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Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr  (//   /RKR12020 z dnia  ' 4',4,7(a  2020 r. 

zmieniające zarządzenie 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. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

1 

W „Zasadach podziału i wydatkowania środków finansowych WAT przeznaczonych 
na działalność  Samorządu Studenckiego WAT, Samorządu Doktorantów WAT oraz 
uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów" 
stanowiących załącznik do zarządzenia Rektora WAT nr 2/RKR/2019 z dnia 
14 lutego 2019 r. wprowadza się  następujące zmiany: 

1) w § 3 po ust. 3 dodaje się  ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 i 3 nie mogą  być  przeznaczone 
na zakup urządzeń  i materiałów do realizacji pracy dyplomowej studenta lub 
rozprawy doktorskiej doktoranta"; 

2) w § 7 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w przypadku projektów naukowych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 —
zobowiązanie się  wnioskodawcy do zaprezentowania wyników projektu podczas 
Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje wiWAT" lub do zgłoszenia 
projektu do konkursu Rektora WAT na najlepszą  pracę  studenta wykonaną  
w ramach działalności w kole naukowym WAT."; 

3) po § 13 dodaje się  część  w brzmieniu: 
„Sprawozdawczość  i rozliczenie przyznanych środków finansowych 

14 

1. Samorząd Studencki WAT jest zobowiązany do przedłożenia Rektorowi 
sprawozdania obejmującego rozdział  środków finansowych, o których mowa 
w § 1 ust. 2 ppkt 1 i rozliczenie tych środków, w terminie do dnia 31 stycznia 
roku następującego po roku sprawozdawczym. 

2. Samorząd Doktorantów WAT jest zobowiązany do przedłożenia Rektorowi 
sprawozdania, obejmującego rozdział  środków finansowych, o których mowa 
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w § 1 ust. 2 ppkt 2 i rozliczenie tych środków, w terminie do dnia 31 stycznia 
roku następującego po roku sprawozdawczym. 

3. Niezłożenie sprawozdania w terminie określonym w ust. 1 lub ust. 2, jest 
podstawą  do wstrzymania uruchamiania środków finansowych na 
działalność  właściwego samorządu do czasu złożenia tego sprawozdania. 

4. Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 5 do 
niniejszych Zasad. 

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają  udostępnieniu na 
stronie BIP WAT. 

§15 

Zasady składania sprawozdań  i rozliczania środków finansowych przyznanych 
Organizacji określa odrębne zarządzenie Rektora." 

4) załączniki nr 1 i 4 otrzymują  brzmienie określone w załącznikach odpowiednio 
nr 1 i 2 do zarządzenia; 

5) dodaje się  załącznik nr 5 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do 
zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK 

Sporządził  G. Szczypek — pion PRS 



Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr  -.(f1/RKR/2020 

z dnia ..*.(: ✓ ..=z2020 r. 

Załącznik nr 1 do 
„Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT ..." 

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 się  o środki 
(konferencja, organizacja wydarzenia itp.) 

Wykorzystanie środków 
(koszty uczestnictwa — imię  i nazwisko, 

zakup lub pobranie materiałów itp.) 

Termin wykorzystania 

Wysokość  dofinansowania 

Źródło finansowania 
(podkreślić  właściwe) 

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 

Oświadczenie 
Oświadczam, 	że 	urządzenia 	i 	materiały 	zakupione 	z 
przyznanych 	środków 	nie 	służą 	realizacji 	mojej 	pracy 
dyplomowej (rozprawy doktorskiej). 

 	... 	......... 	...... 	..... 
(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) 



Zalącznik nr 2 
do zarządzenia nr .5.f ../RKR/2020 

z dnia-2.)41eKt...z-2020 r. 

Załącznik nr 4 do 
Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT ..." 

