
Sygnatura

Nazwa koła (jednostka 

UW)

Numer 

koła Tytuł projektu

Kwota 

wnioskowana

Kwota 

przyznana

Do wykorzystania na (nr pktu 

w kosztorysie):

Miejsce i termin realizacji 

projektu Charakterystyka projektu /uwagi/

Efekty projektu, które 

mogą być wymagane 

przy rozliczeniu 

(oprócz rozliczenia 

finansowego i 

efektów wskazanych 

we wniosku):

1/I/2018 
Koło Naukowe "Etno", 

Wydział Historyczny

15

Udział czynny w ogólnopolskiej konferencji 

naukowej "Krajobrazy pamięci w 

konekstach społecznych i kulturowych" 155 zł 155 zł 3 - opłata konferencyjna

Katowice, 23.-24.11.2017

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 3), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak prezentacje wyników badań na konferencjach 

krajowych. Rzetelność i wiarygodność opisu projektu, a także 

opinia opiekuna naukowego wskazuje, że doszło do takiej 

prezentacji. Co więcej doszło do niej w postaci ważnej dla UW 

i polskiego życia naukowego. Autor wystąpienia wykonał wiele 

pracy i rozwinął się poprzez jej wykonanie. Skromna kwota, o 

którą wnioskuje i oczywistość wydatku nie pozostawiły Radzie 

innej możliwości, niż dofinansowanie tego projektu.

 - 

2/I/2018 
j. w.: Koło Naukowe "Etno", 

Wydział Historyczny

15

Skąd cialo wiedziało? Ucieleśnienie w 

naukach kognitywnych i społecznych - III 

edycja konferencji studencko doktoranckiej 1 428,42 zł 1 428,42 zł 1-5 - wydruki

Warszawa, 1.2.2018-

31.3.2019

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 2), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak organizowanie konferencji naukowych i 

sympozjów. Rzetelność i wiarygodność opisu projektu, a także 

opinia opiekuna naukowego wskazuje, że plan organizatorów 

się powiedzie i zostanie wykonany w pełni. Co więcej, jego 

wykonanie będzie niezwykle korzystne dla UW i polskiego 

życia naukowego. Organizatorzy konferencji przygotowali 

przekonujące uzasadnienia i podjęli poważny, 

udokumentowany wysiłek przygotowawczy. Projekt może 

przynieść wiele pośrednich efektów - takich, jak publikacje w 

znakomitych i znanych czasopismach z listy ministerialnej etc. 

Skromna kwota, o którą wnioskują organizatorzy i oczywistość 
wydatku nie pozostawiły Radzie innej możliwości, niż 
dofinansowanie tego projektu.

sprawozdanie 

merytoryczne

3/I/2018 
j. w.: Koło Naukowe "Etno", 

Wydział Historyczny

15

XIII Przegląd Filmów Etnograficznych "Oczy 

i Obiektywy" 1 838,37 zł 0,00 zł  - Warszawa, 22.6.2018

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez Radę 

(par. 5 pkt 4), wspiera ona w szczególności takie projekty, jak 

organizowanie wystaw przez koła naukowe studentów. Rzetelność i 
wiarygodność opisu projektu, a także opinia opiekuna naukowego 

wskazuje, że plan organizatorów się powiedzie i zostanie wykonany w 

pełni. Co więcej, jego wykonanie będzie niezwykle korzystne dla UW i 

polskiego życia naukowego. Organizatorzy konferencji przygotowali 

przekonujące uzasadnienia i podjęli poważny, udokumentowany 

wysiłek przygotowawczy. Projekt może przynieść wiele pośrednich 

efektów - takich, jak publikacje w znakomitych i znanych 

czasopismach z listy ministerialnej etc. Skromna kwota, o którą 

wnioskują organizatorzy i oczywistość wydatku nie pozostawiły Radzie 

innej możliwości, niż dofinansowanie tego projektu. Biorąc jednak pod 

uwagę bierny charakter projektu (w porównaniu do pozostałych 

wniosków) a także konieczność przestrzegania przez Radę 

narzuconych jej ograniczeń budżetowych, odstępuje ona od 

dofinansowania projektu w tym podziale i proponuje złożenie wniosku 

o przyznanie środków w którymś z kolejnych podziałów tego roku (bez 

gwarancji możliwości finansowych wówczas, rzecz jasna).
 - 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2017 Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na studencki ruch naukowy w III podziale 2017 r.

Wnioski rozpatrzone przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w ramach III podziału w 2017 roku



4/I/2018 
j. w.: Koło Naukowe "Etno", 

Wydział Historyczny

15

Współczesne procesy kulturowe w 

społeczności Tofalarów na Syberii 3 400 zł 3 400 zł

2 - utrzymanie na miescu badań, 

3, 8 - bilety lotnicze, 5,6 - bilety 

helikopterowe

Warszawa-Alygdżer 

(Tofałaria, Syberia Wsch.), 

1.3.2018-15.8.2018

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 1), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak prowadzenie badań naukowych za granicą. 

Rzetelność i wiarygodność opisu projektu, a także opinia 

opiekuna naukowego wskazują, że fascynujące badania 

zapowiedziane planem projketu powiodą się. Co więcej, w 

postaci ważnej dla UW i polskiego życia naukowego. 

Organizator badań wykonał wiele pracy przygotowawczej i 

prawdopodobnie wiele uzyska poprzez wykonanie projektu. 

