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Wstęp 
 

Na przestrzeni dziejów studencki ruch naukowy i organizacyjny uległ 

daleko idącemu rozwojowi. Fundamentów zrzeszania się studentów w grupy 

funkcjonujące poza zajęciami należy najpewniej poszukiwać we wspólnej 

nauce, rozwiązywaniu zadań oraz przygotowywaniu się do zaliczeń 

i egzaminów. Z czasem towarzystwa studenckie, często pod opieką starszych 

naukowców, zaczęły podejmować zagadnienia naukowe, skupiać miłośników 

wspólnych zainteresowań oraz organizować różnorodne inicjatywy kierowane 

do środowiska akademickiego i społeczności lokalnych. Środowisko 

studenckie podejmuje aktywności niemal każdego rodzaju. Obok ruchu 

naukowego, można wspomnieć posiadający bogate tradycje studencki ruch 

turystyczno-wędrowny, twórczość literacką i muzyczną, szeroko rozwinięty 

sport akademicki oraz wszelkiego innego rodzaju aktywności: media 

akademickie, studenckie zespoły pieśni i tańca, kluby dyskusyjne i kluby 

przedsiębiorczości, ruchy społeczne, akcje charytatywne czy wreszcie 

akademickie zrzeszenia kościelne lub wyznaniowe. Niewątpliwie, od wielu lat, 

elementem ściśle związanym z aktywnością środowiska studenckiego, 

są organizowane, licznie i w wielu różnych formach, spotkania integracyjne 

i imprezy kulturalne. Coraz większą popularnością cieszą się również 

prowadzone przez studentów kampanie społeczne, których wymiar wykracza 

daleko poza mury pojedynczych uczelni. Skala i różnorodność inicjatyw 

studenckich rozwija się systematycznie, co jest zjawiskiem dodatkowo 

wzmacnianym przez masowy charakter szkolnictwa wyższego. 

 Warto przy tym zauważyć, iż dawny wizerunek środowiska studenckiego 

jako lekko podchodzącego do życia, stopniowo odchodzi do lamusa. Inicjatywy 

studenckie coraz częściej mają istotny wymiar społeczny. Wystarczy 

wspomnieć tu o cyklicznie prowadzonych kampaniach na rzecz walki 

z depresją, promowaniu profesjonalnych porad psychologicznych, 
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zaangażowaniu studentów we wsparcie administracji publicznej w okresie 

pandemii COVID-19 czy też obecnie prowadzonych różnorodnych programów 

i inicjatyw dotyczących wsparcia objętej wojną Ukrainy. Studenci podejmują 

również istotne działania na rzecz popularyzacji nauki i szkolnictwa wyższego 

– prowadzą inicjatywy kierowane do szkół średnich oraz wspólnot lokalnych. 

W wielu miastach Polski środowiska studenckie są głównymi organizatorami 

życia kulturalnego, przygotowując szereg wydarzeń integracyjnych 

i kulturalnych, na czele z imprezami juwenaliowymi i tygodniami nauki, kultury 

oraz sportu. 

 Opisany powyżej zakres aktywności środowiska studenckiego, a także 

jego nieustanny, dynamiczny rozwój, wiąże się również z rosnącymi potrzebami. 

Środki niezbędne do prowadzenia profesjonalnej aktywności akademickiej 

często nie zamykają się jedynie we wsparciu organizacyjnym i udostępnieniu 

infrastruktury uczelni. Coraz częściej, profesjonalna i rzetelna aktywność 

studencka, wymaga obsługi prawno-administracyjnej, a ponadto – 

adekwatnych nakładów finansowych. 
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Możliwe źródła finansowania 
aktywności studenckich 
 

Wpisowe, opłaty za udział, biletowanie, składki 
członkowskie 

Skąd zatem mogą pochodzić środki finansowe na działalność 

studenckich kół naukowych i organizacji studenckich? Na wstępie najpewniej 

warto przypomnieć o nieco zapomnianej już kulturze współfinansowania 

inicjatyw. Z pewnością jednym z pierwszych pomysłów przy organizacji 

inicjatyw studenckich powinno być pokrycie ich kosztów przez uczestników. 

W związku z postępującą popularyzacją inicjatyw nieodpłatnych środowisko 

studenckie zdaje się zapominać o tego rodzaju możliwości.  

 Najprostszą formą współfinansowania inicjatyw może być tzw. 

"wpisowe". Ma ono bardzo istotne zalety – często pozwala ograniczyć 

formalności oraz szybko dokonać niezbędnych zakupów. Jest to doskonałe 

rozwiązanie na przykład dla uczelnianego sportu akademickiego w celu 

ufundowania nagród. Aby zorganizować wpisowe, najczęściej wystarczy 

określenie jego wysokości oraz przedstawienie informacji o jego 

przeznaczeniu. W przypadku zawodów sportowych, wpisowe w symbolicznej 

wysokości może być na przykład wnoszone przez zawodników i przeznaczone 

na zakup nagrody w formie medalu, pucharu, bonu zakupowego czy tym 

podobnych. Praktyką konieczną przy organizacji wpisowego powinno być 

zapewnienie pełnej transparentności wykorzystania środków finansowych. 

Ważne, aby koordynator inicjatywy potrafił sprawozdać przeznaczenie 

zgromadzonych środków, na przykład poprzez przedstawienie rachunków na 

poniesione wydatki. Wadą stosowania "wpisowego" jest fakt, iż najczęściej jest 

to fundusz oparty o zaledwie podstawowe regulacje formalno-prawne, który ma 

zastosowanie raczej do spotkań koleżeńskich, niż szerokiej skali wydarzeń. 
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Niezależnie od tego, organizacja wpisowego powinna odpowiadać właściwym 

wymogom prawa i zostać pod tym kątem przeanalizowana oraz 

zaakceptowana przez odpowiednie organy nadzorujące działalność 

studenckich kół naukowych i organizacji studenckich. 

 Wydarzenia o większej skali można jednak również – w całości lub części 

– współfinansować. Warto na przykład zainspirować się konferencjami 

naukowymi organizowanymi w uczelniach, w ramach których uczestnicy 

najczęściej ponoszą koszty opłaty konferencyjnej. Jest to mechanizm, który 

od lat jest dobrze znany na uczelniach i zwykle realizowany jest poprzez 

uruchomienie rachunku bankowego, na który uczestnicy konferencji lub 

wydarzenia wpłacają środki finansowe poprzez dokonanie przelewu. 

W przypadku inicjatyw studenckich finansowanych w ten sposób, najbardziej 

popularne są między innymi obozy adaptacyjne, tak zwane "adapciaki", 

w ramach, których uczestnicy dokonują częściowej opłaty bezpośrednio na 

rachunek wskazany przez uczelnię.  

 Podobnym rozwiązaniem może być biletowanie wydarzeń 

organizowanych przez organizacje studenckie. Organizacja sprzedaży biletów 

często powiązana jest na przykład z udostępnieniem przez uczelnię kasy 

fiskalnej, za pomocą, której możliwe jest rejestrowanie i wystawianie 

paragonów, stanowiących dowód zakupu biletu. Rozwiązania w tym zakresie 

są różnorodne i najczęściej wymagają wypracowania z odpowiednimi 

jednostkami w uczelni. Przykłady z wybranych jednostek pozwalają stwierdzić, 

iż takie rozwiązanie może być z powodzeniem stosowane. Warto zwrócić 

uwagę na przykład na podległe uczelniom kluby studenckie, które często 

dokonują sprzedaży biletów wstępu – analogicznie może postępować 

organizacja studencka, korzystająca z osobowości prawnej uczelni. Często 

spotykana jest również praktyka sprzedaży biletów na zasadzie podobnej 

do „wpisowego”, która działa poprzez pobieranie opłaty w gotówce w zamian 

za bilet przygotowany przez organizację studencką, jednak w rozwiązaniu tym 
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również występują wątpliwości dotyczące tego, na ile i w jakiej skali jest 

to rozwiązanie dopuszczalne pod względem formalno-prawnym.  

 W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się współpraca 

z różnorodnymi serwisami sprzedającymi bilety on-line. Jest to rozwiązanie 

bardzo atrakcyjne dla uczestników wydarzeń, a jednocześnie komfortowe dla 

organizatorów. Co prawda, współpraca z podmiotem sprzedającym bilety wiąże 

się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów z tytułu prowizji, jednak 

rozwiązuje szereg problemów organizacyjnych. Nie jest również konieczne 

poszukiwanie osób „dyżurujących” w określonych godzinach w punktach 

sprzedaży biletów. W przypadku wydarzeń o znacznej skali, sprzedaż on-line 

często zapewnia również dodatkowe kanały promocji wydarzeń 

– np. w sieciach sklepów czy na stronach internetowych. 

 Z pewnością najmniej popularnym w środowisku studenckim, a być może 

nawet całkowicie zapomnianym sposobem finansowania działalności kół 

naukowych i innego rodzaju organizacji studenckich, jest ustalenie składek 

członkowskich. Choć rozwiązanie to nie jest z pewnością atrakcyjne dla 

współczesnego studenta, to jednak powinno zostać rozważone. Zwłaszcza 

młode organizacje, które nie wypracowały jeszcze stałych strumieni 

finansowania, ustalając składki członkowskie, mogą zbudować podstawy 

dalszego rozwoju organizacji. 

 Innego rodzaju rozwiązaniem, które zdaje się nie mieć szerokiego 

zastosowania wśród organizacji studenckich, jest internetowy crowdfunding. 

Choć jest to mechanizm coraz bardziej popularny w świecie organizacji o profilu 

wolontariackim, to jednak rzadko narzędzia crowdfundingowe wykorzystywane 

są w środowisku akademickim. Jest to z pewnością jeden z obszarów, który 

powinien stopniowo zyskiwać na znaczeniu, a szansą współczesnych 

organizacji studenckich jest wypracowywanie rozwiązań w tym zakresie. 
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Finansowanie ze strony uczelni 
 Zgodnie z Ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu 

studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd 

dysponuje w swojej działalności; samorząd studencki decyduje w sprawach 

rozdziału środków przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. 

Samorząd studencki w przepisach ustawy jest jednak rozumiany nie jako 

wyodrębniona organizacja, lecz jako wspólnota wszystkich studentów. 

Powyższe przepisy jednoznacznie narzucają zatem uczelni obowiązek 

zapewniania środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania 

działalności studenckiej, w ramach której równoprawnymi podmiotami są także 

koła naukowe i organizacje studenckie. Co ważne, samorządna wspólnota 

studentów ma decydujący wpływ w zakresie dysponowania i rozdziału środków 

przeznaczanych przez uczelnię na sprawy studenckie – ważnym jest, aby 

zarówno przedstawiciele studentów w organach samorządu studenckiego, 

jak i przedstawiciele studenckich kół i organizacji studenckich, uczestniczyli 

we wspólnym procesie rozdziału środków finansowych. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, iż obecnie funkcjonujące przepisy nie określają wysokości 

finansowania spraw studenckich. Bardzo ważna jest zatem systematyczna 

i konsekwentna praca środowiska studenckiego na rzecz stopniowego 

zwiększania puli środków finansowych przeznaczanych na sprawy studenckie. 

Warto nadmienić, iż szczególną rolę pełni tu przewodniczący samorządu 

studenckiego, będący jednocześnie członkiem rady uczelni oraz 

przedstawiciele studentów w senacie – oba te organy, obok rektora, mają 

decydujący wpływ na określanie planu budżetowego uczelni, w którym jedną 

z pozycji powinny zawsze stanowić środki przeznaczane na sprawy studenckie. 

