
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/RKR/2023 z dnia 	lutego 2023 r. 

w sprawie zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 
przeznaczonych na cele studenckie i 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 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zarządza 
się  co następuje: 

§1 

Ustala się  „Zasady podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 
przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów", stanowiące załącznik do 
zarządzenia. 

§2 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 6/RKR/2022 z dnia 25 
stycznia 2022 r. w sprawie zasad podziału środków finansowych WAT 
przeznaczonych na sprawy studenckie. 
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR-KOMENDANT 
WOJSKOWEJ A ^IDEM TE HNICZNEJ 

f/,,// if 
gen. bryg. prof. dr hab. irż. Przern~ WACHULAK 

Sporządził: G.S., M.P. — DSS 

Zarejestrowano 2023-02-01 13:59:08 przez Baranowski Waldemar wat\baranowswald 

800000293886

WEW/PRS/00013/2023

2023-02-01



Załącznik 
do zarządzenia nr (0/RKR/2023 

z dnia 	lutego 2023 r. 

„Zasady podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 
przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów" 

Sposób podziału środków finansowych 

§1 

1. Kwotę  środków finansowych na sprawy studenckie i doktorantów określa 
corocznie rektor w ramach procedury planowania rzeczowo-finansowego 
WAT. 

2. Z kwoty środków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się  środki na: 
1) realizację  działań  uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych 

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

2) działalność  Samorządu Studenckiego WAT — stanowisko kosztów P7412 
— w kwocie nieprzekraczającej 45%, kwoty, o której mowa w ust. 1; 

3) działalność  Samorządu Doktorantów WAT — stanowisko kosztów P7414 
— w kwocie nieprzekraczającej 5 `)/0, kwoty, o której mowa w ust. 1; 

4) granty szkoleniowe dla studentów, których zasady przydzielania 
uregulowano w odrębnych aktach wewnętrznych — stanowisko kosztów 
P7415 — w kwocie co najmniej 20 %, kwoty, o której mowa w ust. 1 

3. Podział  środków, o których mowa w ust. 2 ustala prorektor ds. studenckich 
z uwzględnieniem ust. 4 i 5. 

4. W przypadku stwierdzenia opóźnień  w realizacji lub niezrealizowania 
przedsięwzięć  przewidzianych w ramach działań  określonych w ust. 2 pkt. 1-
4, prorektor ds. studenckich może dokonać  w trakcie roku przesunięć  
środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w 
ust. 2, tj. zmniejszyć  wysokość  środków przeznaczonych na dane działania i 
odpowiednio zwiększyć  pozostałe. 

5. W uzasadnionym przypadku, w szczególności w celu realizacji wcześniej 
nieplanowanego przedsięwzięcia, rektor na wniosek prorektora ds. 
studenckich może wyrazić  zgodę  na dodatkowe zwiększenie środków 
finansowych, o których mowa w ust. 1 albo na poszczególne działania 
wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 3 lub 4. 

6. Rozdziału środków, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 dokonuje odpowiednio 
Samorząd Studencki WAT i Samorząd Doktorantów WAT, zwane dalej 
,Samorządami". 

7. 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 na realizację  działań  Organizacji, o której mowa w § 
1 ust. 2 pkt. 1, przygotowuje Dział  Spraw Studenckich, zwany dalej 
„DSS"; 

2) w zakresie środków na działalność  Samorządu. o której mowa w § 1 ust. 2 
pkt. 2 i 3, przygotowuje przewodniczący właściwego Samorządu we 
współpracy z DSS; 

3) w zakresie środków na granty szkoleniowe dla studentów, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4, przygotowuje Biuro Karier WAT. 

2. Przewodniczący Samorządu sporządza PRF na podstawie stosownych 
uchwał  Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT albo Rady Doktorantów 
Samorządu Doktorantów WAT w sprawie rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych przez WAT na cele Samorządu, przyjmowanych najpóźniej 
do 10 lutego danego roku. 