Starannie przewidziana i umiarkowana kwota, o którą 

wnioskuje i oczywistość wydatku nie pozostawiły Radzie innej 

możliwości, niż dofinansowanie tego projektu.

sprawozdanie 

merytoryczne

5/I/2018 

Koło Naukowe Studentów 

Geografii, Wydział Geografii 

i Studiów Regionalnych 

22

,,Rolnictwo miejskie w Hawanie – 

zróżnicowanie przestrzenne i typologia” 4 140 zł 4 000 zł
1 - bilety lotnicze, 2 - wizy, 3 - 

kwaterunek

Polska-Hawana, 1.4.2018-

1.3.2019

O wartości naukowej powyższego projektu a także jego znaczeniu dla 

Uniwersytetu Warszawskiego decydują przede wszystkim przedmiot 

podejmowanych badań, a także fakt, iż autorzy projektu nawiązali 

współpracę z przedstawicielami Uniwersytetu w Hawanie. 

Problematyka badawcza projektu obejmuje zagadnienia związane ze 

zjawiskiem rolnictwa miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 

czynników warunkujących jego lokalizację oraz cech go 

charakteryzujących. Badania odnoszą się do konkretnego miasta – 

Hawany . Na wartość naukową rzeczonych badań bez wątpienia 

wpływa fakt, iż zjawisko badane przez autorów nie należy do 

dogłębnie zbadanych, a co za tym idzie, badania nad nim zyskują 

nowatorski charakter.

Fakt nawiązania przez autorów projektu współpracy z 

przedstawicielami Uniwersytetu w Hawanie sprawia, że projekt może 

przynieść Uniwersytetowi Warszawskiemu korzyści, w postaci 

możliwości podjęcia przez uczelnie w dalszej perspektywie 

współpracy, wymiany doświadczeń, czy realizacji wspólnych 

projektów. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku 

Członkowie Rady Konsultacyjnej uznali, że wniosek zasługuje na 

takie, nieco zaniżone dofinansowanie, wobec ograniczeń możliwości 

finansowych Rady.

dokumentacja 

fotograficzna (dot. 

rolnictwa miejskiego 

oraz jego 

rozmieszczenia), 

dokumentacja 

fotograficzna z 

prezentacji wyników 

badań na VII 

Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej 

,,Między Wschodem a 

Zachodem, między 

Północą a Południem”, 

rozliczenie 

merytoryczne

6/I/2018 

Koło Naukowe Archeologii 

Pradziejowej, Wydział 

Historyczny

24

Przeszłość w ziemi ukryta. 

Interdyscyplinarne badania oraz rozwijanie 

świadomości archeologicznej na Mazurach. 

Projekt Terra Desolata 2018 9 991,85 zł 9 991,79 zł

1 - nocleg, 4 - sprzęt nurkowy, 5 - 

ponton, 6 - zestaw 1. pomocy, 8 - 

samolot, 9 - wydruki

woj. woj. Warmińsko-

Mazurskie i Mazowieckie, 

1.4.2018-15.12.2018

Celem projektu jest poszukiwanie i weryfikacja archiwalna 

oraz prospekcja podwodna oraz lotnicza stanowisk w 

mikroregionie jezior Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój. 

Wykopaliska w Wólce Prusinowskiej oraz badania 

geofizyczne. Sprawozdanie efektu projektu: Prezentacja 

wyników badań na konferencjach Polskich i 

Międzynarodowych w Białowieży i Warszawie. Wnioskowany 

procent całości kosztów 24,8% pozostała  część zostanie 

sfinansowana przez  uczestników projektu. 

rozliczenie 

merytoryczne

7/I/2018 

Turkologiczne Koło 

Naukowe, Wydział 

Orientalistyczny, Koło 

Naukowe Mongolistyki i 

Tybetologii, j. w.: Wydz. Or.

31 i 328

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

,,Miedzy Wschodem a Zachodem, Między 

Północą a Południem” 3 000 zł 3 000 zł 1 - wydanie publikacji Warszawa, 28.5.-30.5.2018

Projekt realizowany jest przez koła naukowe działające przy 

Wydziale Orientalistycznym UW – także tam zorganizowana 

zostanie ogólnopolska konferencja naukowa. Jednym z jej 

celów, oprócz zaprezentowania uczestnikom tematyki 

związanej z działalnością kół naukowych, będzie promocja 

jednostki naukowej – Wydziału Orientalistycznego UW.

O wartościowym pod względem naukowym charakterze 

przedsięwzięcia świadczy także fakt, iż organizatorzy projektu 

zamierzają wydać naukową publikację pokonferencyjną, 

recenzowaną przez przynajmniej dwóch pracowników 

naukowych. sprawozdanie 

merytoryczne



8/I/2018 

Koło Naukowe "Koło 

Młodych Geologów",  

Wydział Geologii

51

Odtworzenie środkowiska sedymentacji 

piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej 

w okolicy miasta Ciężkowice na pods. 

Interdyscyplinarnych metod badawczych

7 094,23 zł 7 094,20 zł 1, 2 - nocleg, 3 - paliwo

Warszawa, 29.4.2018-

31.3.2019

O wartości naukowej projektu, a także jego znaczeniu dla 

Uniwersytetu Warszawskiego świadczy fakt, iż autorzy 

projektu zamierzają przekazać materiały geologiczne 

uzyskane podczas badań Wydziałowi Geologii UW. Materiały 

te będą dostępne dla studentów oraz pracowników jednostki, 

przede wszystkim dla celów dydaktycznych.

