Szanowni Państwo,
z dniem 14.02.2019 r. weszło w życie nowe zarządzenie nr 2/RKR/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w
sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych na działalność
Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT oraz uczelnianych organizacji,
zastępujące zarządzenie nr 6/RKR/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad
finansowania działalności studenckiej i doktorantów wraz z późn. zm.
Reguluje ono sposób finansowania oraz współfinansowania działalności organizacji oraz bieżących
inicjatyw studenckich i doktorantów.

Działające do tej pory finansowania działalności studentów i doktorantów ulega zmianie.
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
1. ORGANIZACJE
W rozumieniu nowego zarządzenia – koła naukowe oraz organizacje studenckie i doktoranckie – stają
się organizacjami. Organizacje mogą ubiegać się o sfinansowanie oraz dofinansowanie:
a) projektów naukowych – w szczególności projekty konstrukcyjne
czyli takie których efektem będzie zbudowanie czegoś innowacyjnego, wzięcie udziału w
konkursie ogólnopolskim czy międzynarodowy ;
b) udziału członków organizacji w przedsięwzięciach popularyzujących naukę oraz WAT –
(UWAGA jest to niezbędne do wykazania sprawozdawczości Organizacji na koniec roku
rozliczeniowego czyli do 15 października);
czyli takie w których Państwo biorąc udział w

wydarzeniach zewnętrznych np. pikniki

edukacyjne, warsztaty, targi – będą mieli szansę dbać o PR/dobry wizerunek WAT oraz swojego
Koła> jest to szczególnie ważne dla państwa w kontekście nowych sprawozdań z działalności
organizacji patrz Zarządzenie Rektora nr 27/RKR/2018 w sprawie warunków funkcjonowania
w WAT uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów z dnia 23
października 2018.
c) przedsięwzięć, które są realizowane w ramach regulaminu Organizacji – podnoszenie
kwalifikacji członka organizacji, udział w członka w konferencji naukowej, pobranie materiałów
z magazynu na zabezpieczenie wydarzeń organizowanych przez organizację.
czyli szkolenia dla członków organizacji są możliwe ale ich skutkiem musi być przekazanie
wiedzy dalej tj. do pozostałych studentów WAT.

2. STUDENCI ORAZ DOKTORANCI NIE BĘDĄCY CZŁONKAMI ORGANIZACJI
Z kolei osoby, które nie są zrzeszone w żadnej z organizacji działającej w WAT mogą ubiegać się o
dofinansowanie:
a) uczestnictwa w konferencji;
b) zabezpieczenie materiałowe wydarzenia o charakterze naukowym organizowanym przez
studentów i doktorantów WAT.

JAKA MOŻE BYĆ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
Limity dofinansowania jednego przedsięwzięcia:
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*WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA DO 6000 ZŁOTYCH:
1. Zaplanowanie wykonania projektu najpóźniej do 10 listopada;

lub

usługi

do

wydarzenia

2. Zobowiązanie się wnioskodawcy do zaprezentowania wyników projektu podczas konferencji
naukowej organizowanej w WAT lub zgłoszenia projektu do konkursu Rektora WAT na
najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym.
3. Dostarczenie prezentacji wyników projektu w formie elektronicznej do końca listopada.

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ?
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CZY SĄ JAKIEŚ INNE FORMY DOFINANSOWANIA?
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. studenckich może przyznać dodatkowe
środki.

JAK URUCHOMIĆ PRZYZNANE ŚRODKI FINANSOWE?
Środki finansowe uruchamia się na wniosek złożony do prorektora ds. studenckich poprzez Dział Spraw
Studenckich – p. 89. Wniosek musi zostać podpisany przez prodziekana ds. studentów odpowiedniego
dla każdego wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej, pod które podlega organizacja. Wzór
wniosku w wersji doc. oraz pdf. przesyłam w załączniku.

JAK URUCHOMIĆ PROJEKT JEŚLI DOSTAŁEM FINANSOWANIE
1. Złożyć wniosek do Prorektora ds. Studenckich (wzór w załączniku)
Dwie ścieżki
Ścieżka 1. Zapotrzebowanie wewnętrzne z magazynu
a) Wypełnij właściwe zapotrzebowanie dostępne w intranecie WAT na stronie głównej (LINK)
Ścieżka 2.
a) Prześlij zapytania ofertowe (co najmniej dwa) do sklepów które oferują ten przedmiot.
b) Wypełnić wzór zamówienia zgodnie ze specyfikacją wybranej oferty (UWAGA pamiętaj o
kwotach netto i brutto – wypełnij właściwie)
c) Dokumenty dostarcz do pokoju 89 bud 100
d) Czekaj na decyzję
e) Po otrzymaniu pozytywnej decyzji złóż zamówienie i dostarcz fakturę do pokoju 89 bud. 100

JAKIE SPRAWOZDANIE JEST WYMAGANE?
Rozliczeniem projektu będzie sprawozdanie z działalności organizacji składane do 15 października. W
zależności od tego do kiedy będzie realizowany projekt termin złożenia sprawozdania będzie
obowiązywał jeszcze tego samego roku kalendarzowego albo do przyszłego października. Np. w
harmonogramie projektu zaznaczono że jego rozpoczęcie to luty 2019 a zakończenie to 30 września
2019 wiec w sprawozdaniu z działalności organizacji do 15 października należy wskazać efekty oraz
poniesione koszty realizacji.

DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O URUCHOMIENIE ŚRODKÓW?
Wniosek składa się na bieżąco, jednak nie później, niż do dnia 10 grudnia.

CO JEŚLI NIE JESTEM W ŻADNEJ ORGANIZACJI?
Zachęcamy do tego aby ruch studencki był bardziej energiczny stąd sugerujemy aby studenci rozwijali
swoją pracę w kołach naukowych pod właściwą opieką merytoryczną.

KONTAKT
Aleksandra Rokicińska – aleksandra.rokicińska@wat.edu.pl, tel. 261-837-381
lub
Karol Kwietniewski – karol.kwietniewski@wat.edu.pl, tel. 261-837-381