3. Przewodniczący Samorządu przekazuje sporządzony PRF prorektorowi ds. 
studenckich 

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

5. Zasady. wzory i terminy sporządzania PRF określają  odrębne przepisy. 

Środki finansowe przeznaczone na działalność  Organizacji 
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1. Środki finansowe na realizację  działań  Organizacji mogą  być  przeznaczone 
na sfinansowanie: 
1) projektów naukowych realizowanych w ramach działalności kół  

naukowych z tym zastrzeżeniem, że kwota środków na ten cel nie może 
być  większa niż  45% środków finansowych przeznaczonych na 
działalność  Organizacji; 

2) przedsięwzięć  służących realizacji regulaminowych celów Organizacji, 
w tym zakupu materiałów i usług, uczestnictwa w konferencjach, 
w przedsięwzięciach popularyzujących naukę  lub promujących WAT. 

2. Organizacja może otrzymać  środki finansowe jeżeli spełnia warunki, o których 
mowa w § 7 ust. 4 zarządzenia nr 27/RKR/2018 z dnia 23 października 2018 r. 
w sprawie warunków funkcjonowania w WAT uczelnianych organizacji 
studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, tj. 
1) wpisanie organizacji do ewidencji prowadzonej w DSS; 
2) posiadanie przez organizację  co najmniej 5 członków; 
3) rozliczenie wcześniej przyznanych środków i terminowe złożenie 

sprawozdania z działalności w poprzednim roku akademickim. 
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1. Środki finansowe na projekty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1, przyznaje 
prorektor ds. studenckich na wniosek opiekuna koła naukowego złożony 
w terminie do 10 lutego danego roku. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do 
niniejszych zasad. 

2. Wnioski podlegają  ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję  w składzie: 
1) prorektor ds. studenckich — przewodniczący; 
2) kierownik DSS; 
3) kierownik Biura Karier WAT; 
4) pracownik DSS — sekretarz. 



3. Limit środków na jeden projekt wynosi do 12 000 zł. 

4. Warunkiem otrzymania środków na projekt jest: 
1) spełnienie przez Organizację  warunku określonego w § 3 ust. 2; 
2) zaplanowanie wykonania projektu najpóźniej do 31 października danego 

roku; 
3) zobowiązanie się  do złożenia sprawozdania z realizacji projektu, w terminie 

do 10 listopada danego roku, w formie prezentacji wyników projektu, z 
uwzględnieniem ust. 5. 

5. Prezentacja wyników projektu w konkursie Rektora na najlepszą  pracę  
wykonaną  w ramach działalności w kole naukowym WAT stanowi także formę  
sprawozdania z wykonania projektu. 

§5 

Limit dofinansowania jednego przedsięwzięcia, o którym mowa § 3 ust. 2 
wynosi do 5 000 zł. 

W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. studenckich może wyrazić  
zgodę  na przyznanie dofinansowania na przedsięwzięcie w kwocie 
przekraczającej limit, o którym mowa w ust. 1. 

Środki finansowe przeznaczone na działalność  Samorządów 
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Środki finansowe na działalność  Samorządów mogą  być  przeznaczone na 
sfinansowanie lub dofinansowanie: 

1) pozyskania materiałów i usług do zapewnienia warunków niezbędnych do 
funkcjonowania Samorządu; 

2) udziału przedstawicieli Samorządu w konferencjach, zjazdach 
i posiedzeniach instytucji przedstawicielskich studentów lub doktorantów; 

3) organizowanych lub współorganizowanych przez Samorząd spotkań  
okolicznościowych, imprez o charakterze naukowym, szkoleniowym, 
kulturalno-rozrywkowym, promocyjnym lub sportowym lub innych 
wydarzeń; 

4) działalności Organizacji; 
5) bieżących inicjatyw tj. udziału odpowiednio studentów albo doktorantów 

WAT w przedsięwzięciach o charakterze naukowym, sportowym 
organizowanych przez podmioty zewnętrzne. 