Fakt zamiaru publikacji wyników badań w czasopiśmie 

naukowym ,, Przegląd Geologiczny” sprawia, że projekt nie 

ogranicza się tylko do badań terenowych. Publikacja przez 

studentów Uniwersytetu Warszawskiego artykułu naukowego 

wpływa bez wątpienia na promocję wizerunku UW w 

środowisku naukowym związanym z geologią.

dokumentacja 

fotograficzna badań, 

rozliczenie 

merytoryczne, 

dokumentacja 

fotograficzna z 

prezentacji wyników 

badań na konferencji 

GAUS 2019 oraz na 

spotkaniu Koła 

Młodych Geologów

9/I/2018 

Koło Naukowe Biologów 

Terenowych, Wydział 

Biologii

71
VI Ogólnopolska Studencka Konferencja 

Teriologiczna

2 460 zł 0,00 zł  - Warszawa, 25.-27.5.2018

Zgodnie z §2 pkt. 2 regulaminu przyznawania dofinansowania 

na Studencki Ruch Naukowy na UW, koło, które w terminie do 

dnia 31 stycznia każdego roku nie dostarczy do Biura Spraw 

Studenckich sprawozdania z rocznej działalności, traci 

możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach I i II 

podziału.

Wnioskodawca, tj. Koło Naukowe Biologów Terenowych (nr. w 

rejestrze: 71) nie złożyło sprawozdania z rocznej działalności 

do dnia 31.01 br. 

Wnioskodawcy zatem, zgodnie z Regulaminem, nie 

przysługuje prawo ubiegania się o dofinansowanie.

 - 

10/I/2018 

Koło Naukowe 

Nowoczesnych Metod 

Prospekcji i Dokumentacji 

Archeologicznej 

"Wod.o.Lot", Wydział 

Historyczny 

75

Projekt Tayasal - archeologia podwodna w 

Gwatemali 4 800 zł 3 021,71 zł 1 - bilety lotnicze Gwatemala, 1.-31.8.2018

Nowatorski projekt badań podwodnych w Gwatemali. 

Sprawozdanie efektu projektu: prezentacja wyników badań w 

formie referatów na konferencjach oraz sympozjach w 

Gwatemali i w Polsce.  Projekt wspófinansowany przez 

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Archeologii Podwodnej 

Instytutu Archeologii UW, sponsorów prywatnych oraz przez 

środki własne wnioskodawców. Wnioskowany procent całości 

kosztów: 23%. Jednakże, ze względu na regulaminowe 

ograniczenie max. wysokości dofinansowania projektu przy 

jednym jego uczestniku do 3021,71 zł (dokł. 0,5% 

zeszłorocznego budżetu Rady), byliśmy zmuszeni do 

przyznania dofinansowania w takiej, obniżonej kwocie.

sprawozdanie 

merytoryczne

11/I/2018 

Koło Naukowe 

Nowoczesnych Metod 

Prospekcji i Dokumentacji 

Archeologicznej 

"Wod.o.Lot", Wydział 

Historyczny 

75
Badania podowodno-archeologiczne w 

akwenie wyspy Tendra i wyspy Berezan, na 

szelfie północno-zachodniego obszaru 

Morza Czarnego i kontynuacja eksploracji 

obiektów odkrytych w sezonach 2016-2017 10 000 zł 0,00 zł  - Ukraina, - 

Wniosek został odrzucony na podstawie paragrafu 3 ustęp 4. 

Rada nie przyznaje dofinansowania na uczestnictwo w 

projektach koła osób, których udział w projekcie nie został 

wykazany.  - 

12/I/2018 

Koło Naukowe Biologii 

Molekularnej, Wydział 

Biologii

82

Międzyuczelniane Sympozjum 

Biotechnologiczne ,,Symbioza” 685,11 zł 685,11 zł 1, 2 - wydruki

Warszawa, 1.11.2017-

30.6.2018

O wartości naukowej projektu świadczy fakt, iż jest ona 

współorganizowana przez wiodące ośrodki badań 

biologicznych  w Polsce, jakimi są oprócz Uniwersytetu 

Warszawskiego, także Politechnika Warszawska oraz Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dodatkowo, fakt, iż 
sympozjum odbywać się będzie na Wydziale Biologii UW 

stwarza możliwość przedstawienia przez UW swojej oferty 

naukowej, infrastruktury badawczej, a także możliwość 
nawiązania współpracy miedzy laboratoriami ośrodków 

badawczych.

dokumentacja 

fotograficzna 

wydarzenia, 

sprawozdanie 

merytoryczne

13/I/2018 

Koło Naukowe Biologii 

Molekularnej, Wydział 

Biologii

82

Sympozjum Kół Naukowych Wydziału 

Biologii UW Pilchy 2018 4 480 zł 0 zł  - Pilchy, - 

Wniosek o dotację nie spełnia wymogów formalnych. 

Wnioskodawcy użyli niewłaściwego formularza, niezgodnego 

ze wzorem załączonym do Regulaminu przyznawania 

dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw 

Studenckiego Ruchu Naukowego. Wniosek nie zawiera 

obligatoryjnego uzasadnienia kosztów (podpunkt M punktu nr. 

