
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/RKR/2019 z dnia 	 lutego 2019 r. 

w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 
przeznaczonych na działalność  Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu 
Doktorantów WAT oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych 

organizacji doktorantów 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 110 ust. 5 i 9, art. 111 ust. 5, 
art. 215 ust. 2 i art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanej dalej „Ustawą", zarządza się, co następuje: 

1 

Ustala się  „Zasady podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 
przeznaczonych na działalność  Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu 
Doktorantów WAT oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych 
organizacji doktorantów", stanowiące załącznik do zarządzenia. 

2 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora WAT 
Nr 6/RKR/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
finansowania działalności studenckiej i doktorantów wraz z późn. zm. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą  obowiązującą  
od 1 stycznia 2019 r. 

REKTOR-KOMENDANT 
WOJSKOWT TAKA DPMTT TFcuNICZNEJ 

• )1, 

Sporządził: M. Podbielska — DSS 
G. Szczypek — pion PRS 
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Załącznik 
do zarządzania nr 	/RKR/2019 

z dnia 	 stycznia 2019 r. 

„Zasady podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 
przeznaczonych na działalność  Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu 
Doktorantów WAT oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych 

organizacji doktorantów" 

Sposób podziału środków finansowych WAT 
1 

1. Kwotę  środków finansowych na cele, o których mowa w art. 110 ust. 9, art. 111 
ust. 5, art. 215 ust. 2 i art. 216 ust. 2 Ustawy, określa corocznie rektor w ramach 
procedury planowania rzeczowo-finansowego. 

2. Z kwoty środków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się  środki na: 
1) działalność  Samorządu Studenckiego WAT — stanowisko kosztów P7412 

— w kwocie nieprzekraczającej 56 % kwoty, o której mowa w ust.1; 
2) działalność  Samorządu Doktorantów WAT — stanowisko kosztów P7414 

— w kwocie nieprzekraczającej 6 ()/0 kwoty, o której mowa w ust.1; 
3) realizację  działań  uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych 

organizacji doktorantów, zwanych dalej łącznie „Organizacjami" — stanowisko 
kosztów P7411 — w kwocie nieprzekraczającej 30 % kwoty, o której mowa 
w ust.1; 

4) zabezpieczenie bieżących inicjatyw studenckich i doktorantów WAT 
— stanowisko kosztów P7415 — w kwocie co najmniej 8 % kwoty, o której 
mowa w ust.1. 

3. Wysokość  kwot na cele, o których mowa w ust. 2 ustala prorektor 
ds. studenckich w porozumieniu z Samorządem Studenckim WAT 
i Samorządem Doktorantów WAT, zwanymi dalej łącznie „Samorządami". 

4. Dysponentem środków finansowych, o których mowa w ust. 1, jest prorektor 
ds. studenckich. 

Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych 
§2 

1. Plan rzeczowo-finansowy, zwany dalej „PRF": 
1) w zakresie środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1, uchwala uczelniany 

organ uchwałodawczy Samorządu Studenckiego WAT; 
2) w zakresie środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2, uchwala uczelniany 

organ uchwałodawczy Samorządu Doktorantów WAT; 
3) w zakresie środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, przygotowuje 

Dział  Spraw Studenckich WAT, zwany dalej „DSS". 

2. Załącznikiem do PRF, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest wykaz 
przedsięwzięć  właściwego samorządu przewidzianych do realizacji w roku 
kalendarzowym, obejmujący nazwę  przedsięwzięcia, przewidywany termin 
realizacji oraz przewidywaną  kwotę  wydatków. 

3. Uchwały w sprawie PRF Samorządy przekazują  prorektorowi 
ds. studenckich wraz z dokumentami umożliwiającymi dokonanie oceny 
prawidłowości ich podjęcia, tj. wyciągiem z protokołu z posiedzenia 
obrazującym wyniki głosowania i listą  obecności na tym posiedzeniu. 

4. PRF, o których mowa w ust. 1, zatwierdza prorektor ds. studenckich. 



5. DSS jest zobowiązany udzielić  Samorządom niezbędnej pomocy 
w prawidłowym sporządzeniu ich planów rzeczowo-finansowych. 

