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1. Dla kogo?

2. Na co?

3. Ile?

4. Jak?

5. Realizacja



Budżet to nie obowiązek
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Wspieramy aktywność wychodzącą poza to co jest 
dostępne na WSEI
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Dla kogo

Dwie ścieżki:

1. Aktywne koło naukowe: Opiekun, status, etc. (dba o to Samorząd)

2. Organizacja (min 3 osoby) zrzeszona* w Parku Technologicznym

Poprzez zrzeszenie rozumiem:

- Zgłoszenie się na parktechnologiczny@wsei.edu.pl z danymi:
- Kto to robi (plus wskazanie lidera)

- Nazwa lub akronim

- Czym się zajmuje organizacja (kilka zdań)

- Mniej więcej ile osób bezpośrednio zaangażowanych

- Zgoda na publikację info i danych kontaktowych na www PT

(*Zastrzeżona możliwość odmowy zrzeszenia)

mailto:parktechnologiczny@wsei.edu.pl
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Dla kogo

Ponadto organizacja musi mieć charakter ciągły tzn. jej działanie 
obejmuje min. jeden semestr 

W zamian, od PT wsparcie w postaci: mentoringu, organizacji, kontaktów 
oraz możliwość finansowania i inne
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Małe wtrącenie

- Tworzenie oprogramowania

- Zarządzanie Zespołem

- Administracja Siecią

- Administracja narzędziami wspomagającymi pracę

- HR

- Marketing

- Sprzedaż

- Blog

- I wiele, wiele więcej

Możliwe ścieżki rozwoju w PT:
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Na co

Najważniejsze warunki:

- Rezultat finansowanego działania wychodzi poza struktury organizacji/KN, 
tzn. ma być dostępny lub zaprezentowany dla pozostałych studentów

i.      Przykład 1 – zapraszacie jakiegoś guru Twitch’a – spotkanie ma być 
otwarte dla pozostałych studentów

ii.      Przykład 2 – robicie robota – ma zostać zaprezentowany na uczelni

To są przykłady - form komunikacji jest niezliczona ilość

- Działanie wraz z jego promocją są zrealizowane do końca czerwca.

- Nie finansujemy czegoś co jest dostępne na uczelni (np. książka –
trzeba pokazać, że nie ma jej w bibliotece)
- Nie finansujemy wynagrodzeń członków KN czy organizacji
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Przykłady

- Zakup materiałów

- Zakup sprzętu

- Zakup pomocy/książek/oprogramowania

- Zaproszenie kogoś (opłacenie honorarium, biletów, przejazdu)

- Udział w konferencji/evencie

- Prowadzenie bloga/fanpage

- Organizacja spotkania

- Promocja efektu działania

- Inne…
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Ile

Można zgłosić:

- 3 różne działania o wartości jednostkowej max 500 zł brutto

Działania mogą być zgłaszane w kooperacji, wtedy:

i.      Max. Dostępny budżet kumuluje się, plus premia 10% za 
współpracę

ii. Brak limitu co do tego, w ilu wspólnych działaniach może wystąpić 
jedna organizacja/KN
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Jak

Zgłoszenie:

a. mail zgłoszeniowy na parktechnologiczny@wsei.edu.pl do 28 lutego włącznie

c. zawartość:

i. Zgłaszający
ii. Tytuł działania
iii. Co chcemy zrobić (min. 300 max 1000 znaków)
iv. Dlaczego chcemy to zrobić
v. W jaki sposób pokażemy to kolegom i koleżankom z WSEI
vi.  Budżet ogólny (kwota brutto)
vii.  Jeśli wyższy niż 250 zł brutto to rozbicie na najważniejsze pozycje 
kosztowe.

b. zgłoszenia dokonuje przewodniczący KN, lider organizacji lub opiekun KN

mailto:parktechnologiczny@wsei.edu.pl
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Wybór

Wszystkie poprawnie zgłoszone działania trafią na fanpage PT (bez 
informacji o budżecie)

Jeśli wartość zgłoszonych działań przekroczy wspólny budżet, wtedy na 
forum poprzez głosowanie wybierzemy najlepsze. 

Każdy ma 2 minuty na zaprezentowanie działania + ewentualne pytanie

Dana organizacja nie może głosować na swoje działanie.

W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga to kto zgłosił działanie, 
kolejność wg priorytetu:

i. „konsorcjum”

ii. Przewodniczący KN/lider organizacji

iii. Opiekun KN
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Realizacja

Koszt ponosi PT, na podstawie:

- Opłaconej faktury VAT (na WSEI) – zwrot kosztów

- Opłacenie zamówienia – płaci PT (trwa dłużej ale jest bezpieczniej)

Komunikacja mailowa, do zakupu/zamówienia dołączone krótkie wyjaśnienie.

W przypadku zakupów narzędzi, książek itp. są one formalnie własnością PT

Informacja o wszystkich finansowanych działaniach znajdzie się co najmniej na

stronie PT, oraz FanPage PT.



Podsumowanie
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1. Dla kogo? – Koła Naukowe i organizacje zrzeszone w PT (min. 3 osoby)

2. Na co? – działania rozwojowe

3. Ile? – budżet całkowity 6000 zł brutto

4. Jak? – zgłoszenia do 28 lutego

5. Realizacja – PT ponosi koszt

Kolejne spotkanie (termin wyznacza Samorząd) – wybieramy rozwiązania lub omawiamy ewentualne 
wątpliwości

Prezentacja dostępna dla każdego kto się zgłosi pod: parktechnologiczny@wsei.edu.pl



Ul. Westerplatte 1
parktechnologiczny.wsei.edu.pl

Dziękuję za uwagę, zapraszam do kontaktu

Bartłomiej Dąbkowski

661 888 828

bdabkowski@wsei.edu.pl

Kierownik Ekonomiczny PT