Uruchamianie środków finansowych 

7 

1. Wydatkowanie środków finansowych 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 oraz wysokości limitów ujętych w niniejszych zasadach. 

3. Do dnia zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego WAT na dany rok 
kalendarzowy wydatkowanie środków finansowych odbywa się  do wysokości 
limitu określonego w roku poprzednim przez Senat WAT. 

§8 



1. Wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność  Samorządów do 
chwili zatwierdzania planu rzeczowo-finansowego WAT odbywa się  na 
podstawie właściwych uchwał  Samorządów, o których mowa w § 2 ust. 2, 
oraz ustalonych tymczasowych reguł  wydatkowania środków finansowych 
WAT (prowizorium). 

2. Zmiana celu lub przekroczenie planowanych wydatków w ramach podjętej 
uchwały lub PRF Samorządów wymaga stosownej zmiany uchwały 
Parlamentu Samorządu Studenckiego WAT lub Rady Doktorantów 
Samorządu Doktorantów WAT. Uchwała powinna zawierać  informację  o 
przesunięciu środków finansowych z planowanego wcześniej przedsięwzięcia 
na nowy cel. 

3. DSS na bieżąco monitoruje wydatkowanie środków i w przypadku zaistnienia 
takiej potrzeby zgłasza Samorządom konieczność  dokonania korekty uchwał  
i PRF. 

§ 9  

1. Zgodę  na uruchomienie środków finansowych, z uwzględnieniem § 10, 
wydaje prorektor ds. studenckich na wniosek: 
1) przewodniczącego Samorządu lub osoby przez niego upoważnionej; 
2) opiekuna Organizacji lub w przypadku braku tego opiekuna —

przewodniczącego Organizacji. 

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do niniejszych Zasad. 

3. Do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające cel ubiegania się  
o dofinansowanie, np. zaproszenia na konferencje, sympozja, inne. 

4. Wraz z wnioskiem lub najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania 
zgody na uruchomienie środków finansowych należy dostarczyć  do DSS 
niezbędne dokumenty dotyczące wydatku objętego wnioskiem, np. 
zamówienia, zapotrzebowania, wnioski o skierowanie w podróż  służbową  itp. 

5. 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. 

§10 

1. Uruchamianie środków finansowych związanych z organizacją  lub 
współorganizacją  przez Samorząd imprezy, do której mają  zastosowanie 
postanowienia „Regulaminu bezpieczeństwa imprez organizowanych w WAT" 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora WAT nr 9/RKR/2019 z dnia 
10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu bezpieczeństwa imprez 
organizowanych w WAT" wymaga zgody Rektora na organizację  imprezy 
wyrażonej na wniosek organizatora lub organizatorów złożony według wzoru, 
w terminie i na zasadach określonych w wymienionym regulaminie. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, w celu jego uzgodnienia z DSS 
i Prorektorem ds. Studenckich, dołącza się  informacje uzupełniające 
sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszych Zasad. 

3. Uruchamianie środków finansowych związanych z organizacją  przez 
Samorząd imprezy. do której postanowienia regulaminu wymienionego w ust. 
1 nie mają  zastosowania, wymaga zgody Rektora na organizację  imprezy, 
jeżeli: 
1) impreza ma charakter masowy; 



2) impreza nie ma charakteru masowego ale wiąże się  z zamówieniem 
usługi jej organizacji przez podmiot zewnętrzny; 

3) w imprezie organizowanej na terenie WAT przewiduje się  udział  osób 
spoza WAT. 