6. Zasady, wzory i terminy sporządzania planów rzeczowo-finansowych określają  
odrębne przepisy. 

Przeznaczenie środków ujętych we właściwym PRF 
§3 

1. Środki finansowe na działalność  Samorządów mogą  być  przeznaczone na 
sfinansowanie lub dofinansowanie: 
1) materiałów i usług niezbędnych do działalności organów Samorządów; 
2) reprezentowania Samorządu w konferencjach, zjazdach i posiedzeniach 

instytucji przedstawicielskich studentów i doktorantów; 
3) organizacji przedsięwzięć  o charakterze naukowym, kulturalnym, 

rozrywkowym lub sportowym dla studentów lub doktorantów WAT; 
4) udziału studentów lub doktorantów WAT w przedsięwzięciach o charakterze 

naukowym, kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowanych 
przez podmioty zewnętrzne. 

2. Środki finansowe na działalność  Organizacji mogą  być  przeznaczone na 
sfinansowanie lub dofinansowanie: 
1) projektów naukowych realizowanych w ramach działalności kół  naukowych, 

z tym zastrzeżeniem, że kwota środków na ten cel nie może być  większa 
niż  40% całości środków finansowych na działalność  Organizacji; 

2) udziału członków Organizacji w przedsięwzięciach popularyzujących naukę, 
promujących WAT lub realizowanych w ramach współpracy WAT z innymi 
podmiotami, z tym zastrzeżeniem, że kwota środków na ten cel nie może być  
większa niż  30 % całości środków finansowych na działalność  Organizacji; 

3) przedsięwzięć  służących realizacji regulaminowych celów Organizacji, 
innych niż  określone w pkt 1 i 2, w tym: 
a) podnoszenie kwalifikacji przez członka Organizacji; 
b) uczestnictwo członka Organizacji w konferencji naukowej lub innych 

przedsięwzięciach; 
c) materiałów i usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięć  

organizowanych przez Organizację  dla studentów i doktorantów WAT. 

3. Środki finansowe na zabezpieczenie bieżących inicjatyw studenckich 
i doktorantów WAT mogą  być  przeznaczone na sfinansowanie lub 
dofinansowanie: 
1) uczestnictwa w konferencji naukowej lub innej studenta lub doktoranta WAT; 
2) materiałów i usług niezbędnych do realizacji wydarzeń  o charakterze 

naukowym organizowanych przez studentów i doktorantów WAT. 

4. Limit dofinansowania jednego przedsięwzięcia wynosi: 
1) do 6000 zł  na realizacją  zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2; 

2) do 2500 zł  na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3. 

5. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach prorektor ds. studenckich może 
wyrazić  zgodę  na przyznanie dofinansowania na przedsięwzięcie w kwocie 
przekraczającej limity, o których mowa w ust. 4. 

6. Przyznawanie środków, o których mowa w ust. 3, prowadzi się  z takim 
wyliczeniem aby co najmniej 20 )̀/0 tych środków pozostawało do dyspozycji na 
dofinansowanie przedsięwzięć  objętych wnioskami złożonymi po 1 października 
danego roku. 



Uruchamianie środków 
ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

§4 

1. Wydatkowanie środków w ramach PRF, o którym mowa w § 2 ust. 1, odbywa się  
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu i innymi przepisami 
obowiązującymi w WAT, w tym regulaminem zamówień  publicznych. 

2. Środki finansowe wydatkuje się  zgodnie z celem i do wysokości wynikających z 
właściwego PRF. 

3. Zmiana celu lub przekroczenie planowanych wydatków w ramach PRF, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 wymaga uprzedniej zmiany tego PRF uchwałą  
organu uchwałodawczego właściwego samorządu. 

4. DSS na bieżąco monitoruje realizację  PRF i w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby zgłasza Samorządom konieczność  ich korekty. 

5. Do dnia zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego WAT na dany rok 
kalendarzowy wydatkowanie środków finansowych odbywa się  do wysokości limitu 
określonego corocznie przez Senat WAT, z tym zastrzeżeniem, że wydatkowanie 
środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 wymaga uprzedniego uchwalenia 
przez organ uchwałodawczy właściwego samorządu wstępnego planu 
przedsięwzięć  przewidzianych do realizacji w danym roku. 

§5 

1. Środki finansowe na zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt.1-2 i 4, ust. 2 pkt 3 i 
ust. 3 uruchamia się  na wniosek złożony do prorektora ds. studenckich poprzez 
DSS. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. 