Aktywne zabieganie o zwiększanie finansowania spraw studenckich jest jedną 

z podstawowych metod zabiegania o środki finansowe na działalność 

studenckich kół naukowych i organizacji studenckich. 
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 Poza przepisami Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, również 

innego rodzaju dokumenty wytyczające standardy w szkolnictwie wyższym 

wspierają finansowanie działalności środowiska studenckiego. Warto w tym 

zakresie zwrócić uwagę m. in. na wskaźniki zapewnienia jakości kształcenia 

przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną1. W procesie oceny jakości 

kształcenia, oceniane jest m. in. wsparcie dla studentów wybitnych, wsparcie 

różnorodnych form aktywności studentów (np. sportowej, artystycznej, 

organizacyjnej, w zakresie przedsiębiorczości), wsparcie materialne 

i pozamaterialne mające na celu motywowanie do osiągania bardzo dobrych 

wyników uczenia się, występowania o granty, uczestniczenia 

w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursach oraz wsparcie 

materialne i pozamaterialne dla samorządu i organizacji studenckich. 

W związku z powyższym, uczelnie dla spełnienia między innymi wymienionych 

wyżej wskaźników, powinny wszechstronnie wspierać studencki ruch naukowy 

i organizacyjny, także poprzez zapewnienie adekwatnych środków 

na jego prowadzenie. 

 Środki finansowe przeznaczane przez uczelnię na sprawy studenckie, 

przydzielane z udziałem samorządu studenckiego poszczególnym 

organizacjom studenckim, najczęściej mają formę budżetów rozliczanych 

i sprawozdawanych w okresach rocznych lub przydzielanych na konkretne 

projekty lub inicjatywy. Warto jednak pochylić się nad innymi możliwościami 

pozyskiwania wsparcia finansowego z uczelni. Jedną z podstawowych 

możliwości jest doraźne finansowanie inicjatyw, w tym na przykład 

dofinansowanie udziału studenta w konferencji, zwrot kosztów podróży 

(zapewnienie finansowania biletów lub przejazdu samochodem oraz kosztów 

zakwaterowania) czy też pozabudżetowe wsparcie doraźne (dodatkowe 

dofinansowanie, które nie zostało uwzględnione w budżecie rocznym 

lub projektowym organizacji). O wsparcie tego rodzaju można zabiegać, 

 
1 https://www.pka.edu.pl/dla-uczelni/wzory-raportow-zespolu-oceniajacego/ - do znalezienia w kartach 
spełnienia standardów jakości kształcenia 
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na przykład poprzez wnioskowanie do kierowników wybranych jednostek 

w uczelni, które mogą posiadać niezbędne zasoby finansowe. W szczególności, 

warto w tym zakresie rozważyć kontakt z prorektorem ds. kształcenia 

(dydaktyki, studenckich), kontakt z dziekanami wydziałów, kontakt z jednostką 

odpowiedzialną za promocję uczelni lub kontakt z innymi jednostkami 

– na przykład radą kół naukowych, klubem studenckim, centrum sportu i tym 

podobnymi. 

 W kontekście pozyskiwania finansowania na inicjatywy studenckie 

z budżetu uczelni, ważnym do omówienia zagadnieniem jest motywacja, 

na podstawie której tego rodzaju wsparcie staje się zasadne z punktu widzenia 

osób decyzyjnych. Wspomniane wyżej podstawy prawne to jedno, natomiast 

drugie to nakłonienie odpowiednich przedstawicieli uczelni do przeznaczenia 

środków finansowych w określonej wysokości na dane działanie. W przypadku 

inicjatyw naukowych z pewnością dobrym argumentem przemawiającym 

za przyznaniem wsparcia finansowego studentom jest ich efekt w postaci 

na przykład publikacji, posteru czy wystąpienia na konferencji. Należy przy tym 

mieć świadomość, iż naukowa działalność studentów nie niesie bezpośredniej 

korzyści finansowej dla uczelni, jeżeli nie jest ona prowadzona we współpracy 

z nauczycielami akademickimi. Uczelnia w procesie ewaluacji oceniana jest 

między innymi pod kątem naukowej aktywności kadry. W uproszczeniu, większa 

aktywność naukowa kadry prowadzi do lepszej oceny uczelni oraz możliwości 

zwiększenia jej budżetu. Dlatego inicjatywy studenckie, prowadzone 

we współpracy z prowadzącymi (np. wspólne opracowanie i wydanie publikacji 

w czasopiśmie naukowym), mogą nieść realne korzyści dla rozwoju i finansów 

uczelni. Wobec powyższego, koła naukowe mogą skutecznie motywować 

wnioski o udzielenie wsparcia finansowego poprzez zaznaczenie, iż inicjatywy 

naukowe podejmowane są wspólnie z nauczycielami akademickimi, a ich efekty 

będą prezentowane i publikowane w zespołach studencko-pracowniczych. 

Zaletą takiego rozwiązania jest ponadto dodatkowe wsparcie ze strony 

pracowników, którzy najczęściej mogą w ten sposób realizować obowiązki 
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związane z działalnością naukową. Jednocześnie, współpraca naukowa 

z pracownikami uczelni może stanowić dobrą platformę startową 

do podejmowania dalszego kształcenia – na przykład w szkołach doktorskich. 

Wobec powyższego, budowanie międzyśrodowiskowej współpracy naukowej 

studentów i pracowników, jest zdecydowanie koncepcją ze wszech miar 

korzystną. 

 Innym istotnym argumentem przemawiającym za finansowaniem 

inicjatyw studenckich może być fakt, iż często są to inicjatywy mające kluczowe 

znaczenie dla zainteresowania kandydatów na studia ofertą danej uczelni. 

Jak powszechnie wiadomo, uczelnie nie mogą istnieć bez studentów. Fakt ten 

jest szczególnie widoczny w ostatnich latach, w których ograniczone 

zainteresowanie podejmowaniem kształcenia prowadzi do wzmożonej 

międzyuczelnianej rywalizacji o kandydatów na studia. W środowisku 

akademickim zagrożenie zmniejszenia zainteresowania studiami z roku na rok 

staje się coraz bardziej wyraźne, a uczelnie podejmują coraz to bardziej 

intensywne starania w obszarze promowania swojej działalności. 

Często głównymi reprezentantami uczelni przed kandydatami na studia są 

studenckie koła naukowe i organizacje studenckie. Prezentacja działalności 

studenckich kół naukowych i organizacji studenckich podczas różnorodnych 

targów, dni otwartych i nocy z nauką, to tylko jedno z możliwych rozwiązań. 

Współczesne organizacje studenckie prowadzą zwykle profesjonalną 

komunikację w mediach społecznościowych, wykorzystując w tym celu 

wszystkie dostępne narzędzia, serwisy i aplikacje. Narzędzia te 

są równocześnie wyjątkowo popularne wśród przyszłych kandydatów na studia 

– uczniów szkół średnich, co znacznie ułatwia promowanie uczelni w ich gronie. 

Niejednokrotnie, działalność organizacji studenckich wiąże się z wysokim 

zainteresowaniem mediów konwencjonalnych. Przy ubieganiu się o wysokie 

finansowanie w uczelni, organizacje studenckie powinny zatem budować 

wizerunek organizacji nie tylko skutecznych pod względem naukowym, ale 

także popularnych w gronie młodzieży szkół średnich. Niezbędnym minimum 
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jest tu rzetelne i stałe prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych, 

ale obok niego warto rozważyć systematyczne informowanie mediów 

(co najmniej lokalnych) o postępach prowadzonych inicjatyw. 

 W świetle przedstawionych powyżej informacji należy zwrócić uwagę, 

iż uczelnie dysponują solidnymi podstawami umożliwiającymi finansowanie 

ruchu studenckiego. Poza obowiązkami, jakie w tym zakresie określają prawo 

i standardy jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, można również 

zidentyfikować czynniki decydujące o zasadności finansowania w zwiększonej 

wysokości. Warto zatem zwrócić uwagę na fakt, aby wnioski o finansowanie 

studenckiego ruchu naukowego i organizacyjnego motywowane 

były współpracą z pracownikami uczelni, a także poparte wskaźnikami 

dotyczącymi aspektów promocyjno-komunikacyjnych wydarzeń. Niezbędnym 

minimum jest w tym przypadku podejmowanie inicjatyw kierowanych 

co najmniej częściowo do uczniów szkół średnich. 

 

Finansowanie zewnętrzne – przedstawiciele sektorów 
branżowych 

Niestety, najczęściej środki finansowe, jakimi dysponuje uczelnia, 

nie są wystarczające do pełnego zaspokojenia potrzeb studenckiego ruchu 

naukowego i organizacyjnego. Nie zamyka to jednak możliwości podejmowania 

nawet najbardziej ambitnych inicjatyw, a najczęściej prowadzi do rozpoczęcia 

nowej aktywności studentów – budowania współpracy zewnętrznej. 

Dla studenckiego ruchu naukowego i organizacyjnego, obok pozyskania 

wsparcia materialnego i niematerialnego, jest to szansa na podniesienie rangi 

inicjatyw, rozpoczęcie interesującej współpracy w regionie oraz nawiązanie 

kontaktów przydatnych w studenckiej oraz przyszłej, zawodowej, pracy. 

Współcześnie mało która organizacja studencka nie prowadzi, nawet 

w ograniczonym zakresie, współpracy zewnętrznej.  
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 Instytucjami pierwszego kontaktu zainteresowanymi nawiązaniem 

współpracy mogą być przedsiębiorstwa i instytucje w branży, której działalność 

prowadzi dana organizacja studencka. W przypadku naukowych 

kół technicznych będą to na przykład przedstawiciele przemysłu i zakładów 

pracy, w przypadku organizacji sportowych – lokalne kluby, organizacje i obiekty 

sportowe, w przypadku organizacji związanych z kulturą i sztuką – instytucje 

kultury, muzea, lokalni mecenasi kultury i tak dalej. Dobrym kryterium oceny 

potencjału współpracy z instytucją sektora branżowego może być zadanie 

sobie pytania, czy dana instytucja jest zainteresowana zatrudnieniem 

lub współpracą z osobami o profilu zbliżonym do profilu działacza danej 

organizacji studenckiej. Najczęstszym bowiem powodem zainteresowania 

współpracą podmiotu zewnętrznego z organizacją studencką jest tak zwany 

employer branding, czyli promowanie marki pracodawcy w gronie potencjalnych 

kandydatów do zatrudnienia. W dobie niedoboru wykwalifikowanych 

pracowników na rynku pracy, studenckie koła naukowe i organizacje studenckie 

są absolutnie najbardziej priorytetowymi partnerami dla osób i działów, 

które w podmiotach branżowych odpowiedzialne są za prowadzenie rekrutacji 

i zarządzanie zasobami ludzkimi. Zainteresowanie chociażby 

przeprowadzeniem spotkania informacyjnego ze studentami zrzeszonymi 

w danym kole naukowym lub pobierającymi kształcenie w ramach danego 

kierunku studiów, jest wśród przedsiębiorstw branżowych z roku na rok coraz 

większe. Właściwie, trudno wyobrazić sobie dziś przedsiębiorstwo 

lub instytucję, która nie byłaby istotnie zainteresowana spotkaniem 

z potencjalnymi kandydatami do pracy.  

