
Finansowanie i rozliczanie projektów 
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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Studenckie Koło Naukowego Fizyków „Bozon” 



Pomysł 

Krok 1. 

 Masz pomysł na projekt, który odmieni oblicze ludzkości i 

współczesnej fizyki? A może przeczytałeś ostatnio o jakimś 

ciekawym eksperymencie i chcesz go powtórzyć?  

Przed Wami krótka instrukcja, jak zrobić to w ramach działalności 

SKNF Bozon. 

 

 Podczas realizacji większych projektów nieoceniona może być 

pomoc opiekuna naukowego. Warto go poszukać wśród 

Pracowników Uczelni. Jeśli nie jesteście pewni, do kogo się udać – 

wystarczy zapytać któregoś ze starszych kolegów w Kole. 

 

 

http://www.agh.edu.pl/


Zgłoszenie projektu do Zarządu Koła 

Krok 2. 

 Stwórz krótki opis wraz z kosztorysem projektu, którego wzór pojawi 

się w najbliższym czasie na stronie Koła. 

 

 Zamieść w nim najważniejsze informacje: kto będzie główną osobą 

odpowiedzialną za realizację i rozliczenie projektu, nazwiska innych 

uczestników, kiedy chcesz go realizować… 

 

 Wyślij go na sknfbozon@gmail.com oraz 

Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl zaczynając tytuł maila od 

[Projekt] … 

 

 Zarząd będzie miał tydzień, by udzielić odpowiedzi, czy projekt 

będzie finansowany z Budżetu Koła lub innych dostępnych środków. 

 

http://www.agh.edu.pl/
mailto:sknfbozon@gmail.com
mailto:Beata.Ostachowicz@fis.agh.edu.pl


Zgłoszenie projektu do Zarządu Koła 

Krok 2. 

 Pamiętaj, że to, że Zarząd wyraził zgodę nie oznacza jeszcze, że 

możesz zacząć cokolwiek kupować – zakupy wcześniej muszą 

zostać umieszczone w tzw. preliminarzu. 

 

 Jeśli żadna z rzeczy, którą chcesz kupić, nie musi być poprzedzona 

przetargiem, etap ten nie powinien zająć dłużej niż dwa tygodnie.  

 

 Gdy otrzymasz wiadomość mailową od Skarbnika, że na 

preliminarzu znajdują się wszystkie potrzebne pieczątki, możesz 

zaczynać zakupy. Pamiętaj, by zawsze brać na nie fakturę. Dane 

do faktury będą podane w mailu – będą one zależeć od źródła 

finansowania. 

 

http://www.agh.edu.pl/


Rozliczenie projektu 

Krok 3. 

 We wzorze opisu projektu znajduje się tzw. termin rozliczenia 

projektu – chodzi o to, do kiedy jesteś w stanie kupić wszystkie 

potrzebne rzeczy i dostarczyć faktury.  

 

 Rzeczywisty termin, do kiedy masz to zrobić, zostanie przekazany 

Wam przez Skarbnika. 

 

http://www.agh.edu.pl/


Rozliczenie projektu 

Krok 3. 

 Istnieją dwa sposoby, na które można kupować przedmioty i otrzymać 

dofinansowanie: 

 faktury przelewowe – jest to najwygodniejsza forma, ponieważ nie musicie 

zakładać pieniędzy; po dostarczeniu jej na AGH uczelnia płaci bezpośrednio 

firmie, która dopiero wtedy przystępuje do realizacji zamówienia; niestety nie 

wszystkie firmy je wystawiają 

 faktury zwykłe – jeśli kupicie coś za własne pieniądze, otrzymacie zwrot; jeśli 

płaciliście przelewem, konieczne jest dostarczenie także wydrukowanego 

potwierdzenia przelewu 

 

 

 Jeśli nie posiadasz własnych środków, a firma nie wystawia faktur przelewowych, 

nic straconego – odezwij się do Skarbnika, być może uda się zrealizować zakup 

dzięki środkom wolnym Koła.  

http://www.agh.edu.pl/


Rozliczenie projektu 

Krok 3. 

Co dalej z fakturą? 

 

 Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy lub zrealizować fakturę 

przelewową, przede wszystkim musisz dostarczyć do Skarbnika: 

 oryginał faktury wraz z jedną kserokopią, 

 potwierdzenie przelewu, jeśli taka była forma płatności. 

 

 

 Skarbnik przybije z tyłu oryginalnej faktury pieczątkę, a kserokopię 

zostawi dla siebie. Napisze też z tyłu faktury numer preliminarza 

oraz datę.  

http://www.agh.edu.pl/


Rozliczenie projektu 

Krok 3. 

Co dalej z fakturą? 

 

 Taką fakturę (wraz z potwierdzeniem przelewu) należy następnie 

zanieść do pana Grzegorza Flisa do pokoju 324 na III piętrze w D-10 

AGH, chyba, że Skarbnik zadecyduje inaczej.  

 

 Jeśli płaciłeś z własnych pieniędzy, napisz z tyłu także dane konta do 

przelewu, na który chcecie otrzymać zwrot. 

 

 
Pamiętaj, że tylko faktura z pieczątką od Skarbnika zostanie rozliczona! 

http://www.agh.edu.pl/


Uwagi ogólne 
 Warto przed zgłoszeniem projektu na maila Bozonu porozmawiać z członkami 

Zarządu o swoich planach, jednak jedynie mail z oficjalnej skrzynki Bozonu 

upoważnia do kupowania rzeczy z Budżetu Koła. 

 

 Wbrew powszechnej opinii nie stać nas na budowanie komputerów kwantowych.  

 

 Istnieją też inne źródła dofinansowań, z których też warto korzystać i czasem 

będziemy Was do tego zachęcać, np. Fundacja dla AGH  czy Prorektor ds. 

studenckich AGH. Będziemy też oczywiście służyć pomocą przy składaniu 

wniosków. 

 

 Jeśli Wasz projekt nie wymaga żadnych dofinansowań nadal byłoby nam bardzo 

miło, gdybyście wysłali nam krótki opis lub abstrakt na maila. Ułatwi to 

dokumentację Waszej działalności naukowej. 

http://www.agh.edu.pl/


Dziękuję za uwagę! 

http://www.agh.edu.pl/

