
 

Sprawozdanie Samorządu Doktorantów WAT z rozdziału środków 

finansowych przeznaczonych przez WAT w 2020 roku  

na sprawy doktorantów i rozliczenie tych środków 

I. Podsumowanie 

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) przeznaczyła w 2020 r. na sprawy  

doktorantów kwotę 37 500 zł.  

Samorząd Doktorantów WAT dokonał rozdziału środków przeznaczonych przez 

WAT na sprawy doktorantów na podstawie uchwały Rady Doktorantów WAT nr 9/SD/2020 

z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez 

WAT na sprawy doktorantów w 2020 roku. 

Ze środków przeznaczonych na sprawy doktorantów wydatkowano łącznie kwotę 

6 893,70 zł co stanowi ok. 18,38 % kwoty przyznanej. 

II. Część tabelaryczna 

Lp. 
Rozdział środków przyznanych przez WAT 

Wykorzystanie środków 

przyznanych 

Wyszczególnienie Kwota [zł] Kwota [zł] % 

1) Podróże służbowe 2 000,00 0 0 

a) Koszty przejazdów 0 0 0 

2) Materiały i wyposażenie [a+b+c] 4 500,00 2 393,70 53,19 

a) drobny sprzęt i materiały 500,00 0 0 

b) przedmioty administracyjno-biurowe 4 000,00 2 393,70 59,84 

c) materiały reklamowe 0 0 0 

3) Usługi [a+b+c] 2 500,00 0 0 

a) 
przeglad, naprawa, konserwacja urządzeń i 

środków trwałych 
0 0 0 

b) transportowe 1 000,00 0 0 

c) telekomunikacyjne i pocztowe 1 500,00 0 0 

d) inne 0 0 0 

4) 

Przedsięwzięcia o charakterze 

naukowym, kulturalnym rozrywkowym 

lub sportowym [a+b+c+d] 

28 500,00 4  500,00 15,79 

a) Konferencje naukowa doktorantów 6 000,00 0 0 

b) Współfinansowanie konferencji wiWAT 4 500,00 4 500,00 100,00 

c) Spotkanie integracyjne dla doktorantów 5 500,00 0 0 

d) 
Inne przedsięwzięcia doktorantów zgodne z 

uchwałami 
12 500,00 0 0 

5) Pozostałe wydatki 0 0 0 

RAZEM [1+2+3+4+5] 37 500,00 6 893,70 18,38 

III. Część opisowa 

1. Podróże służbowe 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszelkiego rodzaju spotkania 

odbywały się w trybie zdalnym, wobec czego Samorząd Doktorantów WAT nie wykorzystał 

środków przeznaczonych na podróże służbowe. 

 

 



2. Materiały i wyposażenie 

 Ze względu na otrzymanie nowej siedziby Samorządu Doktorantów WAT dokonano 

zakupów materiałów promocyjnych oraz kalendarzy, którze przeznaczono dla doktorantów 

celem promocji Akademii. 

3. Usługi 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszelkiego rodzaju spotkania 

odbywały się w trybie zdalnym, zbędnym zatem były usługi transportowe, wobec czego 

Samorząd Doktorantów WAT nie wykorzystał środków przeznaczonych na ten cel. Ponadto 

mając na uwadze sytuację pandemiczną, nie udało się również zorganizować planowanej 

konferencji naukowej doktorantów, w wyniku czego nie wykorzystano również środków 

przeznaczonych na usługi telekomunikacyjne i pocztowe. 

4. Przedsięwzięcia o charakterze naukowym, kulturalnym, rozrywkowym lub 

sportowym 

Samorząd Doktorantów WAT współfinansował w okresie sprawozdawczym 

Konferencję wiWAT 2020, głównie w zakresie zakupu nagród dla zwycięzców konkursów 

podczas tego wydarzenia. Inne działania zaplanowane przez Samorząd Doktorantów WAT 

nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i na świecie. Było to powodem 

odłożenia w czasie zarówno planów dotyczących konferencji doktoranckiej, jaką chcieliśmy 

organizować oraz spotkania integracyjnego doktorantów różnych dyscyplin naukowych oraz 

Szkoły Doktorskiej WAT. 