 Niestety, jednym z najważniejszych problemów współczesnego 

środowiska studenckiego jest nieświadomość wartości oferty kierowanej 

do podmiotów zewnętrznych. Najczęściej, studenckie koła naukowe 

i organizacje studenckie zapraszają przedstawicieli branży na przykład 

na spotkania ze studentami, dostrzegając w tym wyłącznie korzyść w postaci 

poszerzenia horyzontów czy przeprowadzenia atrakcyjnej i dobrze ocenianej 
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przez odbiorców inicjatywy. Z punktu widzenia studentów, często sama 

organizacja spotkania i wola udziału przedstawiciela danej firmy bądź instytucji, 

jest wystarczającą do podjęcia współpracy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, 

co będzie jednym z najistotniejszych komentarzy w niniejszym opracowaniu, że 

rzeczywistość wygląda inaczej i stawia ruch studencki w dużo bardziej 

korzystnej sytuacji. Studenci organizujący się w różnego rodzaju grupach 

zainteresowań formują bowiem ściśle sprofilowane społeczności, których 

charakterystyka może być określona zakresem zainteresowań, 

podejmowanymi zagadnieniami lub nawet szerzej – określeniem grupy 

kierunków studiów lub wspólnym kształceniem w ramach danego wydziału. 

Środowisko studenckie jest właściwie jedynym środowiskiem w przekroju 

całego społeczeństwa, w którym można zidentyfikować tego rodzaju grupy 

zebrane i skomunikowane w ścisły sposób – w szczególności w kołach 

naukowych i organizacjach, grupach zajęciowych lub rocznikach studiów. 

Młodzież przed studiami zwykle zbiera się w grupy o bardziej uogólnionych 

zainteresowaniach, a absolwenci uczelni uzyskują zatrudnienie, przez 

co są trudniej osiągalni na rynku kandydatów do pracy. W efekcie, dotarcie do 

określonej grupy studenckiej za pośrednictwem jej przedstawiciela 

(prezesa koła naukowego, przewodniczącego organizacji, starosty roku, 

przedstawicieli samorządu studenckiego) jest wielką i niezastąpioną szansą dla 

rekrutera danego przedsiębiorstwa lub instytucji. Może on bowiem w ramach 

konkretnego spotkania dotrzeć do ściśle scharakteryzowanej grupy 

kandydatów do pracy oraz przedstawić odpowiednio ukierunkowane materiały, 

promujące reprezentowany podmiot. Powyższe pozwala zrozumieć, dlaczego 

najbardziej rozwinięte organizacje studenckie niemal nie proponują już swoim 

partnerom możliwości wymiany barterowej, uzależniając możliwość 

współpracy wyłącznie od zakresu środków finansowych, przeznaczonych 

na realizację współpracy i wspieranie działalności danej organizacji. 

 Niekiedy, dobrą okazją do współpracy jest również współorganizacja 

inicjatyw. Przykładowo – zamiast poszukiwania dodatkowych środków 
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finansowych, studenckie koła naukowe mogą współpracować z podmiotami 

zewnętrznymi w celu redukcji kosztów. Na przykład – organizacje kultury 

i sztuki mogą uzyskać nieodpłatny dostęp do infrastruktury i sal audytoryjnych 

lub wystawienniczych, organizacje sportowe mogą organizować zawody na 

profesjonalnych obiektach sportowych, a organizacje naukowe – pozyskiwać 

technologie oraz elementy wyposażenia od przedstawicieli przemysłu. Wartym 

uwagi jest fakt, iż zwłaszcza w sektorze ściśle naukowym (choć analogicznie 

również w pozostałych), współpraca pomiędzy reprezentowaną przez 

studentów uczelnią, a otoczeniem społeczno-gospodarczym, może prowadzić 

nawet do wspólnego zabiegania o różnego rodzaju granty i inne strumienie 

finansowania. 

 

Finansowanie zewnętrzne – przedstawiciele lokalnej 
gastronomii i usług 

Atrakcyjnymi partnerami dla studenckich kół naukowych i organizacji 

studenckich mogą być także przedstawiciele lokalnej gastronomii oraz usług. 

Współpraca z tego rodzaju podmiotami jest atrakcyjna w szczególności 

ze względu na fakt, iż nie wymaga ona nadmiernego profilowania. Najczęściej, 

przedstawiciele lokalnego rynku oczekują od współpracy ze studentami przede 

wszystkim efektu w postaci liczby klientów, którzy w wyniku działań 

promocyjnych, skorzystają z określonych usług. Pozwala to na nawiązywanie 

szerokiej współpracy z wieloma podmiotami tego rodzaju na zbliżonych 

zasadach. Zwykle, koło naukowe lub organizacja studencka zobowiązana jest 

do publikowania postów informacyjnych, wystawienia roll-up'u podczas 

wydarzenia i tym podobnych czynności. Również w tym obszarze warto zwrócić 

uwagę na częste niedowartościowanie oferty środowiska studenckiego, 

co jednak na przestrzeni lat zdaje się ulegać poprawie. Dawniej koncepcja 

współpracy zwłaszcza z lokalną gastronomią, wynikająca z popularyzacji lokali 

typu fast-food (np. przyuczelniane bary z kebabami, burgerami czy wszelkiego 

rodzaju innymi przekąskami) była obarczona podobną wadą, jak współpraca 
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z większymi przedsiębiorstwami. Często jako obopólnie korzystne traktowano 

ustalenie interesujących zniżek studenckich lub pozyskanie bonów 

promocyjnych. Środowisko studenckie dopiero z czasem zaczęło dostrzegać, 

iż mechanizm zniżek studenckich i kuponów rabatowych wciąż prowadzi 

do znacznej korzyści materialnej partnera, a przy tym nie uwzględnia w żaden 

sposób rekompensaty za podejmowane działania promocyjne. Naturalnie, 

możliwość skorzystania z oferty restauracji lub innego rodzaju podmiotu 

usługowego (np. siłownia, pokój zagadek, kino) po obniżonej cenie, jest bardzo 

atrakcyjna z punktu widzenia studentów i pokazuje dobry wizerunek organizacji 

studenckiej, która tego rodzaju rozwiązania promuje. Należy jednak zauważyć, 

iż takie zasady współpracy nie wynagradzają w żaden sposób pracy, jaką 

organizacja studencka wkłada w działania promocyjne. Z czasem zatem zaczął 

popularyzować się model, w którym w zamian za podejmowane działania 

promocyjne, organizacja studencka otrzymywała vouchery lub bony 

na określoną kwotę. Rozwiązanie to często było wykorzystywane do celów 

motywacyjnych, a zdobyte w ramach współpracy vouchery przeznaczano 

na nagrody motywacyjne dla członków studenckich kół naukowych i organizacji 

studenckich. Choć tego rodzaju zasady współpracy można uznać co najmniej 

za neutralne pod względem obopólnej korzyści, to jednak wzorem wielu 

organizacji studenckich warto podkreślić, iż działania promocyjne także 

najmniejszych lokali i firm, mogą z powodzeniem wiązać się z przekazaniem 

na działalność koła lub organizacji konkretnych środków finansowych. 

Warto również zauważyć, iż nawet symboliczna kwota rzędu kilkuset złotych 

za określone działania promocyjne, może stanowić ważne wsparcie budżetu 

organizacji oraz umożliwiać wykorzystanie środków finansowych zgodnie 

z faktycznymi potrzebami. Bon lub voucher może być dobrą nagrodą 

motywacyjną, jednak nie pozwala pokryć kosztów działalności naukowej 

lub administracyjnej koła naukowego czy organizacji studenckiej. 
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Finansowanie zewnętrzne – przedstawiciele 
samorządów terytorialnych 

Bardzo atrakcyjnymi, choć również najbardziej wymagającymi partnerami 

kół naukowych i organizacji studenckich mogą być samorządy terytorialne. 

Zarówno miasto, jak i województwo, może być zainteresowane wspieraniem 

środowiska studenckiego przy zachowaniu określonych warunków i zakresu 

współpracy. Z pewnością, o współpracy z miastem lub województwem możemy 

mówić przede wszystkim przy większych inicjatywach, choć nie jest 

to bezwzględną regułą. Na początku, warto zastanowić się, kto właściwie może 

być reprezentantem samorządu terytorialnego, z którym rozmowa 

o potencjalnej współpracy może być podjęta. W przypadku miasta jest 

to oczywiście prezydent, a w przypadku województwa – marszałek lub 

ich zastępcy czy pełnomocnicy. Z pewnością, rozmowę o ewentualnej 

współpracy warto zacząć za pośrednictwem władz uczelni, które często 

są dobrze skomunikowane z władzami samorządów terytorialnych. Alternatywą 

może być nawiązanie przez koła naukowe lub organizacje studenckie 

samodzielnego kontaktu z działami i osobami odpowiedzialnymi za promocję 

- odpowiednio w urzędzie miasta lub urzędzie marszałkowskim. 

Nie należy również zapominać, iż poza przedstawicielami władzy 

wykonawczej, w samorządzie terytorialnym bardzo istotną rolę pełnią władze 

uchwałodawcze – odpowiednio rada miasta lub sejmik województwa. Z punktu 

widzenia organizacji studenckiej wartym uwagi jest, iż właśnie organy 

uchwałodawcze odpowiedzialne są za przyjmowanie budżetu na dany rok, stąd 

środki, jakie mogą zostać przeznaczone przez prezydenta lub marszałka 

na wsparcie m. in. organizacji studenckich, w pierwszej kolejności muszą 

zostać przewidziane na etapie opracowywania budżetu przez radę miasta lub 

sejmik. Zatem szczególnie ważnym jest, aby dyskusję o wsparciu ruchu 

studenckiego podejmować odpowiednio wcześnie – nawet ponad rok przed 

zaplanowanymi inicjatywami. Kluczową rolę ma tu z pewnością reprezentacja 

samorządu studenckiego, która powinna czynnie zabiegać o przewidywanie 
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w budżetach samorządu terytorialnego środków finansowych na sprawy 

studenckie. Warto również dbać o to, aby władze samorządu terytorialnego były 

zawsze dobrze poinformowane o inicjatywach studenckich – na przykład 

poprzez zapraszanie na wydarzenia kół i organizacji, przesyłanie informacji 

o planach na dany rok lub zapraszanie przedstawicieli włodarzy miasta 

i województwa na spotkania informacyjne.  

Dlaczego inicjatywy ruchu studenckiego mogą być atrakcyjne z punktu 

widzenia samorządów terytorialnych? Na to pytanie najłatwiej odpowiedzieć 

zapoznając się z dokumentami określającymi strategię danego miasta lub 

województwa. Z pewnością, w strategii każdego samorządu terytorialnego 

zakładane są działania wspierające aktywność młodego pokolenia, 

wzmacniające pozycję danego regionu na rynku usług akademickich i tym 

podobne – to podstawowa informacja, która uzasadnia wydatkowanie środków 

budżetowych na sprawy studenckie. Ponadto, często inicjatywy studenckie 

cieszą się szerokim zasięgiem. Z jednej strony, bywają one dobrze widoczne 

w mediach lokalnych i ogólnopolskich, a z drugiej – często (zwłaszcza 

w przypadku wyjazdów na konkursy i konferencje) mają charakter 

ambasadorski. Dlatego współczesne, świadome miasto lub województwo, 

może widzieć realną korzyść wizerunkową we wspieraniu inicjatyw 

studenckich. Co ważne, studenci stanowią liczną i dobrze zorganizowaną grupę 

społeczną, co również często stanowi aspekt motywujący do udzielania im 

wsparcia przez włodarzy miast i województw – wpływa to w sposób korzystny 

na postrzeganie ich działalności.  

