
 

Sprawozdanie z rozdziału środków finansowych wraz z rozliczeniem za rok 2021 

– przeznaczonych na działalność studencką i doktorancką 

 

 

 

Na działalność studencką Uniwersytet Wrocławski przeznaczył w 2021 roku 750 000 zł. Samorząd 

Studentów UWr, zgodnie ze swoimi kompetencjami, podzielił tę kwotę następująco: 

- na działalność merytoryczną Samorządu Studentów przeznaczono 390 000 zł, 

- na działalność merytoryczną studenckich kół naukowych przeznaczono 153 000 zł, 

- na działalność merytoryczną zespołów artystycznych (Chór UWr GAUDIUM, Zespół Tańca Dawnego 

UWr i Zespół Teatralny „Dingsbums”) przeznaczono 27 000 zł, 

- na działalność merytoryczną organizacji studenckich (NZS UWr, ELSA Wrocław, International 

Student Network, Kampus TV Telewizja Studencka przy UWr) przeznaczono 22 000 zł, 

- na działalność merytoryczną AZS UWr przeznaczono 16 000 zł, 

- na działalność merytoryczną rad mieszkańców domów studenckich UWr przeznaczono 4 000 zł 

- w rezerwie Prorektora ds. Studenckich pozostawiono kwotę 30 000 zł. 

Łącznie na działalność merytoryczną studenckich organizacji uczelnianych przeznaczono kwotę 

642 000 zł.  

W związku z trwającym stanem epidemii działalność studencka była bardzo ograniczona i większość 

zaplanowanych wydarzeń się nie odbyła lub odbyła się w trybie hybrydowym lub online. Studenckie 

organizacje uczelniane, głównie na organizację i udział w wydarzeniach prowadzonych w formie zdalnej, 

a także organizację Campusu Akademickiego  oraz Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich wydały kwotę 

330 200 zł. Na utrzymanie siedzib organizacji studenckich oraz, częściowo, wynagrodzenia bezosobowe 

związane z działaniem tych organizacji przeznaczono kwotę 131 700 zł.  

 

Na działalność doktorancką Uniwersytet Wrocławski przeznaczył w 2021 roku 32 000 zł, pozostawiając 

kwotę 15 000 zł w rezerwie Prorektora ds. Studenckich. Samorząd Doktorantów, zgodnie ze  

swoimi kompetencjami, przeznaczył tę kwotę m.in. na udział w spotkaniach ogólnokrajowych  

gremiów doktoranckich oraz udział doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych  

(w ograniczonym zakresie, często w formie zdalnej - w związku z trwającym stanem epidemii) – wydając 

łącznie kwotę 16 200 zł. 
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