Uchwała Zarządu
Parlamentu Studenckiego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nr 24/2020-2021
z dnia 21 kwietnia 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 24 z dnia 21.04.2021r.

DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH
Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO
Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia
KONKURS III - trwający od 10.04.2021 roku do 17.04.2021
Kwota (zł)
Lp.

Data złożenia wniosku

Nazwa projektu

Nazwa organizacji

Usługa

Uzasadnienie
Wnioskowana

1.

13.04.2021

Monografia
pokonferencyjna
NAWNE

Koło Naukowe Analizy
Danych

2.

17.04.2021

Wyjazd szkoleniowy

Koło Naukowe
Rachunkowości

3.

17.04.2021

Letnie Igrzyska z
Rachunkowości

Koło Naukowe
Rachunkowości

4.

17.04.2021

Engage The World update (Re)stream

Koło Naukowe Rozwoju
Osobistego

wyda ni e
monogra fi i

2 000,00 zł

2 300,00 zł

us ługa
tra ns mi s ji
wyda rzeni a

2 225,00 zł

1 900,00 zł

Uwagi

Przyznana

Zarząd oraz Komisja Finansowa po
Zleca się promocję Parlamentu
zapoznaniu się z wnioskiem
Studenckiego UEK poprzez
2 000,00 zł
postanowili przyznać
umieszczenie informacji o udzielonym
dofinansowanie w wysokości 2 000
wsparciu przy użyciu posiadanych
zł.
kanałów informacyjnych.
Zarząd oraz Komisja Finansowa po
zapoznaniu się z wnioskiem
- zł
postanowili nie przyznawać
dofinansowania.
Zleca się promocję Parlamentu
Zarząd oraz Komisja Finansowa po
Studenckiego UEK poprzez
zapoznaniu się z wnioskiem
umieszczenie informacji o udzielonym
2 225,00 zł
postanowili przyznać
wsparciu przy użyciu posiadanych
dofinansowanie w wysokości 2 225
kanałów informacyjnych. Zleca się
zł.
pamiętać o realizatorach
wewnętrznych UEK.
Zarząd oraz Komisja Finansowa po Dotychczasowo wszystkie wydarzenia
zapoznaniu się z wnioskiem
były realizowane za pomocą portalu
- zł
postanowili nie przyznawać
Zoom bądź Microsoft Teams i nie
dofinansowania.
dostrzegamy potrzeby ich zmiany.