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 
projektu 

Organizacja studencka 
realizująca projekt 

Opiekun naukowy 
organizacji 

tytu►y, Imię  i nazwisko, telefon, e-mail 

Opiekun koordynujący 
projekt 

tytuly, Imię  i nazwisko, telefon. e-mail 

Studenci/doktoranci 
realizujący projekt Imię  i Nazwisko Kierunek 

studiów/dyscyplina 
Nr 

albumu 
Tel./ 

E-mail 

Student wyznaczony do 
kontaktów w sprawie projektu 



Finansowanie 

Koszt wykonania 
projektu 

Wnioskowa kwota 
dofinansowania 

Pozostałe 
dofinansowanie Źródło dofinansowania 

Terminarz realizacji projektu 

Zadania 	 Termin realizacji 

Termin ukończenia projektu 

Kosztorys projektu 

Koszty 
Kwota 

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

zł  

zł  

Razem 

Oświadczam, że urządzenia i materiały zakupione z przyznanych środków nie służą  
realizacji mojej pracy dyplomowej (rozprawy doktorskiej). 

Czytelne podpisy studentów/doktorantów realizujących projekt: 

(czytelny podpis opiekuna koordynującego projekt) 	 (czytelny podpis opiekuna organizacji) 

Nalety wypełnić  na komputerze i wydrukować  dwustronnie 



)załącznik nr 3 
do zarządzenia nr 414//RKR/2020  

z dnia  3C(e111(6:-   2020 r. 

Załącznik nr 5 do 
"Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT ..." 

WZÓR 

Sprawozdanie Samorządu Studenckiego/Doktorantówl) WAT z rozdziału 
środków finansowych przeznaczonych przez WAT w 	 roku 

na sprawy studenckie/doktorantów') i rozliczenie tych środków 

I. Podsumowanie. 

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) przeznaczyła w 	 r. na sprawy 
studenckie/doktorantów')  kwotę 	 

Samorząd Studencki/Doktorantów')  WAT dokonał  rozdziału środków przeznaczonych 
przez WAT na sprawy studenckie na podstawie uchwał  Parlamentu Samorządu/Rady 
Doktorantów1): 

- (wymienić  uchwały właściwego organu w sprawie rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych przez WAT na sprawy studenckie albo doktorantów) 

Ze środków przeznaczonych na sprawy studenckie/doktorantów')  wydatkowano łącznie 
kwotę  	 ., co stanowi ok. 	 % kwoty przyznanej. 

II. Część  tabelaryczna. 

Lp. 
Rozdział  środków przyznanych przez WAT VV ykorzystanie 

Kwota 
przyznany ch  

środków 

% Wyszczególnienie Kwota 
1) Podróże służbowe [a+b] 

a)  Opłaty konferencyjne 

b)  Koszty przejazdów 
2) Materiały i wyposażenie [a+b+c] 

a)  drobny sprzęt i materiały 

b)  przedmioty administracyjno-biurowe 
c)  materiały reklamowe 

3) Usługi [a+b] 

a)  przeglad, naprawa, konserwacja urządzeń  i 
środków trwałych 

b)  inne 

4) 
Przedsięwzięcia o charakterze naukowym, 
kulturalnym rozrywkowym lub sportowym 
[a+b+...] 

a)  ..... 
b)  ..... 

••• 	•• 
5) Pozostałe wydatki 

RAZEM [1+2+3+4+5] 

III. Część  opisowa. 
1. Podróże służbowe 
2. Materiały i wyposażenie 
3. Usługi 
4. Przedsięwzięcia o charakterze naukowym, kulturalnym rozrywkowym lub 

sportowym 
5. Pozostałe wydatki 



UWAGI do treści wzoru Sprawozdania: 

1) Właściwe podkreślić. 
2) Sprawozdanie powinno zostać  przygotowanie i zatwierdzone zgodnie z wymogami 

regulaminu właściwego samorządu. 
3) Projekt sprawozdania przed zatwierdzeniem przez organ uchwałodawczy samorządu 

należy uzgodnić  z kierownikiem Działu Spraw Studenckich. 
4) W części tabelarycznej należy ująć  ostateczny rozdział  środków finansowych, 

tj. z uwzględnieniem wszystkich zmian przyjętych przez organ uchwałodawczy 
samorządu w trakcie roku sprawozdawczego. 

5) W części opisowej należy. w podziale na poszczególne grupy wydatków. przedstawić  w 
sposób syntetyczny podsumowanie przedsięwzięć  i działań  Samorządu zrealizowanych 
ze środków WAT oraz ich efekty (rezultaty), np. liczbę  uczestników przedsięwzięcia, 
przeznaczenie zakupionych urządzeń  i materiałów, uzyskane nagrody i wyróżnienia w 
związku z realizacją  określonego przedsięwzięcia. 
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