
 

 

 

Uchwała Zarządu 

 Parlamentu Studenckiego  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr 15/2021-2022 

z dnia 31 stycznia 2022 roku 

w sprawie 

podziału środków na cele studenckie 

 

Działając na podstawie Art. 110 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm) w związku z §44 ust. 1 pkt 2 w 

zw. z §9 Regulaminu Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 r., uchwala się, co 

następuje: 

 

§1 

1. Dokonuje się podziału środków przeznaczonych przez uczelnię na cele studenckie na poszczególne 
organizacje zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Podziału środków na Koła naukowe dokonuje Rada Kół Naukowych, na podstawie przyznanych 
środków. 

§2 

Plan podziału środków określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§3 

W porozumieniu z Prorektor ds. Kształcenia i studentów wydatkowanie środków dla Rady Kół 
Naukowych zostało wstrzymane do momentu wyjaśnienia niezgodności sprawozdania finansowego ze 

stanem faktycznym. 

§4 

Środki wspomniane w § 3 mogą zostać przyznane w kwocie równej bądź niższej po zaakceptowaniu 
sprawozdania finansowego organizacji za 2021 rok. 



 

 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Tomasz Maurek 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Zarządu Parlamentu Studenckiego UEK nr 15 z dnia 31 stycznia 2022 roku

PODZIAŁ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH PRZEZ ORGANY UCZELNI
NA CELE STUDENCKIE W 2022 ROKU

Zestawienie wniosków, przyznane środków oraz wykorzystanie w roku poprzednim

Organizacja Środki przyznane 
2021

Środki wykorzystane 
2021

Procentowe 
wykorzystanie 

2021

Wnioskowana kwota 
przez organizację na 

2022

Kwota przyznana 
na 2022

PSUEK - 335,800.00 zł-           - 255,694.97 zł-             76.15% - 335,800.00 zł-             - 335,800.00 zł-        
Działalność podstawowa PSUEK - 137,800.00 zł-               - 115,239.45 zł-                 - 139,800.00 zł-                 

Juwenalia - 126,000.00 zł-               - 116,850.00 zł-                 - 126,000.00 zł-                 

Dofinansowania - 57,000.00 zł-                 - 23,605.52 zł-                   - 60,000.00 zł-                   

Fundusz Naukowy - 15,000.00 zł-                 - -   zł-                              - 10,000.00 zł-                   

NZS - 67,000.00 zł-             - 40,187.13 zł-               59.98% - 67,000.00 zł-              - 67,000.00 zł-          
ESN - 25,800.00 zł-             - 7,107.05 zł-                 27.55% - 25,800.00 zł-              - 25,800.00 zł-          

RKN - 77,200.00 zł-             - 34,012.00 zł-               44.06%
 Zamrożenie środków w wysokości 77 200 zł 

do czasu potwierdzenia sprawozdania.

Chór Dominanta - 51,500.00 zł-             - 13,404.43 zł-               26.03% - 51,500.00 zł-              - 51,500.00 zł-          
SIAG - 10,400.00 zł-             - 4,240.00 zł-                 40.77% - 10,400.00 zł-              - 10,400.00 zł-          
PTTK - -   zł-                       - -   zł-                          0.00% - 35,000.00 zł-              - 10,300.00 zł-          
AIESEC - 10,300.00 zł-             - 327.50 zł-                    3.18% brak złożonego prelimiinarza
Razem - 578,000.00 zł-       - 354,973.08 zł-         61.41% - 578,000.00 zł-         - 500,800.00 zł-     

Dodatkowy budżet awaryjny - 150,000.00 zł-           - -   zł-                          0.00%
Razem + [Budżet Awaryjny] - 728,000.00 zł-       - 354,973.08 zł-         48.76%

Niezależnie od przyznanych środków proponuje się rezerwę środków finansowych na cele studenckie w wysokości 60 000 zł, możliwych do przyznania 
po wniosku o dodatkowe środki do Parlamentu Studenckiego UEK.


