
Budżet Studencki PWSZ w Elblągu 2021 

 

Numer 
projektu 

Nazwa projektu Koszt Przyjęcie/Odrzucenie 
wniosku 

Uzasadnienie 

1 
 
2 

Pakiet Office dla studentów Koszty projektu K4.0 Odrzucenie W ramach projektu Kształcenia 4.0 rozpoczęto procedurę 
zakupu licencji pakietowych A3 i A5, w ramach których 
studenci otrzymają dostęp do instalowania 5 instancji 
Office 365 na własnych urządzeniach. Obecnie studenci 
mogą korzystać z Office365 w chmurze. 

3 Różowa skrzyneczka 
 – skrzyneczki w 4-ech wybranych damskich toaletach wraz 
z zakupem pierwszego wkładu artykułów higienicznych  

4 skrzyneczki x 80 zł +4 x 80 
zł na artykuły = 640 zł 

Przyjęcie  

4 Praktyczne szkolenia/kursy dla studentów Pedagogiki Koszty projektu K4.0 Odrzucenie W ramach projektu Kształcenia 4.0 przewidziano znaczne 
środki na szkolenia dla studentów. Kontakt z Dyrekcją IPJ. 
Ponadto Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa 
ACWID aktualnie realizuje indywidualne zapotrzebowanie 
w  zakresie szkoleń, np. coaching kariery 
(https://pwsz.elblag.pl/akademickie-centrum-wsparcia-i-
doradztwa/) 

5 
 
15 

Ksero na Czerniakowskiej Dzierżawa ksero na 
monety. 
 
2950  zł 

Przyjęcie  

6a  Drukarka z funkcją ksero 
- ustawienie ksero w budynkach przy Czerniakowskiej, 
Wojska Polskiego i Grunwaldzkiej 

Dzierżawa ksero na 
monety. 
8850 zł 

Przyjęcie Zostanie sprawdzona możliwość druku wybranych 
formatów plików  

7 Miejsca do odpoczynku w budynku na Grunwaldzkiej –   Odrzucenie Szerokość korytarzy uniemożliwia ustawianie puf i 
dodatkowych ławek na znacznej części korytarzy 

8  Projekt rozbudowy studia AKUSTYK Około 30 tys. złotych Odrzucenie Szacowany koszt przekracza 20 tys. zł (rozbudowa studia + 
zakup sprzętu) 

9 Strefa  studenta w budynku na Wojska Polskiego – 
wygodne miejsca siedzące i do odpoczynku, możliwość 
podłączenia do gniazd elektrycznych 

5000 zł  Przyjęcie Automat z kanapkami w uzgodnieniu ze służbami 
Kanclerza PWSZ w Elblągu – dzierżawa miejsca na 
automat zewnętrznemu podmiotowi. 

10 
 
14 

„Wygodny Instytut” – ławki, fotele, miękkie sofy na 
korytarzach w budynku na Czerniakowskiej 

 Odrzucenie W budynku na Czerniakowskiej przeprowadzono remont i 
wykonano strefy studenta. Sofy są kupione . Zostaną 
ustawione w miejscach wskazanych w konsultacji ze 
studentami. 

11 Fotele masujące 
Lokalizacja foteli: Czerniakowska, Grunwaldzka, Wojska 

3 sztuki każdy za 3500 zł 
łącznie 10500 zł 

Przyjęcie  



Polskiego 

12 Modernizacja zadaszenia 
- rozbudowa zadaszenia przy ul. Czerniakowskiej 22 

 Odrzucenie / 
Przełożenie na przyszły 
rok 

Wiaty nie mieszczą się w budżecie: koszt  ponad 20 000 zł. 
Możliwe małe zadaszenia, ale konieczne wykonanie 
konsultacji z architektem – na przyszłoroczny okres 
budżetowy Uczelnia przygotuje dwie koncepcje 
zadaszenia. 
 

13 Modernizacja miejsc parkingowych przy buudynku na 
Czerniakowskiej 

 Odrzucenie Inwestycja znacznie przekracza 20 tys. zł (projekt wymaga 
drenażu i częściowej wymiany gruntu – koszt minimum 
120 tys. zł) 

16 Ekspres do kawy i czajnik w budynku przy 
Czerniakowskiej 

5000 zł Przyjęcie  

17 Budżet studencki  ----------------- Planowana jest kontynuacja idei budżetu studenckiego w 
kolejnych latach 

18 Pomieszczenie socjalne dla studentów w budynku na 
Grunwaldzkiej 

 Odrzucenie / 
Przełożenie 

Najemca bufetu w budynku na Grunwaldzkiej 
zrezygnował ze współpracy z Uczelnią. Jeżeli nie będzie 
chętnych do wynajęcia i prowadzenia bufetu zostanie on 
udostępniony studentom. 

 