4 – opis projektu).  - 



14/I/2018 

Koło Naukowe "Utriusque 

Iuris", Wydział Prawa i 

Administracji

120

Ogólnopolska konferencja naukowa 

,,Konflikt wartości w prawie zobowiązań” 5 480 zł 5 480 zł 1 - pożywienie, 5 - publikacja Warszawa, 6-7.4.2018

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 2), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak organizowanie konferencji naukowych i 

sympozjów. Zgodnie zaś z pkt 5 tegoż paragrafu, Rada 

wspiera w szczególności wydawanie recenzowanych 

publikacji i czasopism naukowych. Rzetelność i wiarygodność 
opisu projektu, a także opinia opiekuna naukowego wskazuje, 

że plan organizatorów się powiedzie i zostanie wykonany w 

pełni. Co więcej, jego wykonanie będzie niezwykle korzystne 

dla UW i polskiego życia naukowego. Organizatorzy 

konferencji przygotowali przekonujące uzasadnienia i podjęli 

poważny, udokumentowany wysiłek przygotowawczy. Projekt 

może przynieść wiele pośrednich efektów - takich, jak 

publikacje pod redakcją znakomitych i znanych pracowników 

naukowych polskich uczelni. Umiarkowana kwota, o którą 

wnioskują organizatorzy a także oczywistość i niezbędność 
wydatku nie pozostawiły Radzie innej możliwości, niż 
dofinansowanie tego projektu.

sprawozdanie 

merytoryczne

15/I/2018 

Koło Naukowe Prawa 

Cywilnego "Lege Artis", 

Wydział Prawa i 

Administracji

174

Tom VII Zeszytów Cywilistycznych Lege 

Artis 1 455,04 zł 1 455,04 zł 1 - druk Warszawa, II-VIII 2018

Celem omawianego projektu jest wydanie VII tomu ,,Zeszytów 

Cywilistycznych Lege Artis". Wnioskodawcy zwrócili się do 

Rady Konsultacyjnej o pokrycie jedynie części 

przewidywanych kosztów całkowitych projektu - resztę pokryje 

Rada Kół Naukowych WPiA UW. Zgodnie z §5 pkt. 5 

regulaminu Rady w szczególności dofinansowaniu podlega 

wydawanie czasopism naukowych. Wydanie kolejnego tomu 

,,Zeszytów Cywilistycznych" będzie stanowić okazję dla 

studentów-badaczy do wzięcia udziału w ogólnopolskim 

dyskursie naukowym oraz przyczyni się do powiększenia 

dorobku naukowego Ruchu Naukowego UW. Opieka 

naukowa prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego oraz 

zastosowana metoda recenzji artykułów mających zostać 
opublikowanymi w czasopiśmie daje gwarancję wysokiego 

poziomu merytorycznego projektu.

sprawozdanie 

merytoryczne

16/I/2018 

Koło Naukowe Myśli 
Politycznej i Prawnej "Ius et 

Civitas", Wydział Prawa i 

Administracji

195

Miasto Lwa - badania terenowe ustroju 

prawno-politycznego Singapuru 6 000 zł 6 000 zł 1 - bilety lotnicze

Singapur, 16.4.2018-

25.4.2018

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 1), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak prowadzenie badań naukowych za granicą. 

Rzetelność i wiarygodność opisu projektu, a także opinia 

opiekuna naukowego wskazują, że fascynujące badania 

zapowiedziane planem projektu powiodą się. Co więcej, w 

postaci ważnej dla UW i polskiego życia naukowego. 

Organizator badań wykonał wiele pracy przygotowawczej i 

prawdopodobnie wiele uzyska poprzez wykonanie projektu. 

Starannie przewidziana i umiarkowana kwota, o którą 

wnioskuje i oczywistość wydatku nie pozostawiły Radzie innej 

możliwości, niż dofinansowanie tego projektu.

rozliczenie 

merytoryczne

17/I/2018 

Koło Naukowe Starożytnego 

Egiptu KeMeT, Wydział 

Historyczny 

199

Organizacja V Sympozjum Młodych 

Egiptologów 1 685,94 zł 1 685,90 zł
1 - bilety kolejowe, 2 - 

kwaterunek, 3 - obiady Poznań, 13.-14.4.2018

Celem omawianego projektu jest organizacja V Sympozjum 

Młodych Egiptologów w Poznaniu. Wnioskodawca zwrócił się 

do Rady o pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i 

wyżywienia studentów UW biorących udział w planowanej 

konferencji. Zgodnie z §5 pkt. 3 regulaminu Rady, Rada 

wspiera w szczególności takie projekty jak organizacje 

sympozjów i konferencji naukowych. Podczas planowanej 

konferencji studenci UW przedstawią na forum krajowym 

wyniki swoich badań przeprowadzonych w Egipcie. Z 

konferencją wiązać się będzie również wydanie monografii 

podsumowującej wyniki badań oraz dyskusję uczestników. Nie 

ulega wątpliwości, że omawiana inicjatywa przyczyni się do 

zwiększenia dorobku naukowego Ruchu Naukowego UW.

sprawozdanie 

merytoryczne



18/I/2018 

j. w.: Koło Naukowe 

Starożytnego Egiptu 

KeMeT, Wydział Historyczny 

199

Udział w "Egyptological Conference in 

Copenhagen" 2 060 zł 2 060 zł 1 - bilety lotnicze Kopenhaga, 23.-26.4.2018

W omawianym wniosku wnioskodawcy zwracają się o 

sfinansowanie podróży samolotem do Kopenhagi. W mieście 

tym wnioskodawcy planują wziąć czynny udział w 

międzynarodowej egiptologów. Do wniosku załączone zostały 

imienne zaproszenia potwierdzające czynny udział 

uczestników projektu. Udział studentów UW w 

międzynarodowej konferencji naukowej oraz możliwość 
skonfrontowania ich poglądów z poglądami rówieśników z 

innych krajów niewątpliwie przyczyni się do rozwoju 

osobistego uczestników, zwiększając przy tym prestiż i 
rozpoznawalność UW poza granicami kraju.