 Choć wyżej wymieniono dwóch kluczowych partnerów, jakimi 

dla organizacji studenckiej spośród samorządów terytorialnych mogą być 

miasto i województwo, to jednak pamiętać należy, iż istnieje również wiele 

samorządów im podobnych. Warto rozeznać się również w zainteresowaniu 

współpracą ze strony okolicznych gmin i innych jednostek administracyjnych. 

Choć współpraca z jednostkami, w których nie znajduje się bezpośrednio 

uczelnia lub wydział, jest raczej zjawiskiem rzadkim, to jednak czasami może 
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ona znaleźć silne fundamenty. Można przykładowo wskazać gminy, które mają 

charakter przemysłowy i zależy im na promowaniu się pośród potencjalnych 

przyszłych pracowników lokalnych zakładów pracy, którzy mogą stanowić 

również przyszłych mieszkańców gminy. Często również aktywnymi 

urzędnikami różnych jednostek administracji publicznej są absolwenci uczelni, 

którzy chociażby z tego powodu są zainteresowani wsparciem młodszych 

koleżanek i kolegów. 

 

Finansowanie zewnętrzne – projekty i granty 
Najobszerniejsze wsparcie finansowe dla działalności studenckiego 

ruchu naukowego i organizacyjnego mogą stwarzać różnego rodzaju projekty 

i granty, często ogłaszane na przykład przez poszczególne ministerstwa. 

Wśród tego rodzaju projektów czy programów wsparcia, można na przykład 

wyróżnić te ogłaszane regularnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 

– na przykład związanie ze wsparciem innowacyjności edukacji w szkołach 

średnich czy animowaniem działań na rzecz środowiska studenckiego. 

Naturalnie, inne ministerstwa również ogłaszają konkursy obszarowe 

– przykładowo na działania sportowe, kulturalne, patriotyczne, turystyczne oraz 

realizację badań i tym podobnych. Podobnie, w obszarze wsparcia działań 

naukowych, swoją ofertę przedstawia m. in. Narodowe Centrum Nauki 

czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W wielu województwach i miastach 

funkcjonują także samorządowe centra i inkubatory, jak na przykład 

Podkarpackie Centrum Innowacji lub Urban Lab w Rzeszowie. Bardzo ważnym 

jest, aby zaznaczyć, iż w zdecydowanej większości przypadków w programach 

grantowych i rządowych programach wsparcia beneficjentami nie mogą być 

organizacje studenckie, ponieważ nie posiadają one osobowości prawnej. 

Wiele programów jest jednak kierowanych do podmiotów takich jak uczelnie lub 

organizacje pozarządowe – możliwa wtedy jest współpraca organizacji 

studenckiej z takim podmiotem i wspólne aplikowanie o środki finansowe, 

a także późniejsza wspólna organizacja inicjatyw. Warto zwrócić uwagę, 
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iż w środowisku akademickim również funkcjonują organizacje pozarządowe, 

które mogą pełnić rolę partnera takich inicjatyw i stanowić podmiot aplikujący. 

Odpowiednią osobowością prawną dysponuje na przykład Akademicki Związek 

Sportowy, Parlament Studentów RP czy Niezależne Zrzeszenie Studentów. 

W przypadku działalności naukowej, najczęściej podmiotem aplikującym będzie 

uczelnia lub konsorcjum uczelni i ewentualnie inni partnerzy gospodarczy. Choć 

aplikowanie o różnego rodzaju granty i dofinansowania dotyczy 

w szczególności wydarzeń i inicjatyw o bardzo dużym zasięgu i szerokim 

znaczeniu społecznym lub gospodarczym, to jednak organizacje studenckie 

prowadzące szeroko zakrojoną, a zwłaszcza ogólnopolską i międzynarodową 

działalność, powinny pochylić się również nad wymienionymi wyżej 

kanałami wsparcia. 

 

Finansowanie zewnętrzne – organizacje pozarządowe 
Bardzo interesującą, choć wciąż rzadko dostrzeganą przez organizacje 

studenckie, kategorią podmiotów wspierających są organizacje pozarządowe, 

w tym w szczególności fundacje uruchamiane przy spółkach skarbu państwa. 

Podobnie jak w przypadku konkursów grantowych ogłaszanych przez instytucje 

rządowe i samorządowe, również w przypadku fundacji i stowarzyszeń 

możliwość aplikowania o wsparcie mają najczęściej podmioty posiadające 

osobowość prawną. W tym zakresie najczęściej konieczna jest współpraca 

z uczelnią lub działającą przy uczelni organizacją pozarządową (np. fundacją 

lub stowarzyszeniem rozwoju uczelni) i wspólne przygotowanie, składanie 

i realizacja wniosku dotyczącego finansowanego projektu. Nie jest to jednak 

bezwzględną regułą, ponieważ nie zawsze wsparcie finansowe ze strony 

organizacji pozarządowych przekazywane jest w ramach określonych 

programów. Poszukując partnerów i sponsorów do realizacji działań ruchu 

studenckiego, zdecydowanie warto przedstawiać plany działania organizacji 

studenckiej odpowiednim przedstawicielom wybranych organizacji 

pozarządowych. Poza wspomnianymi fundacjami przy spółkach skarbu 
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państwa, mogą to być na przykład stowarzyszenia lokalne, które zajmują się 

różnymi formami wspierania i rozwoju aktywności społeczno-zawodowej. 

Podmioty te nie zawsze dysponują środkami finansowymi na wsparcie 

podmiotów trzecich, ale często jako partnerzy, mogą pomóc w szukaniu innych 

dróg finansowania. W przypadku największych fundacji, zwłaszcza tych 

powoływanych przy spółkach skarbu państwa, często możliwe jest pozyskanie 

wsparcia finansowego w formie poza programowej dotacji lub w zamian 

za realizowane działania promocyjne. 

 

Możliwe źródła finansowania aktywności studenckich 
– podsumowanie 

Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej informacji należy 

przede wszystkim zwrócić uwagę na różnorodność możliwych kanałów 

uzyskiwania wsparcia przez organizacje studenckie. W przypadku mniejszych 

inicjatyw warto rozważyć możliwość współfinansowania ich przez uczestników 

wydarzeń, co pozwala znacznie ograniczyć obowiązki wynikające 

ze współpracy zewnętrznej. Choć nie należy spodziewać się, iż uczelnie będą 

w stanie pokryć każde zapotrzebowanie studenckiego ruchu naukowego 

i organizacyjnego, to jednak mają one solidne podstawy do tego, aby udzielić 

co najmniej podstawowego wsparcia. Nawet minimalne wsparcie finansowe 

ze strony uczelni może stanowić przy tym dobrą platformę startową do 

budowania szerszej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Należy jednak zawsze pamiętać, iż oferta organizacji studenckich kierowana do 

podmiotów trzecich, może być – i zdecydowanie jest – dla nich ofertą 

atrakcyjną i wartościową. Środowisko studenckie, prowadząc współpracę 

zewnętrzną, musi podejmować wspólne starania na rzecz podnoszenia 

wartości współpracy i świadczonych usług związanych z promowaniem marki 

czy docieraniem do grona potencjalnych pracowników. Ostatecznie, warto 

również rozważyć wspólne prowadzenie projektów przy udziale uczelni lub 

organizacji zewnętrznych, a także aplikowanie w różnego rodzaju programach 
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wsparcia ogłaszanych przez podmioty rządowe, samorządowe oraz 

organizacje pozarządowe. Niezależnie od powyższego, przywoływana przy 

każdej inauguracji roku akademickiego przypowieść "szukajcie a znajdziecie" 

jest najpewniej najcenniejszą ze wskazówek w tym zakresie. Podstawowym 

zadaniem studenckiego ruchu naukowego jest szerokie komunikowanie 

wiadomości o podejmowanych inicjatywach i poszukiwanie nowych źródeł 

finansowania wszędzie tam, gdzie misja danego podmiotu lub jego obszar 

działalności nawiązuje do działalności podejmowanej przez studentów. 

Czasem wsparcie przybywa z najbardziej nieoczekiwanych źródeł – w tym od 

absolwentów i sympatyków uczelni, którzy często chętnie angażują się we 

wspieranie studenckich inicjatyw. 
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Finansowanie aktywności 
studenckich w praktyce 
 

Wstęp 
Po przedstawieniu możliwych źródeł finansowania aktywności 

studenckich, warto również pochylić się nad sposobami realizacji współpracy 

w praktyce. We współczesnym świecie coraz większy nacisk przykłada się 

do formalizacji i transparentności przepływów finansowych, stąd organizacje 

studenckie często mierzą się z wyzwaniem dotyczącym sposobu rozliczania 

pozyskiwanych środków finansowych. Nie zawsze jest to zadanie łatwe, 

a rozwiązania w tym zakresie wciąż są zróżnicowane. W niniejszym 

opracowaniu zostanie dokonany przegląd przykładowych rozwiązań, które 

jednak zawsze będą wymagać dodatkowej analizy w kontekście danej 

organizacji, danej uczelni, danego podmiotu współpracującego oraz wreszcie - 

przyjętych w nich wszystkich przepisów i procedur. 

 

Uczelnia 
Niewątpliwie pierwszym podmiotem wspierającym rozliczanie funduszy 

pozyskiwanych na działalność studenckich kół naukowych i organizacji 

studenckich, jaki należy rozważyć w niniejszym opracowaniu, jest uczelnia. 

Zwykle uczelnia przeznacza budżet na funkcjonowanie studenckich kół 

naukowych i organizacji studenckich. Niezależnie od wysokości budżetu danej 

organizacji, jest to wiadomość istotna. Pozwala bowiem zauważyć, że w uczelni 

znajduje się w tej lub innej formie katalog przyporządkowania środków 

finansowych do organizacji. Mówiąc kolokwialnie, można spodziewać się, 

iż każda organizacja studencka dysponuje swoją „szufladką”, z której z jednej 

strony może czerpać środki finansowe, a z drugiej – może je do niej dokładać. 

Jak więc czynić to w praktyce? 
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 Organizacja studencka w znakomitej większości przypadków nie posiada 

osobowości prawnej. Oznacza to, że nie posiada własnego rachunku 

bankowego, ani nie ma możliwości na przykład wystawienia faktury. 

