
 

Politechnika Wrocławska 
 

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki 

 

1 

 

 

ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 14/2012-2016 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

Na podstawie § 100, § 101 Statutu Politechniki Wrocławskiej, wprowadzam 

na okres kadencji   

 
PROCEDURĘ FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKICH KÓŁ 

NAUKOWYCH NA WYDZIALE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki prowadzi intensywną politykę 
wspierania aktywności studenckiej polegającą na opiece merytorycznej i 

finansowaniu działalności organizacji studenckich ze środków własnych oraz 
wykorzystuje swoją pozycję i kontakty zewnętrzne do aktywnego promowania 

na zewnątrz działalności Kół Naukowych w celu ich rozwoju poprzez 
pozyskania dodatkowego wsparcia merytorycznego, materialnego, 
bezpośredniego oraz finansowego na działalność studencką. 

 

ZASADY DZIAŁANIA I FINANSOWANIA KÓŁ NAUKOWYCH 

1. W Politechnice Wrocławskiej funkcjonują Wydziałowe Koła Naukowe 

zrzeszające tylko studentów danego wydziału i Międzywydziałowe Koła 
Naukowe, w których zrzeszeni są studenci różnych wydziałów uczelni. 

2. Założenie Koła Naukowego lub innej organizacji studenckiej 
rozpoczyna się od zebrania się grupy studentów o wspólnych 
zainteresowaniach, wyrażających wolę wspólnego działania w celu 

pogłębiania wiedzy, nabycia nowych umiejętności, kompetencji, 
kwalifikacji lub rozwijania zainteresowań, a następnie dokonania 

rejestracji organizacji i dopełnienia wymagań formalnych określonych 
w przepisach umożliwiających funkcjonowanie organizacji studenckiej 
na terenie uczelni i prawo starania się o finansowe wsparcie 

działalności ze środków Politechniki Wrocławskiej. 

3. Każda organizacja studencka funkcjonująca na uczelni musi posiadać 
opiekuna merytorycznego – nauczyciela akademickiego, pracownika 

uczelni. 

4. Nowo powstałe Koło Naukowe lub inna organizacja studencka zostaje 

wpisana do Rejestru Rektora i ma prawo funkcjonować na Uczelni oraz 
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starać się o wsparcie merytoryczne, materialne i finansowe ze strony 
Uczelni i jej jednostek organizacyjnych. 

5. Wydział sprawuje opiekę na Kołami Naukowymi lub innymi 
wydziałowymi organizacjami studenckimi. 

ŹRÓDŁA I ZASADY FINANSOWANIA KÓŁ NAUKOWYCH 

1. Finansowanie działalności Kół Naukowych Wydziału jest realizowane z 
różnych źródeł, do których należą: 

 środki własne Wydziału, 

 środki uczelni przeznaczone na działalność studencką, 

 finansowanie zewnętrzne pozyskiwane w ramach konkursów na 

konkretne projekty realizowane przez organizacje studenckie, 

 finansowanie zewnętrzne ze strony firm, organizacji, instytucji i 

innych niezależnych podmiotów współpracujących z uczelnią i 
wydziałem. 

2. Koło Naukowe może starać się o środki wewnętrzne lub zewnętrzne na 

zasadach określonych przez dysponenta środków, przy zachowaniu 
uregulowań prawnych obowiązujących organizacje studenckie 
Politechniki Wrocławskiej. Ubieganie się o finansowanie organizacji 

studenckiej, w tym Koła Naukowego ze źródeł zewnętrznych wymaga 
zgody kierownictwa Wydziału lub Uczelni. 

3. Koło Naukowe prowadzi samodzielną politykę finansowania 
działalności i pozyskiwania środków, zgodnie z przepisami 
obwiązującymi na Uczelni.  

4. Koło Naukowe lub inna organizacja studencka zarejestrowana na 
Uczelni posiada subkonto, które jest obsługiwane przez Dział 

Studencki Uczelni. Pozyskiwanie i wydatkowanie środków na 
Wydziałowe Kola Naukowe może być realizowane bezpośrednio przez 
wydział, na którym koło funkcjonuje. 

 

ZASADY FINANSOWANIA KÓŁ NAUKOWYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 
WYDZIAŁU 

1. Budżetowanie środków finansowych na działalność studencką jest 
realizowane w cyklu roku kalendarzowego. 
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2. Środki na działalność studencką są planowane w budżecie Wydziału 
na dany rok na podstawie analizy potrzeb i wydatków w latach 

poprzednich. 

3. Warunkiem uzyskania środków na działalność Koła Naukowego ze 

środków własnych wydziału jest: 

 złożenie w wyznaczonym terminie rocznego sprawozdania 

merytorycznego z działalności za poprzedni okres (kopia 
sprawozdania składanego w Dziale Studenckim), 

 rozliczenie finansowe poprzedniego roku budżetowego, 

 przedstawienie konkretnych planów działania na następny rok, 

potwierdzonych przez opiekuna koła. 

4. Środki na działalność Wydziałowych Kół Naukowych są przyznawane 
na podstawie wniosków na konkretne działania statutowe i projektowe 

w kolejnym roku składanych przez Koła Naukowe do Dziekana w 
wyznaczonym terminie. 

5. Na podstawie złożonych wniosków i sprawozdań Dziekan dokonuje 

oceny działalności koła w roku poprzednim oraz planów działania na 
następny rok i przyznaje, po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady 

Samorządu Studenckiego, środki finansowe dla Kół Naukowych z 
budżetu Wydziału, zgodnie z zaplanowanym budżetem Wydziału na 
dany rok. 

6. Wydatkowanie środków przez Koła Naukowe jest realizowane w ciągu 
roku kalendarzowego, zgodnie z procedurami obowiązującymi na 

Uczelni i Wydziale. Kontrola tego procesu jest realizowana na bieżąco 
przez Dziekana i Asystenta ds. finansowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie złożonych i 

uzasadnionych wniosków mogą zostać przyznane dodatkowe środki 
finansowe dla Kół Naukowych w innych terminach.  

 
 

 

            

      DZIEKAN 

         Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 

 
 

 