2. Wniosek o uruchomienie środków składa się  na bieżąco, jednak nie później, niż  do 
dnia 10 grudnia. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się  bez rozpatrzenia. 

3. Wniosek o uruchomienie środków składa: 
1) w zakresie środków na zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 

— przewodniczący właściwego samorządu; 
2) w zakresie środków na zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 — organ 

reprezentujący Organizację; 
3) w zakresie środków na zadania, o których mowa w § 3 ust. 3 — student lub 

doktorant WAT . 

4. Wniosek o uruchomienie środków, o których mowa w § 3 ust. 3, wymaga uprzedniej 
pozytywnej opinii przewodniczącego właściwego samorządu i prodziekana 
właściwego ds. studentów. 

§6 

1. Środki finansowe na zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 uruchamia się  na 
podstawie pisma przewodniczącego właściwego samorządu do rektora o wyrażenie 
zgody na organizację  przedsięwzięcia. 

2. Do pisma dołącza się  wstępny kosztorys wydarzenia i wstępny harmonogram 
organizacji wydarzenia, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszych 
Zasad. 
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1. Środki finansowe na zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 uruchamia się  
na podstawie wniosku złożonego do prorektora ds. studenckich, którego wzór 
określa załącznik nr 4 do niniejszych zasad. 

2. Wnioski składa się  w terminie do końca lutego. Wnioski złożone po terminie 
mogą  otrzymać  dofinansowanie pod warunkiem niewykorzystania środków na 
wnioski złożone w terminie. 

3. Wnioski podlegają  ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję  złożoną  z 
pracowników DSS, której przewodniczy prorektor ds. studenckich. 

4. Warunkiem otrzymania dofinansowania, z uwzględnieniem § 8, jest: 
1) zaplanowanie wykonania projektu najpóźniej do 10 listopada; 
2) zobowiązanie się  wnioskodawcy do zaprezentowania wyników projektu 

podczas konferencji naukowej organizowanej w WAT lub do zgłoszenia 
projektu do konkursu Rektora WAT na najlepszą  pracę  studenta wykonaną  
w ramach działalności w kole naukowym WAT. 

5. Prezentacja wyników projektu, o której mowa w ust. 4 stanowi formę  
sprawozdania z wykonania projektu i musi zostać  dostarczona do DSS w formie 
elektronicznej do końca listopada. 

§8 

1. Organizacja może otrzymać  dofinansowanie jeżeli spełni warunki, o których 
mowa w § 7 ust. 4 zarządzenia Rektora WAT nr 27/RKR/2018 z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie warunków funkcjonowania w WAT uczelnianych organizacji 
studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów. 

2. Przy przyznawaniu środków Organizacjom w roku 2019, nie będzie brany pod 
uwagę  warunek, o którym mowa § 7 ust. 4 pkt.3 i 4 zarządzenia Rektora WAT 
nr 27/RKR/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie warunków 
funkcjonowania w WAT uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych 
organizacji doktorantów 

§ 9  

Wnioskodawca, po uzyskaniu zgody na uruchomienie środków, zobowiązany jest do 
ścisłej współpracy z DSS i prorektorem ds. studenckich. Jakiekolwiek propozycje zmian 
w zakresie sposobu wydatkowania środków, a także organizacji lub realizacji 
przedsięwzięć  objętych wnioskiem o uruchomienie środków wniosku wymagają  
uprzedniej zgody prorektora ds. studenckich. 

§10 

Wniosek o uruchomienie środków wiążący się  z koniecznością  zwolnienia od zajęć  
studenta będącego kandydatem na żołnierza zawodowego wymaga uprzedniej zgody 
przełożonego tego żołnierza. 

§ 11 

1. W przypadku uruchamiania środków na zadanie, z którym wiąże się  wyjazd studenta 
lub doktoranta dodatkowo należy złożyć  w DSS wniosek o odbycie podróży 
służbowej krajowej lub zagranicznej. Wzór wniosku dostępny jest na stronie 
internetowej WAT w zakładce „Sprawy studenckie" oraz w DSS. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się  w DSS w terminie: 
1) co najmniej 7 dni przed dniem wyjazdu — w przypadku podróży krajowej; 
2) co najmniej 14 dni przed planowanym terminem realizacji wydarzenia — w 

przypadku podróży zagranicznej. 



