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DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH
 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO

Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS II [2020/2021] - trwający od 21.10.2020 roku do 04.11.2020

Lp.
Data złożenia 

wniosku
Nazwa projektu Nazwa organizacji

Kwota (zł)
Uzasadnienie Uwagi

Wnioskowana Przyznana

1. 01.11.2020

Długoterminowa promocja działań 

Koła Naukowego Analizy Danych i 
wspieranie jego rozwoju oraz 

poczynań zarówno wewnętrznych jak 

i skierowanych na zewnątrz.  

Koło Naukowe Analizy 
Danych

 200,00) zł             -  ) zł                  
Zarząd oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu się z wnioskiem 

postanowili nie przyznawać dofinansowania. 
Zleca się zapoznanie z Regulaminem przyznawania dofinansowań.

2. 02.11.2020 Test wiedzy o ZZL
Koło Naukowe 

Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi "Personalni"

 450,00) zł             450,00) zł            
Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 450 zł. 

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

3. 02.11.2020
Zakup sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia webinariów

Koło Naukowe 

Laboratorium Przyszłości 
Future LAB

 2 783,00) zł          -  ) zł                  
Zarząd oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu się z wnioskiem 

postanowili nie przyznawać dofinansowania. 

Zleca się zapoznanie z Regulaminem przyznawania dofinansowań 

oraz skłądanie precyzyjnych i dokładnych wniosków.

4. 02.11.2020 Zakup materiałów biurowych

Koło Naukowe 

Laboratorium Przyszłości 
Future LAB

 200,00) zł             200,00) zł            
Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 200 zł. 

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

5. 02.11.2020 Liga Debat Lincoln-Douglas
Studencki Instytut Analiz 
Gospodarczych

 1 700,00) zł          700,00) zł            
Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 700 zł. 

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

6. 03.11.2020 Rozwijanie umiejętności z MS Excel
Koło Naukowe 

Rachunkowości
 1 755,00) zł          700,00) zł            

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 700 zł warunkując jednak, że 

przyznana kwota będzie stanowiłą maksymalnie 50% całego wydatku, a 

pozostałe minimym 50% zostanie pokryte z budżetu Koła. 

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

7. 03.11.2020
Dobra promocja podstawą 

działalności!

Koło Naukowe 

Rachunkowości
 415,00) zł             -  ) zł                  

Zarząd oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu się z wnioskiem 

postanowili nie przyznawać dofinansowania z uwagi na fakt iż kazdy 

student UEK ma dostęp do prgramu Canva PRO.

Brak uwag.

8. 04.11.2020
QDay - Dzień Jakości Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie

Koło Naukowe 

Zarządzania Jakością
 1 000,00) zł          500,00) zł            

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 500 zł.

Poleca się pamiętać o realizatorach wewnętrznych na UEK. Zleca 

się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 

informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu posiadanych 

kanałów informacyjnych.

9. 04.11.2020 Zakup bluz dla członków Koła
Koło Naukowe 

Zarządzania Jakością
 1 500,00) zł          -  ) zł                  

Zarząd oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu się z wnioskiem 

postanowili nie przyznawać dofinansowania. 

Zleca się zapoznanie z Regulaminem przyznawania dofinansowań. 

Podobne dofinansowanie zostało przyznane w poprzednim 
konkursie.

10. 04.11.2020

Zakup pakietów konferencyjnych dla 
czynnych uczestników Badawczej 
Akademickiej Noworocznej 
Konferencji (BANK)

Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 1 600,00) zł          1 600,00) zł         
Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 1600 zł. 

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.



11. 04.11.2020 Teczki Koła Naukowego
Koło Naukowe 

Bankowości
 900,00) zł             600,00) zł            

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 600 zł warunkując jednak, że 

przyznana kwota będzie stanowiła maksymalnie 50% całego wydatku, a 

pozostałe minimum 50% zostanie pokryte z budżetu Koła.

Poleca się pamiętać o realizatorach wewnętrznych na UEK. Zleca 

się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 

informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu posiadanych 

kanałów informacyjnych.

12. 04.11.2020 Ubiory KNRO
Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 4 500,00) zł          500,00) zł            

Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 500 zł warunkując jednak, że 

przyznana 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.

13. 04.11.2020
Liga Rozwoju - czas na konkursy i 
quizy

Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 3 000,00) zł          1 500,00) zł         
Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 1500 zł. 

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych. Zleca się kontakt z 

członkiem Zarządu ds. Finansów w celu realizacji projektu.

14. 04.11.2020 UEK TheGame
Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 800,00) zł             -  ) zł                  
Zarząd oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu się z wnioskiem 

postanowili nie przyznawać dofinansowania. 

15. 05.11.2020
Jakościowe podejscie do badań 
naukowych

Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 3 000,00) zł          3 000,00) zł         
Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 3000 zł. 

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

16. 05.11.2020 Research Corner 2020
Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 2 350,00) zł          700,00) zł            
Zarza ̨d oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu sie ̨ z wnioskiem postanowili 

przyznac ́ dofinansowanie w wysokos ́ci 700 zł na zakup książek.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego UEK poprzez 

umieszczenie informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

17. 05.11.2020 Nowy głos KNRO
Koło Naukowe Rozwoju 
Osobistego

 1 500,00) zł          -  ) zł                  
Zarząd oraz Komisja Finansowa po zapoznaniu się z wnioskiem 

postanowili nie przyznawać dofinansowania. 

Podobny wniosek został już złożony w poprzednim konkursie, a 

pieniądze zostały przyznane.

 27 653,00) zł    10 450,00) zł 


