
nr koła
nazwa koła 

(jednostka UW)
sygn. tytuł projektu

kwota 
wnioskowana

kwota 
przyznana w II 
podziale 2012

kwota 
przyznana w 
odwołaniu

suma kwot 

przyznanych

do wyko-
rzystania na:

Miejsce i 
termin 
realizacji 

projektu (liczba 
osób)

Charakterystyka projektu / uwagi Efekty projektu wymagane przy rozliczeniu

22

Koło Naukowe 
Studentów Geografii 
(Wydział Geografii i 

Studiów 
Regionalnych)

6/II/2012

Geneza wybranych 
form strefy 
marginalnej 

lodowca Flaa w SE 
Islandii w świetle 
badań geomorfo-
logicznych

8 000,00   4 000,00   2 000,00 zł 6 000,00 zł pkt. 1

Polska, Islandia; 
1.04.2012-
30.09.2013;       
(4/4)

Przyznana kwota dofinansowania została dostosowana do 
efektów projektu zawartych we wniosku.

Artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym (we 
współautorstwie z dr M. Dąbskim); artykuł w Roczniku Studenckiego 
Ruchu Naukowego (2 recenzje); postery w wersji elektronicznej; 

publikacja w periodyku "Geoprzegląd"; prezentacja w Mazowieckim 
Ośrodku Geograficznym w Murzynowie; prezentacja na sesji Klubu 
Aktywnego Czwartorzędowca "Gigant"; prezentacja w Centralnej 

Bibliotece Rolniczej; dokumentacja fotograficzna.

75

Koło Naukowe 
Nowoczesnych 
Metod Prospekcji i 
Dokumentacji 

WOD.O.LOT (Wydział 
Historyczny)

9/II/2012

Crimean Tatars 
Medieval 

Settlement Project 
2012

10 000,00   0,00   0 zł 0,00 zł -

Półwysep 
Krymski; 
1.06.2012 - 
31.02.2013;    
(7/7)

 W ostatnim dniu składania wniosków na II podział RK Koło 
zalegało z rozliczeniem dotychczas przyznanych dotacji, co 
uniemożliwiło przyznanie dotacji (§7 ust. 4 Zarządzenia 
Rektora nr 17 z 4 maja 2007 r. - procedura ta jest odmienną 
od określonej w §14 Regulaminu). Późniejsze rozliczenie 
projektów umożliwia ubieganie się o dofinansowanie 
dopiero w kolejnym podziale. Ponadto do chwili obecnej 
Koło wciąż nie przedstawiło przy sprawozdaniu 
zdecydowanej większości wymaganych efektów lub ich 
ekwiwalentów - co uniemożliwiło do tej pory rozliczenie 
projektu. Tymczasem celem ww. normy prawnej jest 
uwzględnienie faktu, że nieterminowe rozliczanie się i 
sprawozdawanie z realizowanych projektów tworzy 
uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji i 
sprawozdania wobec Rady kolejnych projektów danego 
Koła czy realizatorów. Ponadto informuje się, że 
wydatkowanie na projekt przed decyzją RK jest ryzykiem 
Koła, tak jak realizacja projektu pozostaje prawem a nie 
obowiązkiem realizatorów. Ponad to Koło złożyło 
sprawozdanie roczne po terminie, co uniemozliwia 
przyznanie dotacji w I i II podziale

-

86

Koło Naukowe Prawa 
Karnego Temida 
(Wydział Prawa i 
Administracji)

11/II/2012

X Warsztaty 
Kryminalistyczne w 
Centralnym 

Ośrodku Szkolenia 
Straży Granicznej 
im. Józefa 

Piłsudzkiego w 
Koszalinie

4 468,00   800,00   0,00 zł 800,00 zł pkt. 5, 7, 8 
Koszalin                       

05-15.07.2012          
(20/20)

Rada nie zdecydowała się dofinansować przeważającej 
części projektu ze względu na charakter dydaktyczny. Brak 
pieczątki jednostki zatrudniającej Opiekuna pod treścią 

odwołania (§ 7 ust. 3 Regulaminu )

Publikacja w formie e-booka zawierająca artykuły uczestników, 
zamieszczona na stronie knpktemida.pl oraz inncyh stronach 
internetowych, raport z przebiegu warsztatów opublikowany w 
Lexuss, potwierdzenie zgłoszenia artykułu do Przeglądu 

Prawniczego UW, a w razie przyjęcia, egzemplarz Przeglądu z 
zamieszczonym artykułem; potwierdzenie prezentacji na 

warsztatach kryminalistycznych, dokumentacja fotograficzna..