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, wydawana jest na wniosek przewodniczącego 
Samorządu, złożony: 
1) co najmniej na 4 miesiące przed terminem organizacji imprezy, o której 

mowa w ust. 3 pkt. 1; 
2) co najmniej na 2 miesiące przed terminem organizacji imprezy, o której 

mowa w ust. 3 pkt. 2; 
3) co najmniej na 35 dni przed terminem organizacji imprezy, o której mowa 

w ust. 3 pkt. 3. 
5. W przypadku współorganizacji imprezy wskazanej w ust. 3 pkt. 1, w którym 

WAT nie jest podmiotem wyłaniającym organizatora termin, o którym mowa w 
ust.4 pkt.1 może zostać  skrócony, ale nie mniej niż  do 2 miesięcy. 

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 4 do niniejszych 
zasad."; 

§11 

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

§12 

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

1) sprawdzić  ich dostępność  w intranecie WAT lub w magazynie WAT; 
2) wypełnić  zapotrzebowania wg wzoru dostępnego na stronie internetowej 

WAT w zakładce „Dla studenta — Aktywność  studentów i doktorantów —
Finansowanie aktywności studenckiej" oraz w DSS; 

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

4) w przypadku pobierania materiałów, które nie mogą  zostać  rozdysponowane 
w formie jednorazowego rozchodu — wskazać  i uzyskać  podpis pracownika 
WAT odpowiedzialnego materialnie, który przyjmie na stan te materiały; 

5) w przypadku pobierania gadżetów reklamowych WAT — uzyskać  formalną  
akceptację  Kierownika Działu Promocji i Komunikacji; 

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 i Komunikacji w sprawie terminu ich 
realizacji. 

§13 

W przypadku uruchamiania środków na zadanie wiążące się  z zakupem 
materiałów lub usług należy: 
1) sprawdzić  ich dostępność  w magazynie (dostępność  w magazynie 

uniemożliwia dokonanie zakupu na zewnątrz); 



2) przeprowadzić  procedurę  zapytania ofertowego w sprawie zakupu materiału 
lub zamówienia usługi; 

3) wypełnić  druk zamówienia wg wzoru dostępnego na stronie intranetowej 
WAT w zakładce ,,Dla studenta — Aktywność  studentów i doktorantów —
Finansowanie aktywności studenckiej" oraz w DSS; 

4) wskazać  i uzyskać  podpis osoby (pracownika WAT) odpowiedzialnej 
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) uzyskać  zgodę  kierownika Działu Promocji i Komunikacji jeżeli zakup dotyczy 
gadżetów reklamowych; 

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 lub usługi. 

2. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu materiałów lub realizacji usługi należy 
dostarczyć  do DSS fakturę  do rozliczenia. 

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 pkt 2 i rozliczenie tych środków. 

2. Samorząd Doktorantów WAT jest zobowiązany do przedłożenia Rektorowi 
sprawozdania, obejmującego rozdział  środków finansowych, o których mowa 
w§ 1 ust. 2 pkt 3 i rozliczenie tych środków. 

3. Termin złożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2 określa prorektor ds. 
studenckich. Niezłożenie sprawozdania w terminie 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. 



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

przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów" 

Warszawa, dn. 	  20.... r. 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH 
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

tytuł, stopień  naukowy, Imię  NAZWISKO 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Uprzejmie proszę  o dofinansowanie projektu: 

Tytuł  projektu 

Cel projektu 

Przewidywany rezultat 
projektu 

Organizacja studencka 
realizująca projekt 

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

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

Studenci realizujący projekt Imię  i Nazwisko 
Kierunek 
studiów 

Nr 
albumu 

MI./ 
 E-mail 

Student wyznaczony do kontaktów w 
sprawie projektu 



zł  zł 	 zł  

zł  

Finansowanie 

Wnioskowa kwota 
dofinansowania 

Pozostałe 
dofinansowanie 

Źródło dofinansowania Koszt wykonania 
projektu 

Zadania Termin realizacji 

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  

Razem zł  

Oświadczam, że urządzenia i materiały zakupione z przyznanych środków nie służą  
realizacji mojej pracy dyplomowej (rozprawy doktorskiej) 
Rezultat wykonania projektu zostanie zaprezentowany podczas Konkursu Rektora na 
najlepszą  pracę  wykonaną  w ramach działalności w kole naukowym 

