
 

 

   Uchwała Zarządu  

Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 19/2020-2021 

z dnia 5 marca 2021 roku 

w sprawie  

przyznania dofinansowania przez Parlament Studencki  

Działając na podstawie Art. 110 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) w związku z §18 ust. 1 i 

nast. Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Parlament 
Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016 r., uchwala 

się, co następuje:  

 

§1 

1. Przyznaje się dofinansowania na projekty organizacji studenckich działających na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, których szczegółowy podział stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszej Uchwały.  

2. Zleca się sposób realizacji dotowanych przedsięwzięć zgodnie z informacjami zawartymi w 
kolumnie „Uwagi” Załącznika nr 1.  

3. Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego przy realizacji dotowanych przedsięwzięć, 
zgodnie z informacjami zawartymi w kolumnie „Uwagi” Załącznika nr 1. Dokumentacja promocji 

(np. zdjęcie roll-upu PSUEK na konferencji, zdjęcie plakatu, potwierdzenie promocji online) 
należy złożyć do Komisji Finansowej najpóźniej wraz ze złożeniem sprawozdania z realizacji 

przedsięwzięcia.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

Krzysztof Kula



 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Parlamentu Studenckiego UEK nr 19 z dnia 05.03.2021 

Wnioskowana Przyznana

1. 25.02.2021

XVIII 

ogólnopolska 

konferencja 

Wyzwania 

Zarządzania 

Jakością

Koło Naukowe 

Zarządzania 

Jakością

          4 700,00  zł           3 700,00  zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

przyznać dofinansowanie w 

wysokości 3 700 zł.

Wniosek napisany mało precyzyjnie. Niemniej 

jednak przyznaje się dofinansowanie na 

wydanie monografii oraz częściowe 

finansowanie na materiały promocyjne. Zleca 

się publikację monografii w internecie. Zleca się 

promocję Parlamentu Studenckiego UEK 

poprzez umieszczenie informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu posiadanych kanałów 

informacyjnych.

2. 26.02.2021

Notesy i  

długopisy z 

logiem Koła 

Naukowego 

Bankowości, 

jako materiały 

promocyjne 

podczas 

warsztatów dla 

szkół z obszaru 

"rynek 

finansowy"

Koło Naukowe 

Bankowości
             490,00  zł                        -    zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

nie przyznawać 

dofinansowania. 

Rekomendujemy obserwację sytuacji 

epidemiologicznej i w przypadku jej poprawy 

ponowne złożenie wniosku.

3. 27.02.2021 Festiwal HR

Koło Naukowe 

Zarządzania 

Zasobami 

Ludzkimi 

"Personalni"

          1 300,00  zł           1 300,00  zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

przyznać dofinansowanie w 

wysokości 1 300 zł.

Wniosek napisany bardzo konkretnie i 

precyzyjnie. Zleca się promocję Parlamentu 

Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 

informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

4. 27.02.2021
Forum 

Rachunkowości 

Koło Naukowe 

Rachunkowości
          3 300,00  zł           2 300,00  zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

przyznać dofinansowanie w 

wysokości 2 300 zł.

Wniosek napisany bardzo konkretnie i 

precyzyjnie. Przyznaje się dofinansowanie na 

wszystkie przedstawione cele poza płatną 

promocją. Rekomendujemy inne formy 

promocji wydarzenia (np. bezpośrednie maile 

do innych katedr rachunkowości, kontakt z 

kołami naukowymi związanymi z tematyką 

rachunkowości). Zleca się promocję Parlamentu 

Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 

informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

5. 27.02.2021

Konferencja 

„Ludzie nauki – 

prezentacja 

tematyki 

badawczej lub 

przeglądowej cz. 

17”

Koło Naukowe 

Rachunkowości
          1 650,00  zł           1 650,00  zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

przyznać dofinansowanie w 

wysokości 1 650 zł.

Wniosek napisany bardzo konkretnie i 

precyzyjnie. Zleca się promocję Parlamentu 

Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 

informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

Nazwa organizacji Usługa
Kwota (zł)

Uzasadnienie

DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH

 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO

Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS I/2021 - trwający od 18.02.2021 roku do 27.02.2021

Lp.
Data złożenia 

wniosku
Nazwa projektu Uwagi



 

 

 

6. 27.02.2021

XI Ogólnopolska 

Konferencja 

Naukowa 

„Współczesne 

wyzwania 

sprawozdawczoś

ci i  rewizji  

finansowej”

Koło Naukowe 

Rewizji  

Finansowej 

Audyt

          2 300,00  zł           2 300,00  zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

przyznać dofinansowanie w 

wysokości 2 300 zł.

Wniosek napisany bardzo konkretnie i 

precyzyjnie. Zleca się kontakt z Departamentem 

Marki i Komunikacji przed realizacją 

przedsięwzięcia. Zleca się promocję Parlamentu 

Studenckiego UEK poprzez umieszczenie 

informacji o udzielonym wsparciu przy użyciu 

posiadanych kanałów informacyjnych.

7. 27.02.2021

Badawcza 

Biblioteczka - 

zapoczątkowanie 

księgozbioru

Koło Naukowe 

Rozwoju 

Osobistego

          2 000,00  zł                        -    zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

nie przyznawać 

dofinansowania. 

Rekomenduje się kontakt z Bilbioteką Główną 

UEK w celu nabycia wskazanych pozycji dla 

ogółu studentów UEK.

8. 27.02.2021

CRC - badacze z 

różnych stron 

świata

Koło Naukowe 

Rozwoju 

Osobistego

          2 200,00  zł           1 100,00  zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

przyznać dofinansowanie w 

wysokości 1 00 zł.

Zleca się promocję Parlamentu Studenckiego 

UEK poprzez umieszczenie informacji o 

udzielonym wsparciu przy użyciu posiadanych 

kanałów informacyjnych.

9. 27.02.2021
Identyfikacja z 

KNRO

Koło Naukowe 

Rozwoju 

Osobistego

          8 000,00  zł                        -    zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

nie przyznawać 

dofinansowania. 

W opinii Parlamentu środki zostałyby wydane 

mało efektywnie.

10. 27.02.2021 Promocja KNRO

Koło Naukowe 

Rozwoju 

Osobistego

          1 000,00  zł                        -    zł 

Zarząd oraz Komisja 

Finansowa po zapoznaniu 

się z wnioskiem postanowili 

nie przyznawać 

dofinansowania. 

Wiosek niedokładny. Zleca się zapoznanie z 

regulaminem dofinansowań, który nie zakłada 

finansowania zakupu środków trwałych. 

Priorytetem są działalności projektowo-

naukowe.

SUMA 26 940,00  zł    12 350,00  zł 


