organizacja konferencji, szkoleri
wyiazdowych i staclonarnych
3.5. ru filar - Wymiany migdztmarodowe
3.6. III filar - Przebudowa budynku, remonty i
zakup wyposaZenia (w tym dla samorz4d6w
jednostek)
3.7.Iil filar - Informatyzacja i zakup sprzgtu
komputerowego, elektronicznego (w tym dla
samorz4d6wiednostek)
3.8. III filar - Przedsigwzigcia naukowe,
kulturalne, sportowe i integracyjne (w tym
promocja wydarzeri)
3.10 il filar - Rozliczenie projekt6w z roku
poprzedniego
4. I Materialy biurowe oraz biel4ce wyposazenie
4.4 Koszty pracownicze
4.6. Ksero
5. l. Rozliczenie dotacii rektorskich

Kwota
przyznana
500 zl

Kwota
wnioskowana
1 503 zl

3 500 zl

15 541,44 zl

174 455,30 zl

134 437,97 zl

73 000 zl

93 255,24 zl

140 000 zl

100 000 zl

9 000 zl
28 000 z\

0zl

55 000 zl

62 000 z\

214 000 zl

230 000 zl

I

600 zl

000 zt

28 891,18 zl
162 000 zl
7 000 zl
92 429,00 zl

90 000

zN

15 000 zl
120 000 zl

9 500 zl

lll

200 zl

1'd.7.2,2.2 oraz3.I0, czylirozliczeniaprojekt6w z roku poprzednie go zl,II i m frlaru,
trudno byLo zaloLy6 kwotg, kt6ra zostanie jeszcze wydana z wniosk6w przyznanych w roku
kalendarzowym 2016 ze wzglgdu na nieterminowe przekazywanie faktur. CzgSC tych pozycji
dotyczy um6w i wystawianych do nich rachunk6w, kt6rych rozliczenie trwa dluaej nil
rozliczenie faktur. Mamy nadziejg,2e spotka sig to ze zrozumieniem, poniewaz w wigkszoSci
s4 to wypadki losowe.

Ad. 3.1. i 3.8. kwoty dotycz4cejUWenali6w zostaly podzielone zewzglgduna swoj4
charakterystykgmigdzytedwie pozyqe. W3.1.\4cznekosztyto 134 437,97 zl,aw3.8.
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wramachjuwenali6wwydano 100 280 zl.KwotadofinansowaniazUrzgduMiasta, zewzglEdu
na rozliczenie, kt6re nie jest prowadzone przez ZSS UWBiuro ZSS UW, nie byla do tej pory
uwzglgdniana w bud2ecie samorz4du student6w.
Ad. 3.2. w ramach regionali6w zorganizowano w tym roku 13 przedsigwzig6, co jest
Iiczbq o 3 wigksz4 niz w roku 2016 - poniewaz na kaade wydarzenie bylo zaloaone
maksymalne doltnansowanie w wysokoSci 10 000 zl, ze wzglgdu na rosn4ce zainteresowanie
jednostek organizacjq tego typu wydarzen, budzet ostatecznie ulegl zmianie. W sklad tej
pozycji wchodzi r6wnie2 Miasteczko Akademickie orazwykonanie projektu oryatizacjiruchu
podczas Miasteczka, niezbgdny do dopelnienia formalnoSci z Urzgdem Miasta.
Ad. 3 .4 ze wzglgdu na wykorzystanie do tej pory I | 07 6,38 zl z tej pozycji budzetowej
i planowany wyjazd szkoleniowy, kt6rego koszt w zesz\ym roku wyni6sl ok 66 000 zl,
wnosimy o obniZenie kwoty tej pozycji do 100 000 zl.

Ad. 3.5. ZSS UW nie dofinansowal i nie planuje

dofinansowad w rcku 2017
przedsigwzigd wymagaj4cych wykorzystania Srodk6w przeznaczonych na wymiany
mrgdzynarodowe.

Ad. 3.6. kwota pocz4tkowo zakladana na przebudowg budynku, remonty
wyposaZenia nie uwzglgdniala zalohenia klimatyzacji w budynku ZSS UW.

i

zakup

Starania

o moZliwoS(' zaloleniaklimatyzacjirozpoczgly sig juz zapoprzedniej kadencji. 30 maja zostalo