Osobowość prawną posiada natomiast uczelnia, która w sprawach przepływów 

środków finansowych może reprezentować koło naukowe lub organizację 

studencką – podobnie, jak reprezentuje na przykład wydział, katedrę, zakład czy 

zespół projektowy pracowników. Warto zaznaczyć przy tym, iż wypracowanie 

rozwiązań w tym zakresie wymaga dobrej woli zarówno uczelni, jak i organizacji 

studenckiej. Wciąż funkcjonują uczelnie, które dotychczas nie realizowały tego 

rodzaju działań i muszą budować współpracę od podstaw. Najprostszą formą, 

jaką może przyjąć uczelnia, jest wystawianie, na wniosek danego koła 

naukowego lub organizacji studenckiej, faktury za określone usługi na podmiot 

wspierający. Na przykład – jeżeli współpraca nawiązana z lokalem 

gastronomicznym polega na promowaniu postów informacyjnych, może to być 

faktura związana z usługą reklamową. W ten sposób, podmiot może 

w tradycyjny sposób dokonać płatności przelewowej, a uczelnia zaksięgować 

środki finansowe we wspomnianej wcześniej „szufladce” danej organizacji 

studenckiej. Warto przy tym wyraźnie zaznaczyć na fakturze, że jest to usługa 

świadczona np. przez dane koło naukowe lub organizację studencką, aby osoby 

odpowiedzialne za księgowanie wpłat nie miały wątpliwości dotyczących 

przeznaczenia wpływających na uczelnię środków. Nie zawsze jest jednak 

konieczne wystawianie faktury – warto, wspólnie z osobami odpowiedzialnymi 

za księgowanie środków (np. kwestorem), rozważyć możliwość przyjmowania 

przez uczelnię dotacji lub darowizn na daną organizację. Przyjmowanie 

i gospodarowanie środkami przez uczelnię jest zdecydowanie najbardziej 

bezpieczne i transparentne, ponieważ dokonywane jest bezpośrednio wewnątrz 

uczelni. Ma ono oczywiście szereg wad, które zostaną opisane poniżej, niemniej 

– stanowczo rekomenduje się jego przyjęcie właśnie ze względu na pozbycie 

się ryzyka wątpliwości dotyczącego przeznaczania i obrotu środkami 

finansowymi przeznaczanymi na działalność organizacji studenckich. 
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 Niestety, pomimo iż środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz 

na działalność organizacji studenckich pochodzą od podmiotów trzecich, 

w momencie wpływu na konto uczelni są one traktowane jak każde środki 

finansowe będące w dyspozycji instytucji publicznej. Wiąże się to z daleko 

idącymi restrykcjami dotyczącymi ich wydatkowania. Podstawowym 

wyzwaniem jest tu konieczność przechodzenia przez wszelkie procedury 

przetargowe lub w ramach zamówień publicznych. Często wiąże się to 

z koniecznością wykonywania znacznej ilości pracy administracyjnej, choć 

dobra współpraca organizacji studenckiej z pracownikami odpowiedzialnymi 

za przetargi i zamówienia publiczne, zwykle pozwala sprawnie pokonać 

wszelkie trudności. Niestety, prawdziwy problem rozliczania środków 

wspierających przez uczelnię polega często na ich znacznej utracie z przyczyn 

podatkowych i specyficznych procedur w uczelniach. Na przykład 

przekazywanie organizacji wyłącznie kwoty netto – nie brutto. 

Poza kwestią poruszoną powyżej warto również zorientować się, czy 

uczelnia nie pobiera prowizji od wpływających środków. Zwłaszcza 

w przypadku konferencji naukowych uczelnie często określają tak zwane 

„narzuty”, czyli określony procent wpływów, który przekazywany jest na 

działalność uczelni. Zwykle, choć nie zawsze, organizacje studenckie nie są 

obciążane prowizjami, jednak warto zwrócić na to uwagę w ustaleniach 

z władzami. 

 

Przyuczelniana organizacja pozarządowa 
W związku z opisanymi powyżej trudnościami, na przestrzeni lat 

wypracowane zostały rozwiązania wspierające, które mogą być odpowiedzią na 

problem procedur wydatkowania oraz niekorzystne gospodarowanie wartością 

podatku VAT. Przy uczelniach często powoływane są fundacje rozwoju, 

stowarzyszenia absolwentów lub inne organizacje pozarządowe 

(np. odpowiedzialne za prowadzenie działalności w obszarze kultury 
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studenckiej, w tym klubów studenckich). Podobnie jak uczelnia w pewien 

sposób użycza osobowości prawnej organizacjom studenckim, podobnie 

wymienione powyżej organizacje pozarządowe użyczają swojej osobowości 

prawnej poprzez współorganizację inicjatyw. 

Najrozsądniej będzie to przedstawić na przykładzie. Studenckie koło 

naukowe może zwrócić się do wybranej organizacji pozarządowej (na przykład 

fundacji rozwoju uczelni) z prośbą o współorganizację konferencji lub innego 

rodzaju wydarzenia. Wtedy wpływy, takie jak na przykład opłaty uczestników lub 

z tytułu usług promocyjnych mogą wpływać na konto tej przykładowej fundacji 

oraz być przez nią rozliczane. Fundacja może wtedy, wykorzystując te środki 

finansowe, pokrywać koszty organizacji inicjatyw – dokonywać niezbędnych 

płatności, zawierać umowy oraz opłacać inne faktury kosztowe. Co ważne, 

z reguły w organizacjach pozarządowych nie stosuje się skomplikowanych 

procedur wydatkowania środków finansowych, a ponadto możliwe jest 

rozliczenie całości wpływów i całości kosztów. 

 Niestety, również współpraca z organizacjami pozarządowymi nie jest 

rozwiązaniem pozbawionym problemów. Przede wszystkim, zarówno z punktu 

widzenia partnerów, jak i dostawców usług, fundacja czy stowarzyszenie nie 

cieszy się tak dużym zaufaniem jak uczelnia. Partnerzy mogą mieć wątpliwości 

czy środki przekazywane na działalność danej organizacji studenckiej będą 

faktycznie wykorzystane na ten cel. Z kolei usługodawcy mogą mieć 

wątpliwości dotyczące kondycji finansowej fundacji, przez co będą wymagać 

przedpłat lub wręcz nie będą zainteresowani współpracą. O ile w przypadku 

organizacji działających w ścisłej współpracy z uczelnią i znanych w regionie 

te problemy najpewniej nie będą częste, o tyle w przypadku mniejszych 

organizacji pozarządowych – stanowią już często istotną przeszkodę. Kolejnym 

ważnym problemem jest brak faktycznej transparentności przepływu środków 

finansowych. Nawet, jeżeli student-koordynator we współpracy z organizacją 

pozarządową będzie przedstawiał w pełni transparentne raporty i wyjaśnienia, 

to jednak wciąż może trafić na osoby lub podmioty kwestionujące, czy aby na 
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pewno wykazywane są w nich wszystkie środki finansowe. Często prowadzi 

to do pogorszenia wizerunku organizacji studenckich, nawet jeżeli wytaczane 

zarzuty dotyczące ewentualnego braku transparentności są bezzasadne. 

Ostatnim problemem, który w sposób szczególny jest postrzegany w wielu 

ośrodkach akademickich w sferze imprez integracyjnych i dużych wydarzeń 

kulturalnych, jest fakt, iż przyuczelniane organizacje pozarządowe często 

skupiają wokół siebie grupy interesów, które systematycznie uzależniają 

od siebie środowisko studenckie i ograniczają jego samodzielność. Z tego 

punktu widzenia, pomimo istotnych wad, najrozsądniejsze wydaje się 

wypracowanie rozwiązań wewnątrzuczelnianych. 

 

Wymiana barterowa 
Kolejną formą współpracy z podmiotami zewnętrznymi może być 

wymiana barterowa, która zwykle sprowadza się do wspomnianych wcześniej 

usług promocyjnych prowadzonych w zamian za vouchery, bony lub możliwość 

korzystania z usług danego podmiotu. Zaletą takiego rozwiązania jest brak 

konieczności realizowania skomplikowanych procedur formalnych oraz zwykle 

największa przychylność, zwłaszcza ze strony lokali gastronomicznych 

i lokalnych przedsiębiorstw usługowych, które zwykle niezależnie korzystają 

z tego rodzaju promocji w różnych środowiskach. Z reguły wymiana barterowa 

sprzyja przede wszystkim organizowaniu nagród motywacyjnych, ale przy stałej 

współpracy oraz współpracy w ramach dużych wydarzeń, może mieć także 

większe znaczenie. Przykładowo – całoroczna współpraca z lokalem 

gastronomicznym może być zwieńczona organizacją spotkania 

podsumowującego rok dla organizacji studenckiej, a współpraca z hotelem przy 

imprezie juwenaliowej – nieodpłatnym kwaterowaniem zespołów muzycznych. 

Warto zatem organizować wymianę barterową jako szansę na obniżenie 

lub pokrycie części kosztów organizacyjnych. W wyjątkowych przypadkach, 

podmiot współpracujący może również wziąć pod uwagę bezpośrednie 
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pokrycie kosztów organizacji wydarzenia – na przykład poprzez zakup 

niezbędnej usługi czy materiałów.  

 Świadomość powyższych ewentualności jest szczególnie ważna, aby 

środowisko studenckie mogło w sposób gospodarny i świadomy proponować 

swoje usługi zewnętrzne. Jednym z najbardziej znamienitych, negatywnych 

przykładów w tym zakresie jest np. popularne w większości ośrodków 

akademickich wykorzystywanie środowisk studenckich do kolportażu 

popularnych książeczek rabatowych. Promowanie książeczek uzasadnione jest 

tym, iż rabaty są korzystne dla ogółu studentów – jest to oczywiście prawdą. 

Rzadko jest jednak dostrzegany fakt, iż przedsiębiorstwo przygotowujące 

książeczki rabatowe czerpie znaczne korzyści finansowe z tytułu usług 

reklamowych, wykorzystując przy tym studentów do ich nieodpłatnego 

kolportowania w swoim imieniu. Jest to oczywista forma wykorzystywania 

nieświadomości studentów, którzy powinni posiadać wiedzę o faktycznych 

zyskach, jakie generują tego rodzaju akcje reklamowe.  

 

Podsumowanie 
W celu rozliczania środków finansowych uzgodnionych w ramach 

współpracy zewnętrznej studenckich kół naukowych i organizacji studenckich, 

przyjmuje się różnorodne rozwiązania. Rozwiązaniem o najwyższej 

transparentności i poziomie bezpieczeństwa, które rekomenduje się 

czytelnikom niniejszej publikacji, jest rozliczanie środków pochodzących od 

partnerów, sponsorów i darczyńców wewnątrz uczelni, zgodnie 

z wypracowanymi w tym celu procedurami. W uzasadnionych przypadkach 

znacznym uproszczeniem może być nawiązanie współpracy z organizacją 

pozarządową, w tym w szczególności z funkcjonującymi przy uczelni 

fundacjami lub stowarzyszeniami. Najprostszą formą współpracy jest 

oczywiście wymiana barterowa, która jednak powinna być podejmowana 



 29 

ze szczególną czujnością, aby stanowiła faktyczne wsparcie, a nie narzędzie 

wykorzystywania nieświadomości studentów.  

 Z całą stanowczością należy przy wszystkim zaznaczyć, iż kluczowym 

elementem ustalania zasad rozliczania środków wspierających musi być 

konsultacja z odpowiednimi władzami uczelni, niezależnie od tego, jaka forma 

jest preferowana przez studenckie koło naukowe lub organizację studencką. 