3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed złożeniem do DSS powinien zawierać: 
1) potwierdzenie zapoznania się  z wnioskiem: 

a) prodziekana właściwego do spraw studenckich — w przypadku studentów i 
uczestników studiów doktoranckich, 

b) dyrektora szkoły doktorskiej — w przypadku doktorantów szkół  doktorskich; 
2) zgodę  Szefa Pionu Ogólnego — w przypadku kandydata na żołnierza 

zawodowego. 

4. Niezwłocznie po powrocie student lub doktorant zobowiązany jest do złożenia 
w DSS faktury oraz delegacji celem rozliczenia kosztów oraz krótkiego 
sprawozdania z wyjazdu. 

§12 

W przypadku uruchamiania środków na zadanie wiążące się  z pobraniem materiałów 
znajdujących się  w magazynie WAT dodatkowo należy: 

1) sprawdzić  ich dostępność  w magazynie; 
2) wypełnić  druk „Zapotrzebowanie do Działu Zaopatrywania" dostępny na stronie 

Uczelni w sprawach studenckich, jak również  w DSS; 
3) wskazać  osobę  (pracownika WAT) odpowiedzialną  materialnie, która przyjmie 

na stan materiały, w przypadku pobierania materiałów, które nie mogą  zostać  
rozdysponowane w formie jednorazowego rozchodu; 

4) uzyskać  formalną  akceptację  Kierownika Działu Promocji, w przypadku 
pobierania gadżetów reklamowych WAT; 

5) złożyć  zapotrzebowanie w DSS w terminie, umożliwiającym przeprowadzenie 
procedur administracyjnych i przygotowanie materiałów przez magazyn do ich 
wydania przed zaplanowanym zadaniem; 

6) uwzględnić, że czas dostawy do WAT niektórych gadżetów reklamowych, 
przekracza okres 30 dni, od dnia ich zapotrzebowania; 

7) uwzględnić, że dodatkowe usługi (np. dodatkowe znaki graficzne) na 
zapotrzebowanych gadżetach reklamowych wymagają  uprzedniego 
zasięgnięcia opinii Działu Promocji w sprawie terminu ich realizacji. 
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1. W przypadku uruchamiania środków na zadanie wiążące się  z zakupem materiałów 
dodatkowo należy: 
1) sprawdzić, czy są  dostępne w magazynie, dostępność  w magazynie 

uniemożliwia dokonanie zakupu na zewnątrz; 
2) przeprowadzić  procedurę  zapytania ofertowego w sprawie zakupu materiału; 
3) wypełnić  druk „Zamówienie" dostępny na stronie Uczelni w sprawach 

studenckich, jak również  w DSS; 
4) wskazać  osobę  (pracownika WAT) odpowiedzialną  materialnie, która przyjmie 

na stan materiały, w przypadku zakupu materiałów, które nie mogą  zostać  
rozdysponowane w formie jednorazowego rozchodu; 

5) uwzględnić  koszt dostawy, jeśli jest taka potrzeba; 
6) w uzasadnieniu zamówienia należy opisać  powód wyboru danej oferty, przy 

zachowaniu zasady dołożenia należytej staranności w oszczędnym 
wydatkowaniu środków publicznych; 

7) uwzględnić, że zakup jakichkolwiek gadżetów reklamowych wymaga uprzedniej 
zgody kierownika Działu Promocji; 

8) złożyć  zapotrzebowanie w DSS w terminie, umożliwiającym przeprowadzenie 
procedur administracyjnych i przeprowadzenie zakupu materiałów przed 
zaplanowanym zadaniem; 



9) do zamówienia należy dołączyć  minimum dwie oferty rynkowe dotyczące 
wyceny tego samego materiału; 

2. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu należy dostarczyć  do DSS fakturę  do 
rozliczenia. 



Załącznik nr 1 do 
„Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność  

Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT 
oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów" 

Warszawa, dn. 	  20.... r. 

(nazwa wnioskodawcy) 

(imię  i nazwisko wnioskodawcy) 

	

tel. 	  