skierowane do Biura ZSS pismo w sprawie informacji o wynikach postgpowania
przetargowego na wykonanie klimatyzacji. Wplyngly dwie oferty fir-y DTS SERWIS
w wysokoSci 146 985 zl i firmy KlimaMika w wysokoSci 73 062 zl. Kosztorys inwestorski,
stworzony przez Biuro Gospodarcze, zakladal koszt w wysokoS ci 56 247,12 z\. Oferta zostala
przekazana do Przewodniczqcej oraz dyskutowana drog4 mailow4 w gronie szeroko
rozumianego Zarzrydu-2} czerwca potwierdzono zam6wienie Himatyzacji. Remont rozpocz4l
sig 26 lipca, ale dopiero 3 0 sierpnia przekazano peln4 dokumenta cjE vrazz protokolem odbioru
i faktur4 drog4 mailow4 do Przewodniczqcej, kt6ra byla w tym czasie na wyjeldzie Campus
UW. W zwi4zku z tym w I moZliwyrn terminie po powrocie do Warszawy 5 wrzesnia zostal
zlo2ony wniosek o dofinansowanie. Zewzglgduna obawg dotycz1c4wykonania instalacji oraz
odbior6w nie chcieliSmy wnioskowai o dofinansowanie przed protokolem odbioru remontu.
Warto ponadto podkreSli6, ze gdyby nie nieplanowany w momencie skladania projektu budZetu
remontklimatyzacji,pozycjaniezostalabyprzektoczona.
A.d.3.7. zewzglqdunawdrtzanie nowego systemu rozliczenwniosk6wwwakacje ZSS
podj4l decyzjg o zakupie nowego serwerana potrzeby Cerbera-byl to jeden z wymog6w firmy,
kt6ra wygrala przetarg na zrealizowartie nowego systemu. Wi1zalo sig to z poprawnym
funkcjonowaniem systemu, co nie bytoby moZliwe na starym serwerze. Koszt tego zakupu
wynosil 9 225 z\-bez tej kwoty pozycjata nie zostalaby przekroczona.

Ad. 3.8. ze wzglgdu na wigksz4 liczbg zrealizowarrych przedsigwzigl dofinansowanych
z III filaru zwracarny sig z proSb4 o zwigkszenie budzetu na te przedsigwzigcia do 230 000 A.
W tej chwili wydatkowanie wynosi225 266,54 z\- co daje przehroczenie o SYozakladanego
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budzetu, ale ze wzglgdu na planowane wydarzenia okoloSwi4teczne chcielibySmy zwigkszyc
to do 230 000 zl.

Ad. 4.1. do tej pory na pozycjE materialy biurowe i bieZ4ce wydarzenie wydaliSmy
9 204,30 zl- dlatego wnioskujemy o obni2enie tej kwoty do 15 000 zl, co spokojnie wystarczy
na potrzeby Biura do korica roku 2017.

Ad. 4.4. ze wzglgdu na przejScie na dlugotrwaly urlop jednej z pracownic biura ZSS
UW i zatrudnienie nowej osoby na nowych warunkach wnioskujemy o obnizenie tej kwoty do
120 000 zl.
Ad. 4.6. ze wzglgdu na du24 eksploracjg ksera w biurze ZSS UW zostaly przekroczone
zakJadane koszty 7 000 zl (obecne wydatkowanie wynosi 8 340,25 zt). Z ksera korzystaj4

studenci pracuj4cy wpokoju 106,

a takle

czlonkowie wszystkich organ6w samorz4du

student6w.
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Podsumowanie
Po analizie obecnego stanu bud2etuzakladanego na rck2017 i wydatk6w, kt6re zostaly
zr ealizow ane rekomenduj emy :

.
.

Zakladanie kwoty dotyczEcq uregulowania platnoSci za projekty z roku poprzedniego
nalfiarze minimum 1500 zL,nallfiarze minimum 10 000 zl;
PolEczenie pozycji Organizacja i promocja gl6wnych koncert6w w ramach Juwenali6w
Uniwersytetu Warszawskiego (kampus Gl|wny i Agrykola) lpozycja 3.1],
Przedsigwzigcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne (w tym promocja
wydarzeri) lpozycja 3.8] i Materialy promocyjne, publikncje, informatory, broszury,
knlendarz akademicki lpozycja 3.9] - projekty realizowane w ramach tych trzech
pozycji mog4 zostac uznaniowo przypisane do kazdej z nich ze wzglgdu na swoj4

specyfikg.

o

W

ramach przygotowah do jUWenali6w i Regionali6w ZSS UW

przygotowuje osobne zalohenia dot. finans6w, przedstawiane wladzom Uczelni oraz
Porozumieniu Uczelni Warszawskich w ramach rozliczenia dotacji. Proponujemy
osobne przedstawienie proponowanych kosztorys6w na te przedsigwzigcia, dol4czone
do projektu budzetu;
W4czenie Wymian migdzynarodowych lpozycja 3.5] do pozycli Uczestnictwo
w konferencjach lpozycja 3.31 -jakpokazuje praktyka ostatnich latpozycja 3.5 byla
niewykorzystywana wcale b4dZ wykorzystywana w bardzo malym stopniu.

Zgodnie

z

propozycjami zgloszonymi podczas ostatniego posiedzenia przez

Parlamentarzyst6w zobowi4zuje sig dol4cza(, do sprawozdania rocznego wydatkowanie takhe
III filaru i przedstawia6 je na Parlamencie sprawozdawczym z dokladnym om6wieniem oraz
informowac nabreLEco PS UW o zmianach w budZecie.

Warto takhe zaznaczy|, 2e na dzien 8 listopada w bud2ecie samorz4du student6w byly
wolne Srodki w wysokoSci 358 584.63 zl.
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