sprawozdanie 

merytoryczne

19/I/2018 

j. w.: Koło Naukowe 

Starożytnego Egiptu 

KeMeT, Wydział Historyczny 

199

Udział w konferencji "Current Research in 

Egyptology 2018" w Pradze 3 684,50 zł 3 684,50 zł

1 - opłata konferencyjna, 3 - 

bilety kolejowe, 4 - wydruk 

posteru

Praga czeska, 25.-

28.6.2018

W omawianym wniosku wnioskodawcy zwracają się o 

sfinansowanie opłat konferencyjnych, kosztów pobytu oraz 

kosztów podróży pociągiem do Pragi. W mieście tym 

wnioskodawcy planują wziąć czynny udział w 

międzynarodowej egiptologów. Do wniosku załączone zostały 

imienne zaproszenia potwierdzające czynny udział 

uczestników projektu. Udział studentów UW w 

międzynarodowej konferencji naukowej oraz możliwość 
skonfrontowania ich poglądów z poglądami rówieśników z 

innych krajów niewątpliwie przyczyni się do rozwoju 

osobistego uczestników, zwiększając przy tym prestiż i 
rozpoznawalność UW poza granicami kraju.

sprawozdanie 

merytoryczne

20/I/2018

Koło Naukowe Prawa Pracy, 

Wydział Prawa i 

Administracji

268

"Hugo Sinzheimer Moot Court Competition 

2018" 10 000 zł 10 000 zł
1 - nocleg, 2 - bilety lotnicze, 3, 4 

- bilety tramwajowe i kolejowe

Cassino (Włochy), 14.-

17.6.2018

Koło Naukowe wnioskuje o dofinansowanie kosztów podróży 

do Włoch w celu wzięcia udziału w międzynarodowym turnieju 

z międzynarodowego prawa pracy. Turniej ten jest cykliczną 

inicjatywą współorganizowaną przez Uniwersytet Warszawski 

oraz 4 inne europejskie uniwersytety. W zeszłym roku drużyna 

z naszego Uniwersytetu wygrała turniej. Zauważyć należy, że 

ramach realizacji projektu jednej z uczestniczek udało się 

uzyskać grant w ramach ministerialnych programów 

wspierania najzdolniejszych studentów. W związku z 

powyższym z uwagi na wysoką wartość merytoryczną projektu 

oraz z uwagi na fakt bycia elementem międzynarodowej 

współpracy akademickiej opisywany projekt w opinii Członków 

Rady Konsultacyjnej zasługuje na dofinansowanie.

sprawozdanie 

merytoryczne

21/I/2018 

Koło Naukowe Prawa 

Bankowego, Wydział Prawa 

i Administracji

285

X Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego 98,40 zł 98,40 zł 1 - plakaty Warszawa, 18.-19.4.2018

Kongres Prawa Bankowego jest przedsięwzięciem 

skupiającym wiele podmiotów zarówno ze świata 

akademickiego, prawniczego jak i przedstawicieli biznesu. 

Fakt, iż kongres jest organizowany przez studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego sprawia, że powyższe 

przedsięwzięcie stanowi doskonałą okazję do promocji 

uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Prawa i 

Administracji UW. 

dokumentacja 

fotograficzna projektu, 

sprawozdanie 

merytoryczne

22/I/2018 

Chór Wydziału Biologii 

Uniwersytetu 

Warszawskiego, Wydział 

Biologii

367

Jubileuszowe Chóralne Akceleracje 5 770 zł 0,00 zł  - Warszawa, - 

Chór Wydziału Biologii wnioskuje o dofinansowanie kosztów 

zorganizowania posiłku po organizowanym koncercie. Z uwagi 

na fakt, że podstawowym celem jakim przyświeca Radzie 

Konsultacyjnej przy przyznawaniu dotacji jest rozwój 

studentów oraz umożliwienie im osiągania sukcesów 

naukowych oraz kulturalnych, nie wydaje się zasadne aby 

finansować znaczne koszty bankietu odbywającego się po 

koncercie.  - 



23/I/2018 

Koło Naukowe "Ius et 

Sport", Wydział Prawa i 

Administracji

534

Konferencja Naukowe "Prawo. Sport. 

Finanse 2018" 4 663,80 zł 3 684,40 zł

2 - obiady (niepełna suma), 3 - 

ulotki, 5, 9 - materiały 

promocyjne Warszawa, 12.13.4.2018

Koło wnioskuje o finansowanie kosztów organizacji 

konferencji naukowej o tematyce prawa sportowego oraz 

działania różnego rodzaju podmiotów w szeroko rozumianej 

sferze gospodarki powiązanej z prawem. Konferencja jest 

elementem cyklu corocznych konferencji stanowiących 

zawsze zwieńczenie corocznej aktywności naukowej członków 

koła. Patronat merytoryczny oraz medialny nad projektami 

koła obejmują co roku takie podmioty jak minister sportu czy 

Klub Sportowy Legia Warszawa. W związku z powyższym po 

dokonaniu oceny merytorycznej oraz formalnej wniosku koła 

Członkowie Rady zadecydowali, że wniosek zasługuje na 

dofinansowanie

sprawozdanie 

merytoryczne

24/I/2018 

Koło Naukowe Biologii 

Ewolucyjnej, Wydział 

Biologii

539

Ewolucja czaszki dinozaurów rogatych. 