W niniejszym opracowaniu przedstawia się przegląd dostępnych i stosowanych 

rozwiązań, które wymagają doprecyzowania, uszczegółowienia 

i ustrukturyzowania na poziomie uczelnianym. Bardzo ważnym jest, aby 

studenckie koła naukowe i organizacje studenckie miały świadomość 

złożoności m. in. prawa podatkowego, które niekiedy może kwestionować 

zasadność stosowania nawet najprostszych form współpracy. Wobec 

powyższego, organizacja studencka podejmująca się współpracy zewnętrznej, 

zawsze powinna pozyskać odpowiednie interpretacje prawne uczelni, uzyskać 

odpowiednie zgody władz uczelni i osób odpowiedzialnych za jej finanse oraz 

przestrzegać przepisów prawa i wewnętrznych procedur uczelni. 
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Oferta współpracy zewnętrznej 
 

Wstęp 
Podstawą współpracy zewnętrznej w organizacji studenckiej powinno być 

przemyślenie koncepcji i zakresu oferowanej współpracy. W niniejszej sekcji 

zostaną opisane proponowane rozwiązania i możliwe elementy oferty 

współpracy, które naturalnie nie stanowią katalogu zamkniętego oraz przede 

wszystkim – zawsze powinny zostać uzupełnione o możliwość wykonywania 

innego rodzaju działań zgłoszonych z własnej inicjatywy przez partnera lub 

sponsora. Najbardziej popularną praktyką przy tworzeniu oferty współpracy jest 

przygotowanie dokumentu lub prezentacji, w której przedstawia się nazwę, dane 

kontaktowe, opis oraz inne ważne informacje dotyczące danego studenckiego 

koła naukowego lub organizacji studenckiej. W dokumencie tym przedstawiane 

są szczegółowe informacje związane z zakresem współpracy – na przykład czy 

współpraca dotyczy danego projektu, czy wszystkich projektów w danym roku 

wraz z ich wyliczeniem. Warto przedstawić najważniejsze dane liczbowe, 

jak na przykład liczba odbiorców, zasięg komunikacji, przewidywane kanały 

promocji, dotychczasowe edycje, osiągnięcia i tym podobne. Podczas 

przygotowywania oferty współpracy, warto zastanowić się nad perspektywą jej 

odbiorcy. Najskuteczniejsze, choć wymagające znacznego nakładu pracy, 

są oferty dedykowane i profilowane dla pojedynczych firm i instytucji 

lub chociaż do grup takich, jak wymieniono we wcześniejszej części 

opracowania. Oferta współpracy powinna być dynamiczna, interesująca 

i przygotowana w sposób profesjonalny. Co jednak może zaoferować 

organizacja studencka podmiotowi zewnętrznemu? 
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Media społecznościowe 
Niewątpliwie najbardziej popularną formą współpracy jest promowanie 

partnera w mediach społecznościowych organizacji studenckiej. Do mediów 

tych należą standardowe - takie, jak posty i relacje na fanpage'u oraz posty na 

grupach na portalu Facebook oraz posty i relacje w aplikacji Instagram. 

Do rzadziej praktykowanych propozycji należy popularyzowanie informacji 

na stronach internetowych oraz w innych aplikacjach, takich jak na przykład 

Twitter lub TikTok. Przygotowując ofertę współpracy dotyczącą mediów 

społecznościowych, warto uwzględnić informacje dotyczące zasięgów postów 

oraz liczby osób obserwujących. Nie jest konieczna do przedstawiania 

w ofercie, aczkolwiek warta usystematyzowania informacja dotycząca 

parametrów materiałów promocyjnych, w tym ich rozdzielczości oraz jakości. 

Nie wszystkie podmioty wspierające będą dysponować własnymi grafikami, 

stąd ich przygotowanie może stanowić element oferty współpracy. 

 W kontekście promowania partnerów w mediach społecznościowych, 

warto przyjąć określony harmonogram publikacji – ile postów lub relacji będzie 

umieszczanych w danym odstępie czasu oraz z wykorzystaniem jakich 

kanałów. Warto zwrócić uwagę, iż kanałem szczególnie wartościowym są na 

przykład grupy danego koła naukowego lub organizacji studenckiej oraz grupy 

poszczególnych wydziałów lub roczników. Umieszczanie informacji na tego 

rodzaju grupach pozwala na ich sprofilowanie pod kątem zainteresowania 

konkretnych odbiorców. 

 Przygotowując współpracę promocyjną w mediach społecznościowych, 

należy pamiętać, iż „więcej” nie zawsze oznacza „lepiej”. Dobrze wyważona 

kampania promocyjna, która nie przeciąży nadmiernie percepcji odbiorców, 

przyniesie zdecydowanie lepsze efekty, niż masowe zamieszczanie reklam 

wyłącznie jednej firmy. Warto również, zamieszczając posty i informacje, 

podkreślać, iż firma wspiera działalność organizacji. Współcześnie internauci 

coraz lepiej rozumieją, iż promowanie pozwala pozyskiwać środki finansowe 

– dlatego również studenci powinni dysponować informacją, iż odbierane przez 
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nich reklamy są narzędziem finansowania ważnych i interesujących projektów 

studenckich. 

 Rzadko wykorzystywane, a dobrze odbierane przez partnerów 

są szczególne formy współpracy, takie jak popularyzacja określonych 

hashtagów czy oznaczanie danego fanpage'a w postach. W przypadku 

jednostek samorządu terytorialnego dobrą koncepcją może być udostępnianie 

informacji turystycznych, w tym np. prezentowanie wybranych atrakcji 

turystycznych wraz z opisem. Warto również rozważyć ustalenie wspólnie 

prowadzonych konkursów, w ramach których możliwe do wygrania będą 

atrakcyjne nagrody dostarczone przez partnera – pozwoli to zwiększyć 

pozytywny odbiór realizowanej kampanii promocyjnej wśród obserwatorów. 

 

Możliwość organizacji spotkań rekrutacyjnych 
Interesującą formą współpracy, o której wspomniano we wcześniejszej 

części opracowania, może być organizowanie spotkań z rekruterami 

lub informacyjnych dotyczących możliwości zatrudnienia w danym 

przedsiębiorstwie. Są to wydarzenia bardzo atrakcyjne dla partnerów 

– zwłaszcza ze względu na obecną sytuację na rynku pracy. Warto zwrócić 

uwagę, iż organizacje studenckie są najłatwiej dostępnymi „drzwiami”, 

umożliwiającymi przygotowanie spotkania na uczelni, ponieważ podmiotom 

spoza znacznie trudniej jest dokonać szczegółowych ustaleń z odpowiednimi 

władzami. Studenckie koło naukowe czy organizacja studencka posiadają 

wszelkie niezbędne kompetencje i wiedzę, która pozwala m. in. dotrzeć do osób 

zainteresowanych udziałem w spotkaniu, przygotować zaplecze w postaci 

odpowiedniej sali oraz zapewnić niezbędną komunikację. Przy organizacji 

spotkań rekrutacyjnych należy przede wszystkim zachować ostrożność przy 

szacowaniu frekwencji. Najrozsądniej jest nie deklarować określonej frekwencji 

podczas spotkania, ponieważ z reguły nie jest ona zależna od organizatorów, 

lecz od poziomu zainteresowania studentów pracą lub współpracą z danym 
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przedsiębiorstwem. Aby zapewnić wysokie zainteresowanie oraz uatrakcyjnić 

spotkanie dla studentów, warto szczegółowo ustalić jego przebieg 

z przedstawicielami przedsiębiorstwa – dobrą praktyką w tym zakresie jest 

umożliwienie złożenia CV i przeprowadzenia rozmowy bezpośrednio po 

spotkaniu. Być może warto również rozważyć możliwość organizacji spotkania 

na terenie przedsiębiorstwa, aby studenci mogli zapoznać się z jego 

infrastrukturą oraz warunkami pracy. Spośród wielu rozmaitych form 

współpracy, organizacja spotkań rekrutacyjnych wydaje się być najbardziej 

atrakcyjną formą dla wielu przedsiębiorstw – pozwala ona bowiem osiągnąć im 

bardzo bezpośrednie i mierzalne korzyści. Dlatego też organizacja 

przygotowująca spotkanie rekrutacyjne powinna odpowiednio oszacować 

wartość swojej oferty oraz negocjować możliwie najwyższe wsparcie dla swojej 

działalności, w zamian za przygotowanie spotkania oraz przede wszystkim 

– umożliwienie firmie kontaktu ze studentami w takiej formie. Kolejną rzeczą, 

o której warto pamiętać jest fakt, iż podczas spotkań rekrutacyjnych firmy 

często pozyskują praktykantów lub stażystów, którzy nieodpłatnie świadczą 

pracę. Jest to kolejny argument pokazujący wartość takiej oferty 

kierowanej do firm.  

 

Spotkania LIVE oraz Q&A 
Osobnym rodzajem spotkań, który cieszy się bardzo szerokim 

zainteresowaniem, są spotkania LIVE w mediach społecznościowych oraz 

różnego rodzaju spotkania w formie pytań i odpowiedzi (Q&A). Spotkania 

te są szczególnie atrakcyjne dla przedstawicieli administracji publicznej, 

ponieważ mogą oni w ten sposób prezentować działania kierowane do 

młodzieży oraz popularyzować inne realizowane inicjatywy. Jest to szansa 

przedstawicieli administracji publicznej na spotkanie z szerokim gronem 

odbiorców. Poza tym, spotkaniami w formie on-line będą również 

zainteresowani wszelkiego rodzaju osoby powszechnie znane (np. lokalni 

sportowcy i działacze kultury), a także eksperci – w tym popularyzujący 
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aktywności podejmowane w poszczególnych przedsiębiorstwach. Istotną 

zaletą spotkań tego rodzaju jest ich stosunkowo łatwa koordynacja 

i przygotowanie oraz niskie ryzyko związane z frekwencją. Nawet jeśli bowiem 

podczas samej transmisji nie jest obecnych wystarczająco wielu odbiorców, 

mogą oni odtworzyć ją w czasie późniejszym – materiały mają więc charakter 

trwały i odtwarzalny, co czyni je wyjątkowo cennymi. Organizując spotkania 

LIVE być może warto również rozważyć zaproszenie do udziału w nich 

przedstawicieli władz uczelni, którzy zwłaszcza wobec szerokiego grona 

odbiorców, chętniej podejmą się wspierania studenckiego ruchu naukowego 

i organizacyjnego. 

 

Promocja podczas wydarzeń 
Obok mediów społecznościowych, do najbardziej popularnych sposobów 

promowania partnerów należą znane od lat sposoby promocji podczas 

wydarzeń. Jest to oczywiście umieszczenie logotypu partnera na materiałach 

promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, materiały przekazywane drogą 

elektroniczną), ale również wystawianie roll-up'u czy zawieszenie baneru. 

Bardziej rozwinięte przedsiębiorstwa mogą zabiegać o możliwość rozstawienia 

stanowiska promocyjnego (np. przychodnie zdrowia, instytucje bankowe) 

w bezpośredniej okolicy wydarzenia lub w innym terminie na terenie najczęściej 

odwiedzanych budynków uczelni. Często zdarza się również, iż partnerzy 

proszą o możliwość zabrania głosu lub wygłoszenia prezentacji podczas 

wydarzeń organizowanych przez organizacje studenckie - warto wtedy 

szczególną uwagę zwrócić na ewentualny limit czasu, przysługujący osobie 

prezentującej. Promując markę podczas organizowanych wydarzeń, 

warto dobrze zorganizować obsługę wszystkich współpracujących podmiotów 

oraz listę podjętych zobowiązań – tak, aby na przykład konferansjer nie pominął 

żadnego ze współpracujących podmiotów. Promocja podczas wydarzeń może 

także opierać się o wydarzenia własne marek – na przykład, kiedy zawody dla 
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studentów organizuje wybrana marka napojów energetycznych, w czym często 

pomaga jej określona organizacja studencka lub studenckie koło naukowe.  