	

e-mail: 	  

PROREKTOR DS. STUDENCKICH 
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

tytuł, Imię  i NAZWISKO 

Wniosek o uruchomienie środków 

Uprzejmie proszę  o uruchomienie środków: 

Cel ubiegania sie o środki 
(konferencja, organizacja wydarzenia itp.) 

Wykorzystanie środków 
(koszty uczestnictwa — imię  i nazwisko, 

zakup lub pobranie materiałów itp.) 

Termin ich wykorzystania 

Wysokość  dofinansowania 

Źródło finansowania 

1) działalność 	Samorządu 	Studenckiego, 	stanowisko 
kosztów P7412 

2) działalność 	Samorządu 	Doktorantów, 	stanowisko 
kosztów P7414  

3) funkcjonowanie organizacji studenckich i doktorantów, 
stanowisko kosztów P7411 

4) zabezpieczenie 	bieżących 	inicjatyw 	studenckich 
i doktorantów WAT, stanowisko kosztów P7415 

(podkreślić  właściwe) 

(podpis wnioskodawcy, przewodniczącego Samorządu i/lub opiekuna organizacji) 

1  Należy wskazać  organ wnioskujący: Samorząd, organizacja studencka lub doktorantów, student, doktorant 
itp. 



Opinia Przewodniczącego 
Samorządu2  

Opinia 
Prodziekana właściwego ds. 

studentów 2  

Opinia 
Działu Spraw Studenckich 

Decyzja PRS 

Proponowana wysokość  
dofinansowania 

2  Dotyczy wnioskowania o dofinansowanie z bieżących inicjatyw studenckich i doktorantów WAT (stanowisko 
kosztów P7415) 



Załącznik nr 2 do 
„Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność  

Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT 
oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów" 

Logo 
Samorządu 

Warszawa, dn. 	  20.... r.  

Nazwa wydarzenia 

Termin wydarzenia 

Planowana liczba uczestników 

Planowane miejsce wydarzenia 

WSTĘPNY KOSZTORYS WYDARZENIA 

Lp. Rodzaj kosztów Kwota 
Źródło 

finansowania 
WAT/inne 

   

Wstępny kosztorys wydarzenia opracowano w oparciu o wstępną  analizę  rynku przeprowadzoną  (opis analizy 

rynku 	  

Sporządził: Imię  i nazwisko tel. 



Załącznik nr 3 do 

„Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność  
Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT 

oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów" 
Logo 

Samorządu 	

Warszawa, dn. 	  20.... r. 

WSTĘPNY HARMONOGRAM ORGANIZACJI WYDARZENIA 

    

Lp. Zakres czynności do wykonania 
Termin 

realizacji 

Odpowiedzialny 
Imię  i nazwisko 

tel./ e-mail 

    

Sporządził: Imię  i nazwisko tel. 



Załącznik nr 4 do 

„Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność  
Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT 

oraz uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów" 

Warszawa, dn. 	  20.... r. 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH 
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

tytuł, Imię  i NAZWISKO 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Uprzejmie proszę  o dofinansowanie projektu: 

Tytuł  projektu 

Cel projektu 

Przewidywany rezultat 
i projektu 

Organizacja studencka 
realizująca projekt 

Opiekun naukowy organizacji 
tytuły, Imię  i nazwisko, telefon, e-mail 

Opiekun koordynujący projekt 
tytuły, Imię  i nazwisko, telefon, e-mail 

Studenci realizujący projekt Imię  i Nazwisko 
Kierunek 
studiów 

Nr 
albumu 

Tel./ 
E-mail 

Student wyznaczony do kontaktów w 
sprawie projektu 



zł  zł  zł  

Finansowanie 

Koszt wykonania 
projektu 

Wnioskowa kwota 
dofinansowania 

Pozostałe 
dofinansowanie 

zł  

Źródło dofinansowania 

Termin realizacji Zadania 

Terminarz realizacji projektu 

Termin ukończenia projektu 

Kosztorys projektu 

Koszty 
Kwota 

np. pobranie materiałów z magazynu, zakup materiałów, usługa, opłata konferencyjna itp. 

zł  

zł  

zł  

zł  

zł  

Razem zł  

(czytelny podpis studenta wyznaczonego do kontaktów) 	 (czytelny podpis opiekuna koordynującego projekt) 

(czytelny podpis opiekuna organizacji) 

Należy wypełnić  na komputerze i wydrukować  dwustronnie 
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