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Plan 
prezentacji

1. Wprowadzenie do tematu
2. Kwestie organizacyjne
3. Źródła finansowania działalności 

samorządu uczniowskiego
4. Sojusznicy samorządu uczniowskiego
5. Samorząd uczniowski w czasach 

pandemii
6. Przerwa
7. Crowdfunding
8. Plan działania
9. Planowanie wydatków
10.Budżet
11.Podsumowanie



Kwestie 
organizacyjne

• Potwierdzenie obecności (uczestnictwa) na chacie poprzez wpisanie słowa „Jestem/Dzień
dobry” (na początku szkolenia) oraz „Do widzenia/Cześć” (na zakończenie szkolenie).

• Pytania dotyczące prezentacji i poruszanych zagadnień proszę zapisywać na chacie.

• W trakcie szkolenia zaplanowana jest 10-minutowa przerwa.

• W przypadku problemów technicznych prosimy o zapisanie na czasie problemu
z dopiskiem na początku zdania #TECH.



< quiz >

A teraz sprawdzisz swoją wiedzę 
na temat finansów w samorządzie 

uczniowskim…



Czego 
potrzebuje 
samorząd 
uczniowski 
do działania?

• Pieniędzy

• Osób do działania

• Nowych pomysłów

• Miejsca

• Upominków na nagrody

• Zrozumienia

• Motywacji

• Wsparcia nauczycieli i 
rodziców

• Odwagi!



W jaki sposób samorząd 
uczniowski 

może pozyskiwać środki 
finansowe 

na swoje działania? 

< „chmura słów” >



Źródła finansowania działalności 
samorządu uczniowskiego

Wsparcie finansowe:

- konto rady rodziców

- stowarzyszenia przyszkolne

- spółdzielnia uczniowska

- zbiórki publiczne

- składki uczniowskie (tylko w 
szkołach dla dorosłych)

- crowdfunding

- szkolny budżet partycypacyjny

- konkursy dotacyjne dla młodzieży

Wsparcie pozafinansowe:

- udostępnienie lokalu

- patronat prezydenta miasta

- przekazanie produktów

- przewóz materiałów

- promocja wydarzenia

- druk plakatów

- udostępnienie sprzętu 
multimedialnego

- barter



Podstawa prawna: ustawa z dn. 16 września 1982 r. 
Prawo spółdzielcze, ogólne zasady ruchu spółdzielczego



Spółdzielnia 
uczniowska 
– pomysły na 
działania

• sprzedaż produktów służących zaspokajaniu
potrzeb uczniów i pracowników szkoły

• świadczenie usług na rzecz szkoły

• organizowanie imprez kulturalnych,
turystycznych

i sportowych z udziałem uczniów szkoły

• uprawa roślin oraz chów drobnego
inwentarza

• zbieranie runa leśnego i surowców
wtórnych oraz ich sprzedaż

• podejmowanie na zasadach komercyjnych lub
społecznych działań na rzecz ekologii i
środowiska lokalnego

• propagowanie idei i zasad spółdzielczych
w środowisku szkolnym i lokalnym

Źródło: Babisa H., Budzkiewicz-Guźlecka A., Drab-Kurowska A., Janowski M., Spółdzielnia 
uczniowska. Praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości wśród uczniów. Przewodnik. 
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Szczecin, 2016.



Podstawa prawna: ustawa z dn. 14 marca 2014 r. 
o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych







Czy wiesz, czym 
jest szkolny 
budżet 
obywatelski?

a) Tak

b) Nie

c) Coś słyszałem/am, ale nie
pamiętam

d) Zaraz sprawdzę…



Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to proces, w 
którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu 
(wyznaczonej najczęściej przez dyrekcję lub 
rodziców) decyduje społeczność szkolna. 

Uczniowie i uczennice, a także rodzice, 
nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i 
pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą
projekty, 
a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem 
są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. 

SBO znany także jako Szkolny Budżet 
Partycypacyjny.

Szkolny Budżet Obywatelski



transparentność

równość

powszechność

dobrowolność

Wartości Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego



Etapy realizacji Szkolnego Budżetu 
Obywatelskiego





Szkolne budżety partycypacyjne 
– wskazówki dla początkujących

Młodzież i budżet partycypacyjny. 
Otwieranie drzwi do demokracji

Inspiracje



Konkursy dotacyjne dla 
młodzieży













Kto jest lub może być 
sojusznikiem samorządu 

uczniowskiego?

< wirtualna tablica >





Praktyczne wskazówki 
dotyczące pozyskiwania sojuszników

1. Przygotuj opis projektu (ze wskazaniem 
ważnych wydarzeń i dat).

2. Przedstaw, dlaczego ten pomysł jest 
szczególny, niezwykły, nowatorski.

3. Zastanów się, jakie korzyści z udziału w 
Twoim przedsięwzięciu osiągnie 
sojusznik.

4. Czego potrzebujesz? Czy będą to 
pieniądze? (Jesteś tego pewny/pewna?) A 
może materiały, akcesoria? Określ, co 
jest niezbędne do realizacji projektu.