 

Konkursy kierowane do środowiska studenckiego 
Popularną formą współpracy zewnętrznej jest również organizacja 

konkursów. Najprostsze z nich to oczywiście konkursy, w ramach których 

za wykonanie określonego zadania studenci mogą wygrać bony, vouchery 

lub usługi danego partnera, jednak warto na to zagadnienie spojrzeć szerzej 

i dostosować je do faktycznych możliwości i potrzeb podmiotu, z którym 

nawiązana jest współpraca. Przykładowo – przedsiębiorstwo zatrudniające 

absolwentów uczelni może być zainteresowane ogłoszeniem konkursu 

na najlepszy projekt lub najlepszą pracę dyplomową w określonym zakresie 

tematycznym. Często jest to wręcz nieformalny sposób selekcji kandydatów 

do zatrudnienia, który – podobnie jak spotkania rekrutacyjne 

– ma dla przedsiębiorstw bardzo wysoką wartość. W środowisku studenckim 

nie raz organizowano konkursy na najciekawsze projekty dla samorządów 

terytorialnych – na przykład konkursy architektoniczne, planistyczne 

czy związane z projektowaniem innych rozwiązań lokalnych w mieście 

lub województwie, a także w wybranych instytucjach publicznych. Organizując 

konkursy z udziałem partnerów warto zadbać o przejrzystość ich zasad 

oraz zasad przyznawania nagród. Najczęściej konkursy związane z losowaniem 

nie cieszą się szerokim zainteresowaniem w przeciwieństwie do konkursów, 

w których możliwe do wygrania są naprawdę atrakcyjne nagrody, a zasady ich 

przyznawania zostały ściśle określone. Warto na przykład postarać się, 

aby w kapitułach konkursowych zasiadali przedstawiciele uczelni – czy to danej 

organizacji studenckiej, czy może pracowników lub władz uczelni. 
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Kolportaż informacji 
We współpracy z wieloma instytucjami publicznymi, na przykład 

z teatrem, filharmonią, urzędem miasta czy miejską agencją wydarzeń 

kulturalnych, bardzo ciekawym elementem oferty współpracy może być 

kolportaż informacji. Współcześnie organizatorzy wydarzeń mają zwykle 

poważne trudności z dotarciem do odbiorców oraz przekazywaniem informacji 

w sposób pełny i kompleksowy. Możliwość dotarcia z informacją do grup 

studenckich jest zatem z perspektywy organizatorów bardzo atrakcyjną okazją. 

Warto zatem zastanowić się nad systemową współpracą z tego rodzaju 

podmiotami. Dobrą praktyką może być na przykład cotygodniowe informowanie 

studentów o zaplanowanych w mieście lub regionie inicjatywach. 

Często środowiska studenckie mogą (naturalnie po wcześniejszym 

uzgodnieniu) nieodpłatnie umieszczać informacje na ekranach w komunikacji 

miejskiej, co czyni je bardzo atrakcyjnymi współorganizatorami rozmaitych 

wydarzeń. Bardzo ważnym jest, aby w ofercie współpracy przedstawić 

posiadaną strukturę przekazywania informacji – przykładowo, sama informacja 

o posiadaniu mediów społecznościowych nie robi dziś takiego wrażenia, jak 

posiadanie dostępu do grup studentów każdego szczebla – od kierunków 

studiów, przez poszczególne wydziały, aż po grupę ogólnouczelnianą czy 

studencką grupę całego miasta.  

 

Współpraca bezpośrednia 
Jak wspomniano również wyżej, często współpraca z podmiotem 

zewnętrznym może mieć bezpośredni charakter. Dla przykładu – studenckie 

koło naukowe organizujące konferencję międzynarodową, często zapewnia 

lub proponuje uczestnikom miejsce kwaterowania. Jest to bardzo atrakcyjna 

szansa dla lokalnych ośrodków i hoteli, która stwarza możliwość negocjowania 

oferty lub udostępnienia określonej liczby wybranych pokoi dla zaproszonych 

gości w sposób nieodpłatny. Choć przy współpracy bezpośredniej, to jest takiej, 
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w ramach której partner świadczy usługi na rzecz koła naukowego 

lub organizacji studenckiej, trudno jest mówić o pozyskiwaniu finansowania, 

to jednak – jak wspomniano wcześniej – może ona skutecznie ograniczać 

koszty podejmowanych inicjatyw.  

Warto przy tym, jak zauważono wyżej, wziąć pod uwagę dwa możliwe 

rozwiązania – z jednej strony, możliwe jest negocjowanie lepszych cen dla 

ogółu odbiorców usługi, a z drugiej – przy okazji promowania usługi wśród jej 

odbiorców, możliwe jest jednoczesne pozyskanie jej części w sposób 

nieodpłatny. Inicjatywy studenckie często wiążą się ze stworzeniem znacznej 

grupy odbiorców. Kolejnym przykładem może być impreza integracyjna 

(na przykład otrzęsiny czy cykl imprez otwierających rok akademicki), podczas 

której organizacja studencka zapewnia danemu lokalowi obecność szerokiej 

grupy studentów. Dawno minęły czasy, w których organizacje studenckie 

ponosiły koszty związane z wynajmem lokali i organizowaniem w nich 

wydarzeń. Dziś to lokale rekompensują organizatorom nakład pracy związanej 

z przygotowaniem imprezy, na przykład poprzez zapewnienie nieodpłatnego 

poczęstunku w zamian za korzyści pochodzące ze sprzedaży w lokalu. Często 

umożliwia to także zorganizowanie specjalnej strefy dla gości, 

w której przyjmowani są inni partnerzy oraz przedstawiciele władz uczelni. 

 

Wsparcie osobowe, usługi 
Rzadko stosowanym sposobem pozyskiwania funduszy na działalność 

organizacji studenckich jest świadczenie innego niż promocyjne, rodzaju usług 

zewnętrznych. Należy przy tym zauważyć, iż studenckie koła naukowe 

i organizacje często posiadają kompetencje naukowe, inżynierskie, artystyczne 

i innego rodzaju wykonawcze umiejętności, które mogą być atrakcyjne z punktu 

widzenia podmiotów zewnętrznych. Z jednej strony można sobie wyobrazić 

studenckie koło naukowe wykonujące analizy zlecone przez przedsiębiorstwo 

zewnętrzne, z drugiej – można wyobrazić sobie organizację studencką, 



 38 

która wspiera inicjatywy lokalne na przykład poprzez udział w organizacji 

targów czy kongresów. Działalność ta nie musi dziś mieć podstawowego 

wymiaru – często przedstawiciele organizacji studenckich angażowani 

są w wydarzenia lokalne nie tylko do wykonywania zadań podstawowych, 

ale także na funkcje koordynacyjne i operacyjne. Warto przy tym zauważyć, 

iż poza możliwością pozyskiwania w ten sposób środków finansowych, jest 

to również istotna szansa rozwojowa dla aktywistów studenckich, a także 

szansa na budowanie relacji, które mogą przekładać się na wspieranie 

aktywności studenckiej w pozostałych obszarach. 

 

Podsumowanie 
Jak łatwo zauważyć, możliwych dróg i propozycji zawieranych w ofercie 

współpracy, może być bardzo wiele. Niezależnie od przedstawionych powyżej 

informacji, najważniejszą myślą przewodnią przy konstruowaniu oferty 

współpracy, powinna być jednak myśl o jej elastycznym charakterze. 

Proponowane w ramach współpracy działania mają odpowiadać potrzebom 

partnera oraz obrazować przykładowe działania możliwe do podjęcia. Należy 

jednocześnie pamiętać, że oferta współpracy, podobnie jak przedstawiony 

powyżej katalog, to tylko propozycja otwierająca. Dopiero podczas spotkań 

i rozmów możliwe do ustalenia są faktyczne i realne potrzeby partnerów, 

których zaspokojenie może wiązać się z pozyskaniem atrakcyjnego wsparcia.  

 Trzeba również zaznaczyć, iż przedstawione powyżej przykłady często  

są same w sobie pożyteczne dla środowiska studenckiego (np. spotkania 

rekrutacyjne, konkursy, współpraca bezpośrednia), jednak podobnie 

jak zauważono wielokrotnie wcześniej – nie powinno być to argumentem, 

który zwalnia partnera od rekompensowania prac organizacyjnych wykonanych 

w ramach podejmowanej współpracy. Organizacja studencka podejmująca się 

promowania danego partnera w środowisku studenckim (nawet, kiedy jest 

to promowanie korzystne dla ogółu środowiska studenckiego) zawsze powinna 
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być świadoma wartości swoich działań oraz pozyskiwać przy ich okazji 

wsparcie umożliwiające systematyczny rozwój i podejmowanie coraz 

to bardziej ambitnych inicjatyw. 
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Poszukiwanie partnerów 
zewnętrznych 
 

Wstęp 
Rozwijające się studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie 

często nie dysponują bazowym katalogiem partnerów i muszą budować 

go od podstaw. Nie jest to zadanie łatwe, a czas jego wykonania często 

przekracza czas trwania jednego pokolenia aktywistów w danej organizacji. 

Jest to zatem zadanie, które ma charakter ponadczasowy i powinno być 

prowadzone w sposób uwzględniający ciągłość organizacji oraz przekazywanie 

odpowiedzialności i kontaktów z pokolenia na pokolenie. Ważna w tym zakresie 

jest ciągła troska o wizerunek organizacji oraz wysoką jakość świadczonych 

usług i nawiązywanej współpracy. Wiele niepewności stwarza również 

zagadnienie poszukiwania partnerów zewnętrznych, które często wymaga 

pokonania osobistych barier aktywistów studenckich oraz faktycznej wiary 

w jakość prezentowanej oferty. Na wstępie warto niewątpliwie zauważyć, 

iż w Polsce istnieją setki organizacji studenckich, które opierają swoje 

funkcjonowanie na współpracy zewnętrznej. Jest to najprostszy dowód 

na to, że współpraca ta jest możliwa, skuteczna oraz atrakcyjna 

dla podmiotów finansujących. 

 

Budowanie sieci kontaktów 
Poszukując partnerów zewnętrznych, przede wszystkim warto 

wyartykułować potrzeby w tym zakresie w gronie wszystkich członków 

organizacji studenckiej, a także w gronie najbliższych jej współpracowników. 

Najpewniej w ten sposób osoba koordynująca współpracę zewnętrzną będzie 

w stanie zidentyfikować co najmniej kilka możliwych (poprzez polecenie) 

ścieżek kontaktowych, które będą stanowiły fundament do rozpoczęcia prac, 
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a także zebrania pożytecznych uwag i doświadczeń. Stopniowo, poszukiwanie 

osób polecających w najbliższym otoczeniu może zatoczyć szersze kręgi 

– zarówno w środowisku uczelnianym, jak i poprzez polecanie kolejnych 

partnerów przez tych, którzy są zadowoleni z dotychczasowej współpracy. 

 

Obserwowanie aktywności innych organizacji 
Przyglądając się wydarzeniom środowiska studenckiego, ale także 

wydarzeniom przygotowywanym przez inne podmioty, można zwrócić uwagę 

na partnerów, którzy je wspierają. Dobrym źródłem informacji na ten temat 

są przede wszystkim plakaty informacyjne, ale również posty publikowane 

w mediach społecznościowych. Często będą to podmioty, które występują 

jednocześnie w wielu różnych inicjatywach, co może sugerować ich chęć 

do szerokiego zaangażowania. Z pewnością warto zacząć rozeznanie rynku 

lokalnych partnerów właśnie od tych podmiotów. Być może warto także 

poprosić pozostałe organizacje studenckie o polecenie odpowiednich 

kontaktów lub pomoc w nawiązaniu współpracy. 

 

Osobista wizyta 
Często dobrym pomysłem jest przeprowadzenie kampanii współpracy 

zewnętrznej na przykład poprzez odwiedzenie w krótkim czasie wielu lokali 

gastronomicznych czy innych podmiotów usługowych w mieście. 

Z reguły dobrą okazją do tego rodzaju kampanii jest organizacja określonego 

wydarzenia, przed którym z odpowiednim wyprzedzeniem proponuje się 

współpracę. Na pewno, jednym z najlepszych okresów do nawiązywania tego 

rodzaju współpracy jest rozpoczęcie roku akademickiego, kiedy lokalne firmy 

są żywo zainteresowane dotarciem do nowo przyjętych studentów. 