Czytelne podpisy studentów/doktorantów realizujących projekt: 

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

Należy wypełnić  na komputerze i wydrukować  dwustronnie 



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

przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów" 

Warszawa, dn. 	 r. 
(nazwa wnioskodawcy) 

(imię  i nazwisko wnioskodawcy) 

	

tel. 	  

	

e-mail: 	  

PROREKTOR DS. STUDENCKICH WAT 

WNIOSEK 
o uruchomienie środków 

Uprzejmie proszę  o uruchomienie środków: 

Cel ubiegania się  o środki 
(konferencja, wyjazd, organizacja wydarzenia 

itp.) 

Nazwa i opis przedsięwzięcia/ 
opis celu użycia materiałów 
(pełna nazwa przedsięwzięcia, rodzaj 

dofinansowania, dane osób korzystających z 
dofinansowania) 

Termin przedsięwzięcia/ 
termin wykorzystania 

Całkowita wysokość  
dofinansowania 

Wysokość  dofinansowania z 
podziałem na koszt jednostkowy 
(usługa, materiały, opłata konferencyjna itp.) 

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



Źródło finansowania 
(podkreślić  właściwe) 

1) działalność  organizacji studenckich i doktorantów, 
stanowisko kosztów P7411; 

2) działalność  Samorządu Studenckiego, stanowisko 
kosztów P7412: 
a) ujęte w uchwale Parlamentu SSWAT w sprawie 

rozdziału środków finansowych przeznaczonych 
przez WAT na cele samorządów, 

b) nie 	zaplanowane 	— 	na 	podstawie 	korekty 
 uchwały (w załączeniu); 

3) działalność 	Samorządu 	Doktorantów, 	stanowisko 
kosztów P7414: 
a) ujęte w uchwale Rady Doktorantów WAT w 

sprawie 	rozdziału 	środków 	finansowych 
przeznaczonych 	przez 	WAT 	na 	cele 
samorządów 

b) nie 	zaplanowane 	— 	na 	podstawie 	korekty 
uchwały (w załączeniu) 

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

 	.   . 
(podpis Opiekuna organizacji) 	 (podpis osoby, której dotyczy dofinansowanie) 

Opinia 
Działu Spraw Studenckich 

Decyzja PRS 

Proponowana wysokość  
dofinansowania 

1  Dotyczy studentów WAT i doktorantów WAT działających w ramach Kola Naukowego. 



3. Wstępny harmonogram imprezy: 

Termin i miejsce realizacji Nazwa przedsięwzięcia Osoba odpowiedzialna 

Załącznik nr 3 
do „Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 

przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów" 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
(załącznik do wniosku 

o wyrażenie zgody na zorganizowanie imprezy na terenie WAT) 

1. Opis imprezy 

2. Finansowanie imprezy [w zł]: 
1) Przewidywany całkowity koszt imprezy 	  
2) Źródła finansowania imprezy: 

a) ze środków WAT 	 , w tym: 
- stanowisko kosztów P7411 (dzialalność  organizacji studenckich i doktorantów) 	 

- stanowisko kosztów P7412 (działalność  SS WAT) 	  

- stanowisko kosztów P7414 (działalność  SD WAT) 	  

- inne (wymienić  jakie) 	  
b) spoza WAT (podać  nazwy pomiotów i kwotę  dofinansowania) łącznie: 	  

w tym: 

3) Planowane wydatki w podziale na rodzaje: 
a) usługi (podać  nazwę  usługi i kwotę  wydatku): 

b) zakup materiałów (podać  nazwę  materiału i kwotę): 



Załącznik nr 4 
do „Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 

przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów" 

„ZGODA” Warszawa, dn. 	  20.... r. 