5. Staraj się znaleźć kilku potencjalnych 
sojuszników. Wówczas szansa na zdobycie 

wsparcia zwiększa się.

6. Pamiętaj, aby sojusznicy nie byli dla 
siebie konkurencją.

7. Bądź pewny/pewna siebie! Nie rezygnuj, 
gdy ktoś powiedział „nie” lub „nie mamy 
teraz pieniędzy lub czasu”.

8. Dbaj o dobre relacje z sojusznikiem.

9. Podziękuj za wsparcie.

10. Świętujcie wspólny sukces!

Opracowano na podstawie: Konieczny M., Recepta na ofertę sponsorską, 

http://mmk.e.org.pl/eakademia/eakademia_dokumenty_oferta_sponsorska.html





Samorząd uczniowski 
w czasach pandemii

Z jakimi wyzwaniami się spotkaliście?

Czy władze samorządu uczniowskiego mają teraz jakieś 
szczególne zadania?



Przerwa :))))



„crowd” 
(tłum) + 
„funding” 
(finansowanie
)

Crowdfunding to sposób 
finansowania różnego 
rodzaju projektów przy 
współpracy ze 
społecznością.

Crowdsourcing to 
wykorzystanie wiedzy 
i pomysłów społeczności 
internetowej do rozwijania 
własnych inicjatyw i idei. 

Źródło: Polak Potrafi, https://polakpotrafi.pl/ oraz 
Poradni Przedsiębiorcy, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-
crowdfunding-jak-to-dziala



Portale crowdfundingowe

Uniwersalne:

Polak Potrafi 

(polakpotrafi.pl)

Wspieram.to

Wspolnyprojekt.pl

Odpal Projekt 

(odpalprojekt.pl)

Kultura:

Wspieram Kulturę 
(wspieramkulture.pl)

Patronaite.pl

Dobroczynność:

zrzutka.pl

Pomagamy.im

Siepomaga.pl

Pomagam.pl

Źródło: Przewodnik po polskich platformach crowdfundingowych, https://wethecrowd.pl/przewodnik-platformy-crowdfunding/



Organizując zbiórkę za pomocą platformy 
crowdfundingowej zwróć uwagę na:

- charakter portalu (np. charytatywny, 
kulturalny)
- model wsparcia (np. model oparty na 
nagrodach)
- wysokość prowizji

Źródło: Przewodnik po polskich platformach crowdfundingowych, https://wethecrowd.pl/przewodnik-
platformy-crowdfunding/







W jaki sposób planujecie 
działania 

w samorządzie uczniowskim?

< wirtualna tablica >



Plan 
działania

• możliwy do wykonania

• będący spisem zadań do 
realizacji (unikaj ogólnikowych 
haseł np. zaproszę mieszkańców)

• elastyczny, czyli możliwy do 
zmiany, jeśli będzie to 
konieczne 
(np. koronawirus)

• zrozumiały dla każdego

• realizowany przez zespół, 
którego dotyczy

• i jaki jeszcze…? Masz pomysł?



Skuteczne planowanie 
– skuteczne 
działanie

• porozmawiajcie na temat swoich motywacji do uczestnictwa w działaniu

• zapiszcie na karcie swoje zalety, umiejętności (to w czym jesteście najlepsi)

• ustalcie wspólnie cel działania, zapiszcie go

• spiszcie wszystkie zadania do wykonania, wyznaczcie ich termin realizacji oraz materiały 

niezbędne do ich realizacji

• podzielcie się między sobą zadaniami do wykonania, wpiszcie tę informację w planie

• skonsultujcie plan z opiekunem

• postępujcie zgodnie z planem, ewentualnie go modyfikując (w zależności od sytuacji)

• podsumujcie zrealizowane działania, wyciągnijcie wnioski na przyszłość



Przykładowy plan działania

Źródło: Przewodnik po programie Młodzi w Akcji - https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/przewodnik-po-programie-mlodzi-w-akcji



Tablica postępu działań samorządu 
uczniowskiego





Planowanie 
wydatków

Po zaplanowaniu działań i
wskazaniu niezbędnych materiałów
do ich wykonania, skalkulujcie
koszty projektu. Zastanówcie się,
co zyskacie dzięki swoim
sojusznikom, a co powinniście
kupić.

Przykład. Grupa młodzieży chce
zorganizować dwudniowy festiwal
muzyczny połączony z występami
młodzieżowych zespołów i konkursem
na najlepszy utwór.

O czym powinni w szczególności
pomyśleć organizatorzy? Jakich
materiałów potrzebuje zespół?



Lp. Nazwa działania Rodzaj wydatku Cena jednostkowa Rodzaj miary Liczba jednostek Razem

1. Festiwal muzyczny Wydruk dyplomów 5,00 zł sztuka 10 50,00 zł

Przykładowy budżet projektu

Rodzaj miary: sztuka, zestaw, opakowanie, usługa





Karta pracy „Budżet projektu

Q and A



Dziękuję ;)
Mateusz Konieczny
mateusz@manufakturaprzyszłosci.pl



Dziękuję ;) 
Mateusz Wojcieszak
mateusz.j.wojcieszak@gmail.com