Dla studenckich kół naukowych i organizacji studenckich jest to również często 

czas rekrutacji i organizacji spotkań informacyjnych, które mogą być 

atrakcyjnymi kanałami docierania do najmłodszych studentów. 
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Podsumowanie 
Z pewnością najbardziej podstawowym sposobem nawiązywania relacji 

zewnętrznych jest poszukiwanie osób, które są w stanie pośredniczyć 

w nawiązywaniu tego rodzaju relacji. W środowisku akademickim można 

z powodzeniem odnaleźć osoby współpracujące z przemysłem i podmiotami 

w określonej branży, a także osoby dysponujące szerokim zapleczem 

kontaktów do partnerów wspierających inicjatywy studenckie. Zarówno 

osobiste, koleżeńskie, jak i służbowe kontakty mogą stanowić w zakresie 

współpracy zewnętrznej istotne wsparcie. Jak zauważono wielokrotnie, oferta 

studenckich kół naukowych i organizacji studenckich może być przy tym na tyle 

atrakcyjna, iż przyciągnie zainteresowanie nawet całkowicie trzecich 

podmiotów, z którymi relacje nie zostały dotychczas zbudowane. Podobnie jak 

w przypadku budowania oferty współpracy, podobnie w przypadku 

poszukiwania partnerów, konieczne jest przede wszystkim podejście 

elastyczne, uwzględniające jednocześnie potrzeby i perspektywy drugiej strony. 

 

Kontakt z działami rekrutacji 
W kontekście większych przedsiębiorstw, w których oferta organizacji 

studenckiej jest przede wszystkim oparta o wsparcie rekrutacji pracowników, 

najpewniej każdy dział rekrutacji chętnie podejmie rozmowę o współpracy. 

Często tego rodzaju działy lub osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji 

dysponują również gotowymi propozycjami, co znacznie ułatwia pozyskanie 

partnera. Należy jednak pamiętać o tym, aby zasady współpracy 

negocjować tak, by przynosiły one faktyczne i adekwatne korzyści 

dla organizacji studenckiej. 
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Przedstawienie planu pracy i zaproszenie na spotkanie 
Dobrym, choć przynoszącym różne efekty, pomysłem na nawiązanie 

współpracy może być rozesłanie do wybranych firm planu pracy na dany rok 

akademicki lub inny, wybrany okres oraz zaproszenie na spotkanie w przypadku 

zainteresowania współpracą. Często zapoznanie się z planem pracy, w którym 

precyzyjnie zostały określone cele i zaproszenie do współpracy jest atrakcyjne 

dla partnerów, którzy wykazują zainteresowanie przyłączeniem się do 

nadchodzących sukcesów.  
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Dobre praktyki we współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
 

Nawiązywanie współpracy i działania pilotażowe 
Podczas nawiązywania nowej współpracy z podmiotem zewnętrznym 

ważne jest zbudowanie zaufania i utrzymanie go przez cały okres współpracy. 

Dobrą praktyką, jaką można w tym zakresie wskazać, jest przeprowadzenie 

działań pilotażowych. Organizacja studencka może wykonać pierwsze działania 

uzgodnione w ramach współpracy i ustalić, iż odpłatność za nie będzie miała 

miejsce dopiero po zakończeniu cyklu i pod warunkiem satysfakcji partnera. 

Zwykle nie wiąże się to ze znacznym ryzykiem dla organizacji studenckiej, 

a dla partnera ogranicza je do minimum. Partner nie obawia się o to, 

czy współpraca zostanie przeprowadzona w sposób rzetelny, natomiast 

organizacja studencka ma okazję poznać warunki współpracy, osoby 

odpowiedzialne oraz jakość i terminowość komunikacji. Naturalnie, działa 

to w obie strony więc również działalność organizacji musi stać na najwyższym 

poziomie. Z reguły jako działania pilotażowe podejmuje się najprostsze formy 

współpracy – jak na przykład promowanie w mediach społecznościowych. 

W ramach działań pilotażowych nie powinno proponować się na przykład 

spotkań rekrutacyjnych czy realizacji całych konkursów, ponieważ po ich 

przeprowadzeniu podmioty mogą nie być zainteresowane podjęciem dalszych 

wspólnych działań, a praca organizacji studenckiej może pójść na marne. 

 

Monitorowanie przyjętych zobowiązań 
Bardzo dobrą praktyką studenckich kół naukowych i organizacji 

studenckich jest monitorowanie zobowiązań podjętych wobec partnerów. 

Dobrze jest ustalić osobę odpowiedzialną za monitorowanie terminowości 

wykonywania zadań oraz gromadzenie dowodów ich wykonania. Zwłaszcza 
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w przypadku inicjatyw i wydarzeń, w których udział bierze duża liczba partnerów, 

pożyteczne może okazać się przygotowanie „checklisty”, w której zostaną 

określone wszystkie zobowiązania (np. wyliczone poszczególne posty, 

określona liczba wystawionych roll-up'ów, obecność partnera na liście 

odczytywanej przez konferansjera). Lista ta powinna umożliwiać nie tylko 

weryfikację, czy określone zobowiązania zostały spełnione, ale także prowadzić 

do gromadzenia odpowiedniej dokumentacji – na przykład zrzutów ekranu, 

fotografii lub nagrań video potwierdzających wykonanie ustalonych zadań. 

Warto zatem zawsze, nawiązując współpracę z partnerem, precyzyjnie określić 

zaplanowane zobowiązania oraz zakres odpowiedzialności za ich wykonanie 

– to jest osoby odpowiedzialne za wszystkie czynności oraz osobę 

odpowiedzialną za monitorowanie i dokumentowanie, czy wszystkie zadania 

zostały wykonane. 

 

Raport z wykonanych działań 
Niezależnie od tego, czy partner narzuca na organizację studencką tego 

rodzaju obowiązek, dobrą praktyką jest przedstawianie raportu 

z wykonywanych działań. Raport powinien przede wszystkim zgodnie ze 

stanem faktycznym informować o wykonaniu wszystkich zadań, a jeśli nie 

wszystkie zostały wykonane – o propozycji rozwiązań alternatywnych. 

Do raportu warto załączyć dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań, jak 

na przykład fotografie, zrzuty ekranu lub materiały video. Przede wszystkim, 

dobrym pomysłem będzie poinformowanie o sukcesie wydarzenia, o szerokim 

zainteresowaniu odbiorców oraz o wadze, jaką dla wydarzenia miał wkład 

ze strony partnera. Bardzo dobrą praktyką jest podejmowanie działań 

ponadprogramowych, które zostaną wskazane w raporcie, aby podkreślić 

serdeczny charakter relacji i faktyczne zaangażowanie organizacji studenckiej 

w działania na rzecz partnera. Raport, o którym mowa, nie musi mieć oczywiście 

nadmiernie sformalizowanej formy – może być przygotowany w formie 

syntetycznej wiadomości mailowej, jednak ważne jest, aby trafił do partnera 
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bezpośrednio po wydarzeniu, sygnalizując mu, iż nie musi niepokoić się o jakość 

współpracy oraz stan wykonania powierzonych organizacji studenckiej zadań. 

 

Korespondencja z podmiotem zewnętrznym 
W szczególności we współpracy z mniejszymi podmiotami, jak lokale 

gastronomiczne, współpraca nawiązywana jest w sposób niesformalizowany 

– podczas odwiedzin w lokalu lub nawet telefonicznie. Praktyka pokazuje, 

iż często ustalenia słowne wywołują szereg nieporozumień – z jednej strony, 

organizacja studencka sama narażona jest na pominięcie wybranych 

elementów współpracy, z drugiej – partner może odmówić finansowania 

w określonej wysokości, jeżeli na przykład wydarzenie nie będzie cieszyło 

się wystarczającą frekwencją pomimo, iż nie była ona w żaden sposób 

gwarantowana. Dlatego bardzo ważnym aspektem współpracy z otoczeniem 

jest co najmniej prowadzenie korespondencji mailowej, w której podsumowane 

zostaną wszystkie ustalenia. Jeżeli partner, z którym organizacja studencka 

zamierza nawiązać współpracę ma ograniczone możliwości lub nie dysponuje 

czasem na prowadzenie korespondencji, warto – po prostu – po zakończonych 

rozmowach przesłać podsumowanie rozmowy z prośbą o krótką odpowiedź 

potwierdzającą, w której wystarczy nawet jedno słowo „potwierdzam”. 

 W korespondencji dotyczącej ustaleń warto zadbać o kilka szczególnych 

aspektów. Przede wszystkim jasno sprecyzować, jaka organizacja i w jakim 

zakresie podejmuje współpracę. W uczelniach często zdarzało się, 

iż nieporozumienie we współpracy z pojedynczą organizacją rzutowało 

negatywnie na całe środowisko studenckie danej uczelni albo miasta 

– istotnym jest zatem, aby wyraźnie informować, jaką grupę się reprezentuje. 

Ponadto, bardzo ważne jest określenie zakresu zadań – zamiast napisania 

przykładowo „promocja w mediach społecznościowych”, powinno się stosować 

określenia precyzyjne, typu „publikacja czterech postów w odstępach 

dwudniowych na fanpage'u organizacji w portalu Facebook” – pozwoli to na 
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uniknięcie nieporozumień. Ważnym jest również określenie oczekiwań wobec 

partnera, to znaczy, przede wszystkim, wskazania zakresu niezbędnych 

materiałów i informacji oraz terminu, w jakim ma je udostępnić – dotyczy 

to w szczególności materiałów, takich jak logotypy, roll-upy, informacje 

o terminie spotkania i tym podobne. W kontekście formy i wysokości wsparcia, 

zwłaszcza kiedy jest to wsparcie finansowe, bezwzględnie ważne jest 

określenie czy wysokość wsparcia określono kwotą netto czy brutto. Jak 

wspomniano wcześniej, nieprecyzyjne określenie tej kwestii może powodować 

zmniejszenie realnego wsparcia finansowego możliwego do wykorzystania 

przez organizację studencką nawet o 23%. 
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Podsumowanie 
 

Pozyskiwanie finansowania na działalność kół naukowych 

oraz skuteczna współpraca organizacji studenckich z otoczeniem biznesowo-

gospodarczym są zadaniami, których realizacja wymaga wieloaspektowej 

oceny i przygotowania. W nawiązaniu do wstępu do niniejszego opracowania, 

należy przede wszystkim zauważyć, iż rosnące potrzeby studenckiego ruchu 

naukowego i organizacyjnego korespondują z rozwojem możliwości 

pozyskiwania środków finansowych na działalność studencką. Jak zauważono 

w niniejszym opracowaniu, współczesna uczelnia nie jest jedynym, a często 

nawet nie jest głównym podmiotem finansującym działalność studentów. 

Uczelnia stwarza jednak solidne podstawy do prowadzenia inicjatyw 

studenckich, także z udziałem partnerów zewnętrznych.  

Istnieje wiele rodzajów podmiotów, które z głębokim uzasadnieniem 

mogą być zainteresowane wspieraniem ruchu studenckiego. Istnieje również 

wiele możliwych kanałów współpracy oraz sposobów jej prowadzenia. Istnieje 

także wiele możliwych obszarów i elementów oferty współpracy. 

Wreszcie – istnieje wiele wypracowanych przez lata dobrych praktyk 

i doświadczeń środowiska studenckiego. Choć umiejętności w zakresie 

współpracy zewnętrznej nie są możliwe do zbudowania w ramach krótkiej 

lektury niniejszego opracowania, to jednak należy mieć nadzieję, iż stanowi ono 

podstawowy fundament wiedzy, który umożliwi stopniowe budowanie 

doświadczeń studentów pragnących podejmować się nawiązywania 

i rzetelnego prowadzenia współpracy zewnętrznej, w czym autor życzy 

wszelkiego powodzenia! 


