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Załącznik do Uchwały Zarządu Parlamentu Studenckiego UEK nr 2/2019-2020 z dnia 5 października 2019 r.

Wnioskowana Przyznana

1. 13.11.2019 wyjazd szkoleniowy
Koło Naukowe 

Przedsiębiorczości i Innowacji
                  1 000,00  zł       1 000,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

1000 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

2. 15.11.2019
Wyjazd edukacyjny do 
browaru "OKOCIM" w 

Brzesku

Koło Naukowe Zarządzania 
Jakością

                     500,00  zł          500,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

3. 15.11.2019 Zakup materiałów biurowych
Koło Naukowe Zarządzania 

Jakością
                     200,00  zł          200,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

200 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

4. 18.11.2019 Futbolowa Liga Szóstek
Akademicki Związek Sportowy - 

Klub Uczelniany przy UEK
                  2 000,00  zł       2 000,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

2000 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

5. 18.11.2019
Młodzieżowe Mistrzostwa 

Polski U-20 w futsalu
Akademicki Związek Sportowy - 

Klub Uczelniany przy UEK
                  3 000,00  zł       2 000,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

2000 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

6. 18.11.2019
III Uniwersyteckie Debaty o 

Gospodarce i Społeczeństwie
Studencki Instytut Analiz 

Gospodarczych
                     500,00  zł          500,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych. Zaleca 

się konsultacje z Sekcją Promocji, 
zamieszczenia loga UEK oraz stworzenie 

uniwersalnych materiałów promocyjnych, 
które będą mogły być wykorzystywane w 

kolejnych latach.

7. 19.11.2019 Bankier UEKu Koło Naukowe Bankowości                      300,00  zł                  -    zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem stwierdza, że 

wniosek nie jest zgodny z § 11. 
Regulaminu przyznawania dofinansowań 
przez Parlament Studencki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie.

8. 19.11.2019
Wyjazd szkoleniowo - 

integracyjny dla studentów 
logistyki międzynarodowej

Stowarzyszenie "Ad Meritum"                   2 000,00  zł       2 000,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

2000 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

9. 21.11.2019
Zakup gadżetów 
promocyjnych

Koło Naukowe Bankowości                      500,00  zł          500,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych. Środki 

należy wykorzystać w 2019 roku.

10. 21.11.2019 IX Sympozjum Naukowe
Koło Naukowe Handlu 

Zagranicznego
                     700,00  zł          700,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

700 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

11. 21.11.2019

Zbiórka dobroczynna na 
rzecz Hospicjum Alma Spei - 

Podaruj dzieciom trochę 
uśmiechu :)

Koło Naukowe Procesu 
Zarządzania

                     600,00  zł          600,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

600 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

12. 21.11.2019
Wyjście Szkoleniowo - 

Świąteczne członków koła
Koło Naukowe Rachunkowości                   1 200,00  zł          700,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

700 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

13. 22.11.2019 Space Day Koło Naukowe Urbanistyki                      250,00  zł          250,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

250 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

Uzasadnienie Uwagi

DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH

Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS V - trwający od 3 czerwca 2019 roku do 25 września 2019 roku

Lp.
Data złożenia 

wniosku
Nazwa projektu Nazwa organizacji Usługa

Kwota (zł)

 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO
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Uzasadnienie UwagiLp.
Data złożenia 

wniosku
Nazwa projektu Nazwa organizacji Usługa

Kwota (zł)

14. 22.11.2019
Festiwal Controllingu i 

Finansów
Koło Naukowe Controllingu i 

Finansów
                  1 000,00  zł          800,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

800 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych. Zaleca 

się konsultacje z Sekcją Promocji, 
zamieszczenia loga UEK oraz stworzenie 

uniwersalnych materiałów promocyjnych, 
które będą mogły być wykorzystywane w 

kolejnych latach.

15. 22.11.2019 Wyjazd szkoleniowy NKP Naukowe Koło Psychologiczne                      700,00  zł                  -    zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem stwierdza, że 

wniosek nie jest zgodny z § 11. 
Regulaminu przyznawania dofinansowań 
przez Parlament Studencki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie.

16. 22.11.2019 Country Meetings Erasmus Student Network UEK                      600,00  zł          600,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

600 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

17. 22.11.2019
Wigilia Stowarzyszenia ESN 

UEK
Erasmus Student Network UEK                   1 751,00  zł       1 000,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

1000 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych. 
Sugerujemy uwzględnienie tego typu 

wydatków w preliminarzu na rok 2020.

18. 22.11.2019 Kolumna nagłośnieniowa Erasmus Student Network UEK                      699,00  zł          300,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

300 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

19. 22.11.2019
Wyjazd integracyjno-

szkoleniowy 
Koło Naukowe Analizy Danych                      350,00  zł          350,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

350 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

20. 22.11.2019

Przeprowadzenie badań 
naukowych oraz prezentacja 
ich wyników na Uroczystej 

Sesji Koła Naukowego - 
"Kreatywni na Start!"

Koło Naukowe Transferu 
Technologii i Biznesu

                  8 000,00  zł                  -    zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem stwierdza, że 

wniosek nie jest zgodny z § 11. 
Regulaminu przyznawania dofinansowań 
przez Parlament Studencki Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie.

21. 22.11.2019 Koszulki ESN UEK Erasmus Student Network UEK                   1 553,00  zł          800,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

800 zł, przy czym musi to stanowić 
maksymalnie 50% kosztów całego 

przedsięwzięcia.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

22. 22.11.2019 Szkolenie
Koło Naukowe Procesu 

Zarządzania
                     200,00  zł          200,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

200 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

23. 22.11.2019 Koszulki KNRO
Koło Naukowe Rozwoju 

Osobistego
                  2 500,00  zł          750,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

750 zł, przy czym musi to stanowić 
maksymalnie 50% kosztów całego 

przedsięwzięcia.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych. Zaleca 

się konsultacje z Sekcją Promocji oraz 
zamieszczenia loga UEK na koszulkach.

24. 22.11.2019
Organizacja zajęć z emisji 
głosu dla członków Chóru 

Dominanta
Chór "Dominanta" UEK                   3 000,00  zł       3 000,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

3000 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych. Środki 

należy wykorzystać w 2019 roku.

25. 22.11.2019 Szlachetna Paczka UEK 2019
Niezależne Zrzeszenie 

Studentów UEK
                     500,00  zł          500,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

26. 22.11.2019 Nowa kserokopiarka Chór "Dominanta" UEK                   1 149,00  zł          500,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

27. 23.11.2019 Sympozjum KNHZ
Koło Naukowe Handlu 

Zagranicznego
                     250,00  zł          250,00  zł 

Zarząd oraz Komisja Finansowa po 
zapoznaniu się z wnioskiem postanowili 
przyznać dofinansowanie w wysokości 

250 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 
UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów informacyjnych.

SUMA 35 002,00  zł                          20 000,00  zł       


