
 
 

BUDŻET 

FORUM UNIWERSYTETÓW POLSKICH 

PROJEKT 

 

 

1. Informacje o organizacji: 

Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) jest autonomicznym porozumieniem samorządów 

studenckich reprezentujących uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. 

FUniP działa na podstawie statutu Forum Uniwersytetów Polskich oraz statutu Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym wraz z późniejszymi zmianami. 

 

2. Cel dofinansowania: 

Środki pieniężne składające się na budżet Forum Uniwersytetów Polskich wykorzystane będą dla 

realizacji celów statutowych Forum, w szczególności:  

- umożliwianie łatwiejszej komunikacji pomiędzy samorządami wchodzącymi w skład porozumienia, 

- integracji środowiska studenckiego, 

- organizacji i promocji kampanii mających na celu nagłośnienie stanowiska Forum w ważnych dla 

studentów sprawach, 

- szkolenia działaczy samorządów studenckich, 

- krzewienia kultury studenckiej, 

- kreowania dobrego wizerunku uniwersytetów w mediach, 

- promowania Forum na tle innych organizacji tego typu w Polsce. 

 

3. Źródło dofinansowania  

Środki pieniężne składające się na budżet FUniP pochodzą ze składki zatwierdzonej przez władze 

wszystkich uniwersytetów wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. 

Proponowana wysokość składki: 1000 zł netto. 

 



 
 

4. Sposób rozliczania 

Środki przekazane na rzecz FUniP przez poszczególne uniwersytety zostają przelane na subkonto 

utworzone przy koncie KRUP. Proponujemy, aby uczelnią, która ma odpowiadać za rozliczanie 

środków, była uczelnia macierzysta Przewodniczącego KRUP. Rozliczanie następowałoby na 

podstawie niniejszego preliminarza w kwesturze ww. uczelni. Na uczelni zostałaby wyznaczona osoba 

(np. z ramienia samorządu studenckiego) odpowiadająca za komunikację pomiędzy kwesturą a FUniP. 

Uniwersytety winny przekazać FUniP środki finansowe w terminie miesiąca po zatwierdzeniu 

niniejszego preliminarza. W następnych latach proponujemy, aby środki przekazywane były na 

początku roku budżetowego.  

 

5. Łączna kwota dofinansowania (netto)  

20 000 złotych 

 

6. Osoba odpowiedzialna za dysponowanie budżetem FUniP  

Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich  

 

7. Plan wydatków na rok 2014 :  

 

 Ogólnopolska kampania społeczna przeciwko plagiatom i kupowaniu prac przez studentów 

„Nie kombinuj - studiuj” 

- strona internetowa kampanii,  

- projekt graficzny kampanii (logotyp, plakat, ikonografiki), 

- wydruk plakatów (100 sz. na każdą uczelnię),  

- wysyłka materiałów promocyjnych,  

- spot reklamowy kampanii,  

- debaty (materiały szkoleniowe, opłata za przyjazd prelegentów) 500zł/debata. 

 

 „Studencka Akcja Wakacyjna” 

- projekt plakatu,  

- wydruk plakatów (100 szt. na każdą uczelnię), 

- strona internetowa kampanii,  

- wysyłka materiałów 



 
 
 

 Bieżąca działalność FUniP:  

- materiały szkoleniowe na posiedzenia, 

- honoraria dla prelegentów i szkoleniowców, 

- reprezentacja FUniP na konferencjach organizowanych przez samorządy studenckie, PSRP oraz 

podczas posiedzeń UKA, KRUP.  

- materiały promocyjne, 

- rewitalizacja strony internetowej Forum. 

 

 

 