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2012 
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjętych w ramach II podziału środków w 2012 r.

Odwołania od decyzji Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w II podziale w 2012 r.



578

Międzywydziałowe 
Towarzystwo Badań i 
Ochrony Światowego 

Dziedzictwa 
Kulturowego 

HUMANICA (Wydział 
Historyczny)

50/II/2012 Schwartzenstollen 6 330,00   0,00   0,00 zł 0,00 zł -

Złoty Stok              
02.06 - 

30.10.2012 
(6/4)

W ostatnim dniu składania wniosków na II podział RK Koło 
zalegało z rozliczeniem dotychczas dofinansowanych 
projektów, co uniemożliwiło przyznanie dotacji (§7 ust. 4 
Zarządzenia Rektora nr 17 z 4 maja 2007 r.). Późniejsze 
rozliczenie projektów umożliwia ubieganie się o 
dofinansowanie dopiero w kolejnym podziale. Koło 
zalegało z nierozliczonymi projektami pomimo 

kilkukrotnych wezwań realizatora  do rozliczenia przez 
Sekretarza Rady Konsultacyjnej.

-

578

Międzywydziałowe 
Towarzystwo Badań i 
Ochrony Światowego 

Dziedzictwa 
Kulturowego 

HUMANICA (Wydział 
Historyczny)

48/II/2012

Badania 
archeologiczne na 
stanowisku nr 5 w 
Czarnówku

4 949,96   0,00   0,00 zł 0,00 zł -

Czarnówko 
(Woj. 

Zachodnio-
pomorskie)             
15.07-

15.08.2012       
(4/8)

Według Regulaminu Przyznawania Dotacji  to Koło (poprzez 
osoby przynależące do danego Koła) jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dotację na realizację 

projektów. W związku z tym nie ma mowy o 
niesumienności osób trzecich, gdyż poprzez te osoby, to 
właśnie Koło składa wniosek o dotację.  W ostatnim dniu 
składania wniosków o dofinansowanie w II podziale 2012 
roku, Koło zalegało z nierozliczonymi projektami pomimo 
kilkukrotnych wezwań realizatora przez Sekretarza Rady 
Konsultacyjnej do rozliczenia. W związku z powyższym 

zastosowany przepis §7 ust. 4 Zarządzenia Rektora nr  17 z 4 
maja 2007 r. jest zasadny. Późniejsze rozliczenie projektów 
umożliwia ubieganie się o dofinansowanie dopiero w 

następnym podziale.

-

610
Koło Genderowo - 
Queerowe (Wydział 

Polonistyki)
56/II/2012

Publikacja "Poza 
monogamią"

1 550,00   0,00   0,00 zł 0,00 zł -

Warszawa 
01.05. - 
31.10.2012 
(20/12/2/3)

Studenckie i doktoranckie artykuły stanowią jedynie 20% 
planowanej liczby artykułów w publikacji (jeden ze 

wskazanych w odwołaniu Autorów tekstów studenckich nie 
jest studentem UW wg. USOS). Projekt nie ma zatem 

zasadniczo charakteru studenckiego lub doktoranckiego.  
Rada finansuje zaś działalność wyłącznie studenckiego lub 

doktoranckiego ruchu naukowego. 

-

710
Uniwersytecki Klub 
Fotografii Lotniczej 
(Wydział Historyczny)

60/II/2012

Crimea Project - 
West part of 

Crimea from the 
Air

9 800,00   0,00   0,00 zł 0,00 zł -

Krym          
14.08.2012 - 
30.01.2013             
(5/6)

Rada uznaje zadeklarowane efekty projektu jako 
niewspółmierne do wykazanych kosztów, a przedsięwzięcie 
za niewzbogacające dorobku naukowego i kulturalnego 

uczelni (§3 pkt.. 6. Regulaminu).

-

45 097,96 zł 4 800,00 zł 2 000,00 zł 6 800,00 zł


