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DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH

 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO
Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS IV - trwający od 6.07.2020 roku do 30.09.2020 roku

Lp. Data złożenia wniosku Nazwa projektu Nazwa organizacji Usługa

Kwota (zł)

Uzasadnienie Uwagi

Wnioskowana Przyznana

1. 30.09.2020

Konferencja „Ludzie nauki – 
prezentacja tematyki 

badawczej lub przeglądowej 
cz. 14”

Koło Naukowe 

Rachunkowości
 2 500,00) zł      2 500,00) zł      

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 2 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

2. 30.09.2020
Poznawanie świata biznesu z 

plaszówkami
Koło Naukowe 

Rachunkowości
 560,00) zł         -  ) zł               

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

nie przyznawac ́ dofinansowania.

3. 30.09.2020 Festiwal Menedżerski
Koło Naukowe Procesu 

Zarządzania
 500,00) zł         500,00) zł         

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

4. 30.09.2020
Zakup wyposażenia mobilnej 

strefy Research Corner
Koło Naukowe Rozwoju 

Osobistego
 2 025,00) zł      1 500,00) zł      

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 1 

500 zł.

Zaleca się pamiętać o Realizatorach w 

których zakresie obowiązków jest 

dostarczanie odpowiedniego sprzętu. 

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

5. 30.09.2020 Podcast BusinessWomen Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 1 000,00) zł      -  ) zł               

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

nie przyznawać dofinansowania na 

wskazany projekt. Rekomenduje się ze 

skorzystania ze środków przyznanych 

na wniosek złożony na działalność Koła 
w dobie pandemii.

Rekomenduje się składanie 
zagregowanych wniosków na konkretne 

cele.

6. 30.09.2020 The Game Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 3 000,00) zł      600,00) zł         

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 

600 zł.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

7. 30.09.2020 Bieżąca działalność Koła Koło Naukowe 

Zarządzania Jakością
 2 500,00) zł      500,00) zł         

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 

500 zł warunkując jednakże, że 

przyznana kwota będzie stanowiła 

maksimum 33% całego wydatku, a 

pozostałe minimum 67% zostanie 

pokryte z budżetu Koła.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

8. 30.09.2020
KNRO 2.0 - Działalność w dobie 

Pandemii
Koło Naukowe Rozwoju 

Osobistego
 2 500,00) zł      2 500,00) zł      

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 2 

500 zł.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

9. 30.09.2020 Koszulki ESN UEK
Erasmus Student 

Network UEK
 1 600,00) zł      800,00) zł         

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 

800 zł warunkując jednakże, że 

przyznana kwota będzie stanowiła 

maksymalnie 50% całego wydatku, a 

pozostałe minimum 50% zostanie 

pokryte z budżetu Organizacji.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

10. 30.09.2020 Rebranding KNRO Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 2 300,00) zł      600,00) zł         

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 

600 zł.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

11. 30.09.2020 Wyjazd Szkoleniowy KIWIS Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 3 200,00) zł      3 200,00) zł      

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 3 

200 zł.

Poleca się zadbać o zgodę na wyjazd, 

która powinna zostać udzielona przez 

Panią Prorektor ds. Kształcenia i 

Studentów. Zleca się promocję 
Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 
umieszczenie informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu posiadanych 

kanałów informacyjnych.
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12. 30.09.2020 Niezbędnik Trenerski
Koło Naukowe Rozwoju 

Osobistego
 1 764,00) zł      900,00) zł         

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 

900 zł.

Poleca się zakupić po maksymalnie 

jednej przejściówce każdego rodzaju, 

gdyż sprzęt tego typu stanowi 

podstawowe wyposażenie sal Uczelni. 

Należy pamiętać o tym iż realizatorem 

do zakupu wskazanych materiałów jest 

dział Zaopatrzenia. Zleca się promocję 
Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 
umieszczenie informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu posiadanych 

kanałów informacyjnych.

13. 30.09.2020 Profesjonalny Trener KNRO Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 2 200,00) zł      500,00) zł         

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 

500 zł warunkując jednakże, że kwota 

będzie stanowiła maksymalnie 50% 

całego wydatku, a pozostałe minimum 

50% zostanie pokryte z budżetu Koła.

Zleca się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

14. 30.09.2020
Wyjazd szkoleniowo-

integracyjny "Manage-In"
Niezależne Zrzeszenie 

Studentów UEK
 700,00) zł         -  ) zł               

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po 

zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem stwierdza, 

że wniosek został błędnie wypełniony i 

postanowili nie przyznawac ́ 
dofinansowania.

Zleca się kontakt z Członkiem Zarządu ds. 
Finansów Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie w celu uniknięcia błędów w 
kolejnych konkursach.

SUMA  26 349,00) zł  14 100,00) zł 


