Regulamin Puli na Projekty Naukowe
Zatwierdzony przez Radę Kół Naukowych w dniu 15 grudnia 2014r.
Uchwalony przez Komisję Dydaktyczną w dniu 7 stycznia 2015 r.
§1. Postanowienia ogólne
W treści niniejszego regulaminu stosuje się określenia i skróty opisane w regulaminie Samorządu
Studentów Politechniki Warszawskiej.
§2. Przeznaczenie Puli na Projekty Naukowe
1) Przeznaczeniem Puli na Projekty Naukowe (zwanej dalej Pulą) jest wspieranie aktywności Kół
Naukowych, działających przy Politechnice Warszawskiej, na polu naukowo-dydaktycznym
poprzez dofinansowywanie projektów i inicjatyw Kół Naukowych. O dofinansowania ubiegać się
mogą wszystkie jednostki wpisane do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich
Politechniki Warszawskiej.
2) Pula na Projekty Naukowe jest wydzielona z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego (FKW).
Procedura wydatkowania i rozliczania przyznanych dofinansowań z Puli na Projekty Naukowe
przeprowadzana jest zgodnie z Regulaminem Funduszu Kulturalno-Wychowawczego.

Rada Kół Naukowych nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z wydatkowaniem
przyznanych dofinansowań wynikających z niestosowania się do Regulaminu FKW.
§3. Przedmiot regulaminu
1) Niniejszy regulamin wraz z załącznikami szczegółowo określa procedury zgłaszania projektów
dofinansowywanych z Puli, tworzenia miarodajnej opinii na temat projektów, wysokości
przyznawanego dofinansowania oraz sposobu rozliczania i sprawozdawania z wykonania
projektów w ramach Puli na Projekty Naukowe. Regulamin ten służy Przewodniczącemu KD jako
podstawowa pomoc w podejmowaniu decyzji o wysokości przyznanego dofinansowania dla
projektów ubiegających się o finansowanie z Puli, jednak nie jest dla niego wiążący.

§4. Podział środków Puli na Projekty Naukowe
1) Środki wydzielone z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego na Pule na Projekty Naukowe
rozdzielane są na Dużą Pulę na Projekty Naukowe (Duża Pula) oraz Małą Pulę na Projekty
Naukowe (Mała Pula).
2) Sposób podziału środków pomiędzy Dużą i Małą Pulę oraz maksymalne możliwe dofinansowania
podaje Przewodniczący RKN w Terminarzu Puli.
3) Zasady szczegółowe dotyczące zgłaszania i oceniania projektów oraz przyznawania
dofinansowań w ramach Dużej i Małej Puli są określone w Załącznikach (odpowiednio) nr 1 i nr
2 do niniejszego Regulaminu.
4) W sytuacji, kiedy środki przeznaczone na Pulę nie zostaną w pełni rozdysponowane pomiędzy
zgłoszone projekty lub przyznane dofinansowania nie zostaną w pełni wykorzystane,

Przewodniczący RKN może w trybie nadzwyczajnym ogłosić Rezerwową Pulę na Projekty
Naukowe (zwaną dalej Pulą Rezerwową).
5) Termin Posiedzenia Oceniającego w ramach Puli Rezerwowej musi zostać podany z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.
6) Zasady szczegółowe zgłaszania i oceniania projektów oraz przyznawania dofinansowań w ramach
Puli Rezerwowej są analogiczne z zasadami Małej Puli (patrz. Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu).

§5. Postanowienia końcowe
1) W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu Przewodniczący RKN
może w porozumieniu z Przewodniczącym KD negatywnie zaopiniować projekt bez konsultacji z
członkami RKN.
2) Kwestie sporne lub nieujęte w przepisach ogólnych Samorządu rozstrzyga Przewodniczący RKN
w porozumieniu z Przewodniczącym KD.

§6. Zasady zmian Regulaminu i przepisy przejściowe
1) Niniejszy Regulamin wraz ze zmianami wchodzi w życie z dniem podpisania przez
Przewodniczącego RKN i Przewodniczącego KD po uprzednim zatwierdzeniu go przez RKN.

