
Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2016
Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji podjętych w ramach  I podziału środków w 2016 r.

Odwołania od decyzji  Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego w I podziale w 2016 roku.

Sygnatura Tytuł projektu Charakterystyka projektu /uwagi/

8/I/2016 389 699.50 505 pkt 1-11

19/I/2016 292 7000 0 nd. nd. nd.

Nazwa koła 
(jednostka UW)

Numer 
koła

Kwota 
wnioskowa

na

Kwota 
przyznana 

po 
uwzględnie

niu 
odwołania

Do 
wykorzysta

nia na:

Termin i miejsce 
realizacji 

projektu (liczba 
osób)

Efekty projektu 
wymagane przy 

rozliczeniu

Osoba 
odpowiedzialna 

za projekt

Naukowe Koło 
Logopedyczne 

przy 
Uniwersytecie 
Warszawskim

Europejski Dzień 
Logopedy - 
odczulamy 

jąkanie

5.03.2016 
Warszawa

Organizacja konferencji o znacznej 
wartości naukowej, wnioskowane 

jedynie o catering. Z uwagi jednak na 
zawarte w odwołaniu uzasadnienie 
wnioskowania tylko o catering Rada 
postanowiła częściowo uwzględnić 

odwołanie. Wciąż jednak 
podtrzymuje swoją decyzję o 

nieprzyznaniu środków na punkt 12. a 
więc czekoladki dla prelegentów. 

Rada uznaje ten koszt za 
niepreferowany i nie znajduje ani we 

wniosku ani też w odwołaniu 
uzasadnienia konieczności 

poniesienia takich kosztów. 

fotorelacja oraz 
sprawozdanie do 
Rocznika SRN UW

Marcin Ciporski, 
mciporski@gmai

l.com, 
696494136

Koło Naukowe 
Gringos

Szkoła i 
tradycyjne formy 

enkulturacji 
wśród Indian 

Kuna w Camarca 
Kuna Yala w 

Panamie: 
odrzucenie, 

symbioza czy 
hybrydyzacja?

Panama, Polska, 
12.12.2016-
15.01.2017

Brak opinii samodzielnego 
pracownika naukowego, wniosek nie 
spełnia wymogów formalnych. Rada 

nie może pozytywnie rozpatrzyć 
odwołania od decyzji w przypadku 

złożenia wniosku zawierającego braki 
formalne. 



35/I/2016 285 6731,95 1242

41/I/2016 82 6000 pkt 3

Koło Naukowe 
Prawa 

Bankowego

VIII 
Ogólnopolski 

Kongres Prawa 
Bankowego i 
Technologii 
Bankowych

pkt 1, pkt 
2 

(połowa), 
pkt 4, pkt 
5, pkt 6 

(100 
złotych), 

pkt 7 
(połowa)

10-11 maja 
2016 r.

Ze względu na cykliczny 
charakter wydarzenia i wartość 

merytoryczną tego projektu 
Rada postanowiła częściowo 

przychylić się do odwołania. W 
odwołaniu Rada nie znajduje 
jednak satysfakcjonującego 

wyjaśnienia niektórych kosztów 
niepreferowanych 

regulaminowo (balony, roll-upy) 
oraz ilości zakupionych 

materiałów konferencyjnych. 

sprawozdanie 
oraz relacja 

fotograficzna z 
wydarzenia.

Agnieszka 
Pruszyńska, 

uw@knpb.pl,5
01118533

Koło Naukowe 
Biologii 

Molekularnej 
UW

V 
Międzyuczelnia
ne Sympozjum 
Biotechnologic

zne 
"Symbioza"

10 000
22 - 

24.04.2016 
Warszawa

Wniosek tylko o catering. Z 
uwagi jednak na doniosłość 
wydarzenia, jego znaczenie i 

wkład w promocje ruchu 
naukowego na Uniwersytecie 

Warszawskim, co zostało 
wskazane w odwołaniu Rada 
zdecydowała przyznać część z 

wnioskowanej kwoty. 

Konferencja 
naukowa. 

Projekt o dużej 
wartości 

merytorycznej, 
Patronat 
Rektora i 

Prorektora UW, 
udział 

naukowców z 
zagranicy

Klaudia 
Kamińska, 

klaudia.kamin
ska@student.

uw.edu.pl, 
512579719
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