Opracowanie kolekcji ceratopsów w 

muzeach paleontologicznych w USA 2 513,81 zł 0,00 zł  - 

Stany Zjednoczone, 

20.9.2017-12.12.2017

Koło wnioskuje o refundacje kosztów podróży do USA 

jednego z członków. Celem podróży było jak to określono w 

wniosku dokonanie "badań fotograficznych" eksponatów 

muzealnych. Ponadto zauważyć należy, że wniosek nie 

spełnia wymogów formalnych wniosku o refundacje, brak 

między innymi wykazania merytorycznych wyników projektu. 

W związku z powyższym Członkowie Rady Konsultacyjnej 

zadecydowali, że wniosek nie zasługuje na dofinansowanie.  - 

25/I/2018 

Koło Naukowe Ubezpieczeń 

Społecznych i 

Gospodarczych, Wydział 

Prawa i Administracji

541

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

"Aktualne problemy i wyzwania 

ubezpieczeń" oraz monografia 4 871 zł 2 999 zł

1, 2, 3, 4, 5  - wydruk, 6, 7, 8 - 

zakup materiałów promocyjnych, 

10 - woda dla czynnych 

uczestników, 11 - publikacja

Warszawa, 6.4.-wrzesień 

2018

Koło wnioskuje o dofinansowanie organizacji konferencji 

naukowej na temat ubezpieczeń społecznych oraz 

gospodarczych. Konferencja jest elementem corocznego 

cyklu stanowiącego zwieńczenie naukowej aktywności 

członków koła. Zauważyć należy, że organizatorzy projektu 

załączyli do wniosku  gotowy plan konferencji wraz z tytułami 

konkretnych wystąpień. W związku z powyższym po 

dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku 

Członkowie Rady Konsultacyjnej zadecydowali o przyznaniu 

dofinansowania, ale ze względu na niekonieczny charakter 

części wydatków w zaniżonej sumie.

sprawozdanie 

merytoryczne

26/I/2018 

Koło Naukowe Chemii 

Biologicznej "Nukleotyd", 

Kolegium MISMaP

558

Uddział w międzynarodowej konferencji 

"XIXth Tetrahedron Symposium - 

Celebrating the 25th Anniverssary of 

Bioorganic and Medicinal Chemistry" 9 744 zł 0,00 zł  - Włochy, 26-29.6.2018

Koło wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu na konferencje 

międzynarodową. Organizatorzy projektu załączyli do wniosku 

projekty wystąpień w języku angielskim, a także 

zaświadczenia o zaakceptowaniu wystąpień przez 

organizatorów konferencji. Konferencja odbędzie się na 

przełomie czerwca i lipca. W związku z powyższym po 

dokonaniu oceny merytorycznej oraz formalnej wniosku, a 

także biorąc pod uwagę fakt na ograniczone środki finansowe 

oraz możliwość dofinansowania projektu w kolejnym podziale, 

Członkowie Rady Konsultacyjnej postanowili zaopiniować 
wniosek o dofinansowanie w tym podziale negatywnie.  - 

27/I/2018 

Koło Naukowe Prawa 

Spółek Wydziału Prawa i 

Administracji UW, Wydział 

Prawa i Administracji

694

Akademia "Private Equity" 3 532 zł 0,00 zł  - Warszawa, - 

Celem omawianego projektu jest organizacja warsztatów 

naukowych poświęconych tematyce rynków kapitałowych, 

zakończonych galą promocyjną. Zgodnie z §5 regulaminu 

Rada wspiera inicjatywy naukowe, nie zaś mające charakter 

towarzyski. W swoim wniosku wnioskodawcy zwrócili się do 

Rady Konsultacyjnej o sfinansowanie kosztów cateringu 

podczas wspomnianej gali promocyjnej. Sam opis projektu 

jest niezwykle ogólnikowy i nie pozwala na ocenienie 

rzeczywistej wartości merytorycznej projektu, zaś 
przedstawione załączniki nie pozwalają na weryfikację 

partnerów przedsięwzięcia i tożsamości prowadzących 

warsztaty. Wniosek zwiera również wady formalne - nie 

wskazano terminu rozliczenia merytorycznego we właściwej 

rubryce.  - 



28/I/2018 

j. w.: Koło Naukowe Prawa 

Spółek Wydziału Prawa i 

Administracji UW, Wydział 

Prawa i Administracji

694

British-Polish Investement Aliance 25 522,88 zł 0,00 zł  - 

Londyn-Warszawa, 

4.3.2018-11.4.2018

Celem projektu jest odbycie wyjazdu do Londynu, co ma 

umożliwić wzięcie udziału w Polish Economic Forum oraz w 

odbywających się w tym czasie warsztatach naukowych. 

Wnioskowana suma znacząco przekracza kwotę, którą Rada 

może przeznaczyć na wsparcie jednego projektu. Z treści 

wniosku nie można stwierdzić merytorycznego, czynnego 

udziału uczestników projektu w wspomnianej konferencji. 

