
Uchwała Zarządu

Parlamentu Studenckiego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

nr 14/2021-2022

z dnia 4 grudnia 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

Tomasz Maurek



Załącznik do Uchwały Zarządu Parlamentu Studenckiego UEK nr 14 z dnia 4 grudnia 2021 roku

DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH
 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO

Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS 5/2021 - trwający od 16.11.2021 do 25.11.2021

Lp. Data złożenia 
wniosku Nazwa projektu Nazwa organizacji Usługa

Kwota (zł)
Uzasadnienie Uwagi

Wnioskowana Przyznana

1. 23-11-2021 Profesjonalny Trener 
KNRO

Koło Naukowe 
Rozwoju 

Osobistego

Zakup 
podstawowych 

narzędzi do 
przeprowadzania 
szkoleń - tablica 

flipchart oraz bloki 
do niej.

 430,00) zł         430,00) zł        

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 430 zł. 

Wniosek napisany 
precyzyjnie. Przyznaje 
się dofinansowanie na 

zakup potrzebnych 
narzędzi. Zleca się 

promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK 

poprzez umieszczenie 
informacji o 

udzielonym wsparciu 
przy użyciu 

posiadanych kanałów 
informacyjnych.

2. 25-11-2021 Warsztaty chóralne

Chór Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 

Krakowie 
"Dominanta"

Pokrycie 
wynagrodzenia 
szkoleniowca.

 3 000,00) zł      3 000,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 3 000 zł.

Wniosek napisany 
precyzyjnie. Przyznaje 
się dofinansowanie na 

pokrycie 
wynagrodzenia osoby 

przeprowadzającej 
szkolenie. Zleca się 

promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK 

poprzez umieszczenie 
informacji o 

udzielonym wsparciu 
przy użyciu 

posiadanych kanałów 
informacyjnych.



3. 25-11-2021 Ubezpieczamy Lublin
Koło Naukowe 

Ubezpieczeń „Risk 
Management”

Pokrycie kosztów 
udziału w 

konferencji oraz 
publikacji 

monografii 
naukowej.

 2 590,00) zł      -  ) zł              

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
nie przyznawać 
dofinansowania. 

Wniosek niezgodny z 
§11 Regulaminu 
przyznawania 

dofinansowania przez 
Parlament Studencki 

Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 
Krakowie. Ponadto 
data rozpoczęcia i 

zakończenia 
przedsięwzięcia 
została błędnie 
uzupełniona we 

wniosku. 
Rekomenduje się 

uważne zapoznanie z 
regulaminem 

dofinansowań i 
wypełnianie 
formularza.

4. 25-11-2021

Publikacja monografii 
naukowej w 

ogólnopolskim 
wydawnictwie

Koło Naukowe 
Finanse i Podatki

Pokrycie kosztów 
publikacji 

monografii 
naukowej w 

ogólnopolskim 
wydawnictwie.

 2 000,00) zł      -  ) zł              

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
nie przyznawać 
dofinansowania. 

Wniosek niezgodny z 
§11 Regulaminu 
przyznawania 

dofinansowania przez 
Parlament Studencki 

Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 

Krakowie. 
Rekomenduje się 

uważne zapoznanie z 
regulaminem 
dofinansowań.


