
 

 

 

Uchwała Zarządu 

Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 12/2021-2022 

z dnia 2 listopada 2021 roku 

w sprawie 

przyznania dofinansowania przez Parlament Studenki 

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 2016r, 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 

Tomasz Maurek 

 



Załącznik do Uchwały Zarządu Parlamentu Studenckiego UEK nr 12 z dnia 2 listopada 2021 roku

DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH
 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO

Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS 4/2021 - trwający od 13.10.2021 roku do 24.10.2021

Lp.
Data złożenia 

wniosku Nazwa projektu Nazwa organizacji Usługa

Kwota (zł)

Uzasadnienie UwagiWnioskowana Przyznana

1. 24-10-2021

Dofinansowanie udziału 
studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w 
Krakowie w VI 

Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej 

“Ochrona i 

bezpieczeństwo 
uczestników rynku 

finansowego. 

Efektywność, diagnoza i 
perspektywy”. 

Koło Naukowe 

Bankowości

Opłata za 
czynny udział w 
konferencji oraz 

możliwośc 
publikacji w 
czasopiśmie 
naukowym 

Finanse i Prawo 
Finansowe – 

Journal of 
Finance and 
Financial Law

 3 500,00) zł          3 500,00) zł         

Zarząd oraz Komisja 
Finansowa po 

zapoznaniu się z 
wnioskiem postanowili 

przyznać 
dofinansowanie w 

wysokości 3 500 zł. 

Wniosek napisany 
konkretnie i 

precyzyjnie. Przyznaje 

się dofinansowanie 

na czynny udział w 
konferencji oraz 

publikację artykułu w 

czasopiśmie 

naukowym. Zleca się 

promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK 

poprzez umieszczenie 
informacji o 

udzielonym wsparciu 

przy użyciu 

posiadanych kanałów 
informacyjnych.

2. 24-10-2021
Wieczorek Impro "Sztuki 

(w) działania(ch)"

Koło Naukowe 
Rozwoju 

Osobistego

Zakup aparatu, 
mikrofonu, 

wynajem sali
 2 950,00) zł          -  ) zł                  

Zarząd oraz Komisja 
Finansowa po 

zapoznaniu się z 
wnioskiem postanowili 

nie przyznawać 
dofinansowania. 

Wiosek napisany 

niedokładnie, przez 

co Parlament miał 
problem ze 

zrozumieniem na co 

dokładnie zostaną 

przeznaczone środki. 

Ponadto zleca się 
zapoznanie z 
regulaminem 

dofinansowań, który 

nie zakłada 
finansowania zakupu 

środków trwałych. 

Priorytetem są 

działalności 
naukowo-projektowe.



3. 24-10-2021 Wieczorki z IT
Koło Naukowe 

Rozwoju 
Osobistego

Wynajem sali, 
zakup 

upominków dla 
prowadzących, 

pokrycie 
kosztów druku

 1 300,00) zł          1 100,00) zł         

Zarząd oraz Komisja 
Finansowa po 

zapoznaniu się z 
wnioskiem postanowili 

przyznać 
dofinansowanie w 

wysokości 1 100 zł. 

Wniosek napisany 
konkretnie i 

precyzyjnie. Przyznaje 

się dofinansowanie 
na wszystkie 

przedstawione cele 
poza zakupem 

koszulek. Jeśli 
personalizowane 

upominki będą 
realizowane za 

pomocą Realizatora, 

musiały być 

uwzględnione w 
zapotrzebowaniu 

rocznym. Zleca się 

promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK 

poprzez umieszczenie 
informacji o 

udzielonym wsparciu 

przy użyciu 

posiadanych kanałów 
informacyjnych.

4. 24-10-2021 Szlachetna Paczka 2021

Niezależne 
Zrzeszenie 
Studentów 

Uniwersytetu 
Ekonomicznego 

w Krakowie

Zakup 
materiałów 

promocyjnych - 
koszulek

 500,00) zł             -  ) zł                  

Zarząd oraz Komisja 
Finansowa po 

zapoznaniu się z 
wnioskiem postanowili 

nie przyznawać 
dofinansowania. 

Błędnie wypełniony 
wniosek. 

Rekomenduje się 
zapoznanie z 
regulaminem 

dofinansowań oraz 

uważne wypełnianie 
formularza.