Omawiany wyjazd jest wspólną inicjatywą studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej 

i przewiduje wyjazd łącznie 32 studentów obu uczelni. Z treści 

wniosku wynika, że Rada Konsultacyjna ma sfinansować 
koszty podróży nie tylko studentom UW, ale także studentom 

SGH, co jest sprzeczne z regulaminem Rady w 

rozpatrywanym stanie faktycznym. Dodatkowo sposób 

sformułowania wniosku uniemożliwia przyznanie środków 

wyłącznie studentom UW.  - 

29/I/2018 

Koło Naukowe Prawa i 

Gospodarki Chin, Wydział 

Prawa i Administracji

767

Warsaw-Beijing Forum 2018: Youth for 

Bussiness 10 000 zł 10 000 zł 19 - bilety lotnicze

Warszawa-Pekin, 

23.4.2018-16.10.2018

Celem omawianego projektu jest organizacja wymiany 

naukowej z Uniwersytetem w Pekinie. Jest to kolejna już 
edycja projektu odbywająca się przy wsparciu MSZ, MNiSW, 

MR, MRiRW oraz między innymi Prezydent M. St. Warszawy. 

Wnioskodawcy zwracają się o dofinansowanie kosztów 

przelotu studentów UW do Pekinu. Realizacja omawianego 

projektu niewątpliwie przyczyni się do wzrostu prestiżu i 

rozpoznawalności UW w Chinach oraz przyczyni się do 

stworzenia wyjątkowych możliwości rozwoju i nabywania 

doświadczenia w pracy naukowej przez studentów UW. 

Wsparcie instytucji rządowych Rzeczypospolitej Polskiej 

gwarantuje wysoki poziom merytoryczny projektu oraz jego 

międzynarodowe znaczenie.

sprawozdanie 

merytoryczne

30/I/2018 

Towarzystwo Miłośników 

Kultury Arabskiej 

"MARHABA", Wydział 

Orientalistyczny

779

Dokumentacja fotogrametryczna masek 

afrykańskich ze zbiorów MN w 

Szczecinie 2 171,40 zł 0,00 zł  - 

Szczecin, 4.4.2018-

9.4.2018

Umiarkowanie kosztów w stosunku do liczby uczestników 

skłaniają do dofinansowania projetku. Przekonują do niego 

zaangażowanie uczestników i opiekuna naukowego, a także 

obietnica podjecia starań w celu powszechnego 

udostępnienia ogólnie korzystnych badań. Uniwersytet 

Warszawski byłby wyróżniony jako szczególny beneficjent 

tych badań. Biorąc jednak pod uwagę bierny charakter 

projektu (w porównaniu do pozostałych wniosków) a także 

konieczność przestrzegania przez Radę narzuconych jej 

ograniczeń budżetowych, odstępuje ona od dofinansowania 

projektu w tym podziale i proponuje złożenie wniosku o 

przyznanie środków w którymś z kolejnych podziałów tego 

roku (bez gwarancji możliwości finansowych wówczas, rzecz 

jasna).  - 

31/I/2018 

Koło Naukowe Archeologii 

Podwodnej, Wydział 

Historyczny

807

Weryfikacja i doukmentacja stanowiska 

archeologicznego w jeziorze Ryńskim 6 500 zł 0,00 zł  - 

jezioro Ryński, kwiecień-

czerwiec 2018

Celem projektu jest weryfikacja i dokumentacja stanowiska 

archeologicznego w jeziorze Ryńskim.

Efekty projektu nie w pełni spełniają kryteria, ponieważ  wyniki 

badań nie zostaną zaprezentowane na konferencjach 

naukowych, wnioskodawcy nie zadeklarowali prezentacji 

wyników w czasopismach naukowych.  Wniosek zawiera 

rażące nieprawidłowości w kosztorysie. W zwiąku z 

powyższym zadecydowano o odmowie przyznania 

dofinansowania w pierwszym podziale.



32/I/2018 

Koło Naukowe "Futbol i 

Polityka", Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych 

823

Udział w międzynarodowej konferencji 

naukowej "International Futbool History 

Conference" oraz publikacja artykułu 

naukowego w czasopiśmie naukowym 

"Soccer and Society" 4 170 zł 0,00 zł  - Manchester, 7.-8.6.2018

Zgodnie z §2 pkt. 1 koło naukowe może ubiegać się o 

dofinansowanie z Rady po upływie sześciu miesięcy od dnia 

wydania decyzji w sprawie rejestracji koła na Uniwersytecie 

Warszawskim. Przepis ten, stosuje się także do sytuacji 

reaktywacji koła naukowego.

Wnioskodawca, tj. Koło Naukowe ,,Futbol i polityka”, zostało 

reaktywowane dnia 1.12.2017 roku, a zatem od dnia 

rejestracji nie upłynął wymagany przez Regulamin termin 

sześciu miesięcy. Wnioskodawcy zatem, zgodnie z 

Regulaminem, nie przysługuje prawo ubiegania się o 

dofinansowanie.

 - 

33/I/2018 

Sztuka włoska w 

tłumaczeniu, Wydział 

Neofilologii

884

Słowo i taniec 2 000 zł 0,00 zł  - Szwecja, - 

Wniosek został odrzucony na podstawie paragrafu 3 ustęp 4. 