(data i podpis Rektora WAT) 

 

REKTOR — KOMENDANT WAT 

WNIOSEK 
o zezwolenie na organizację  imprezy 

Nazwa imprezy 

Termin imprezy 

Organizator imprezy 

Współorganizator imprezy 

Rodzaj imprezy 1:1 
1:1 
❑ 

o charakterze masowym 
organizowana przez podmiot zewnętrzny 
organizowana na terenie WAT z udziałem osób spoza WAT 

Cel imprezy 

Charakter imprezy 1:1 
1:1 
❑ 

❑ 

sportowa 	 ❑ 	naukowa 
kulturalno-rozrywkowa 	❑ 	promocyjna 
szkoleniowa 
inna (jaka?). 	  

Planowana liczba uczestników 

Planowane miejsce imprezy 

Opis imprezy 
(z uwzględnieniem bezpieczeństwa 
uczestników i ochrony porządku 
podczas imprezy) 

WSTĘPNY HARMONOGRAM IMPREZY 

   

Lp. Przedsięwzięcie Termin i miejsce realizacji 

   



WSTĘPNY KOSZTORYS WYDARZENIA 

Lp. Rodzaj kosztów Kwota 
Zródło 

finansowania 
(WAT/inne) 

    

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

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SPRAWY ZWIĄZANE Z ORGANIZOWANIEM IMPREZY 

Lp. Obszar spraw Imię  i nazwisko Nr tel., email 

1. Główny Koordynator 

(podpis przewodniczącego Samorządu) 

UZGODNIENIA 

Uzgadniający Treść  opinii Imienna pieczęć,  
data i podpis 

Administrator obiektu 
(dotyczy imprezy na terenie WAT) 

Kierownik DSS 

Opinia Prorektor ds. 
Studenckich 

Opinia Kanclerza 



Załącznik nr 5 
do „Zasad podziału i wydatkowania środków finansowych WAT 

przeznaczonych na cele studenckie i doktorantów" 

Sprawozdanie Samorządu Studenckiego/Doktorantów') 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  	zł. 

Samorząd Studencki/Doktorantów')  WAT dokonał  rozdziału tych środków na 
podstawie uchwał  Parlamentu SS WAT/Rady Doktorantów WAT'>: 
- (wymienić  uchwały właściwego organu w sprawie rozdziału środków 

finansowych przeznaczonych przez WAT na sprawy studenckie albo 
doktorantów) 

Wydatkowano łącznie kwotę 	zł, co stanowi ok. ... % kwoty przyznanej. 

II. Część  tabelaryczna. 

11 Rozliczenie środków 

Lp. Wyszczególnienie 
Rozdział  

środków po 
zmianach [zł] 

Wykonanie [zł] 

Kwota % 

Limit przyznanych środków WAT na sprawy 
studenckie/doktorantów')  

1)  Podróże służbowe 

2)  Materiały i wyposażenie 

3)  Usługi 

4)  Amortyzacja 

5)  
Inne wydatki niesklasyfikowane powyżej 
(poz. 18 inf. dodatkowych) 

2 Ogółem koszty [1)+2)+3)+4)+5)] 

21 Informacje dodatkowe 
Zestawienie planowanych przedsięwzięć  

ze środków WAT na cele studenckieidoktorantów1) 

Rozdział
środków po 

 zmianach [zł] 

Wykonanie [zł] 

Kwota 04 

1 Nazwa przedsięwzięcia 

2 ... 

... ... 

"' "• 
... 

18 
Inne wydarzenia zgodne z podejmowanymi na 
bieżąco uchwałami samorządu 

III. Część  opisowa. 

UWAGI do wypelnienia Sprawozdania: 
1) Niewłaściwe usunąć. 
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, w kolumnie „plan po zmianach" 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 sposób syntetyczny przedstawić  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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