Rada nie przyznaje dofinansowania na uczestnictwo w 

projektach koła osób, których udział w projekcie nie został 

wykazany paragraf 3 ustęp 11.  Rada nie finansuje szkół 

letnich orz staży  - 

34/I/2018 

Koło Naukowe Chemii 

Związków Biologicznie 

Czynnych 

"Salamandryna", Wydział 

Chemii

887

Udział w międzynarodowej konferencji 

naukowej 21st Vitamin D Workshop 3 282,30 zł 0,00 zł  - Barcelona, 16-20.5.2018

Projekt dotyczy wyjazdu na międzynarodową konferencję 

naukową do Barcelony. Podczas konferencji uczestnicy 

projektu zaprezentują wyniki swoich badań na witaminą D3 i 

jej metabolitami oraz ich zastosowaniami w medycynie. 

Zaprezentowane wyniki badań zostaną zamieszczone w 

międzynarodowej publikacji pokonferencyjnej. Udział w 

konferencji jest, jak wynika z wniosku, elementem badań i 

gromadzenia materiałów do prac doktorskich uczestników. 

Zgodnie z §4 Rada Konsultacyjna nie może dofinansować 
omawianego przedsięwzięcia.  - 

35/I/2018 

Studenckie Koło Naukowe 

Warszawskiej Szkoły 

Pedagogiki 

Resocjalizacyjnej,  

Wydział Stosowanych 

Nauk Społecznych

901
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. 

"Oblicza ulicy - wybór czy 

konieczność?" 3 270,16 zł 3 270,00 zł

1 - materiały promocyjne, 2 - 

usługi poligraficzne Warszawa, 11.-12.5.2018

Koło wnioskuje o dofinansowanie konferencji połączonej z 

warsztatami na temat terenowych metod badawczych nad 

marginalnymi i patologicznymi grupami społecznymi. Po 

dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku 

Członkowie Rady postanowili zaopiniować wniosek 

pozytywnie.

sprawozdanie 

merytoryczne

36/I/2018 

Studenckie Koło Naukowe 

ISHA Uniwersytetu 

Warszawskiego, -

906

Building cities, creating societies 10 000,00 zł 0,00 zł  - 

Warszawa-Łódź, 16.-

22.7.2018

Celem  projektu jest zorganizowanie międzynarodowego 

seminarium  „Building cities, creating societies”. Efekty 

projektu nie spełniają kryteriów ponieważ wnioskodawcy nie 

zadeklarowali niczego oprócz wymiany doświadczeń i 

nawiązania kontaktów międzynarodowych.  - 

37/I/2018 

Koło Naukowe Prawa i 

Ustroju Państw 

Wschodnich, Wydział 

Prawa i Administracji

908 Udział w Międzynarodowej Konferencji 

studentów, doktorantów i młodych 

uczonych "Łomonosow-2018" na 

Uniwersytecie Moskiewskim im. 

Łomonosowa (…..) 1 954 zł 1 954 zł 1 - bilety lotnicze, 2 - wiza Moskwa, kwiecień 2018

Koło wnioskuje o dofinansowanie wyjazdu członkini na 

konferencje naukową w Moskwie na uniwersytecie im. 

Łomonosowa. Do wniosku dołączony został abstrakt 

wystąpienia, które zostanie wygłoszone. Referat dotyczyć 
będzie problemu kwalifikacji prawnej więzi prawnej łączącej 

kierowcę oraz platformę Uber, a klienta. Po dokonaniu oceny 

formalnej i merytorycznej wniosku Członkowie Rady 

Konsultacyjnej uznali, że wniosek zasługuje na 

dofinansowanie.

sprawozdanie 

merytoryczne

38/I/2018 

Studenckie Koło 

Archeologii Naukowej 

"Vestigium", Wydział 

Historyczny

925

Wieloelementowe rozpoznane 

unikatowego cmentarzyska 

wczesnośredniowiecznych Galindów w 

Nowych Bagiennicach 10 000 zł 0,00 zł  - 

Nowe Bagiennice, 8-

21.4.2018

Celem projektu jest rozpoznanie cmentarzyska 

wczesnośredniowiecznych Galindów w Nowych Bagienicach. 

Sprawozdanie efektów projektu to przede wszystkim artykuł w 

czasopiśmie punktowanym Światowid lub Sprawozdania 

Archeologiczne.  Wnioskodawcy zobowiązali się do 

wygłoszenia prelekcji w siedzibie Towarzystwa Miłośników 

Historii Ziemi Gryfińskiej, wygłoszenia referatu na Warmińsko-

Mazurskiej Sesji Sprawozdawczej.  Zorganizowaniu wystawy 

w galerii 

Korytarz IA UW. Organizator projektu nie wskazał pracownika 

naukowego, który będzie odpowiedzialny za prowadzone 

badania. W związku z powyższym zadecydowano o odmowie 

przyznania dofinansowania.



39/I/2018 

Koło Kultury Włoskiej, 

Wydział Neofilologii

926
Międzynarodowa konferencja naukowa 

"Da nuraghes a murales"/"Od nuragów 

po murale" 9 897,02 zł 588,92 zł  - plakaty Warszawa, 4.-5.6.2018

Zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania przez 

Radę (par. 5 pkt 2), wspiera ona w szczególności takie 

projekty, jak organizowanie konferencji naukowych i 

sympozjów. Biorąc jednak pod uwagę niekonieczny charakter 

nakładów a także konieczność przestrzegania przez Radę 

narzuconych jej ograniczeń budżetowych, odstępuje ona od 

dofinansowania projektu w pełni.

sprawozdanie 

merytoryczne

203 799 zł 85 736,52 zł


