
Uchwała Zarządu

Parlamentu Studenckiego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

nr 20/2021-2022

z dnia 8 marca 2022 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 20 z dnia 8 marca 2022 roku

DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH
 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO

Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS I/2022 - trwający od 25.02.2022 do 05.03.2022

Lp. Data złożenia 
wniosku Nazwa projektu Nazwa organizacji Usługa

Kwota (zł)
Uzasadnienie Uwagi

Wnioskowana Przyznana

1. 03-03-2022
Konferencja pt.: "Dzień 
zdrowia psychicznego 

studenta"

Koło Naukowe 
"IDEA"

Catering dla 
uczestników 

konferencji oraz 
pokrycie 

wynagrodzenia 
prelegentów.

 5 000,00) zł      2 500,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 2 500 zł. 

Wniosek napisany precyzyjnie, 
jednak brak wyszczególnienia 
kwot poszczególnych usług. 

Przyznaje się dofinansowanie 
tylko i wyłącznie na pokrycie 
wynagrodzenia prelegentów, 

ponieważ finansowanie 
artykułów spożywczych jest 
niezgodne z §7 ust. 1 pkt. 3 
Regulaminu Przyznawania 

Dofinansowania przez 
Parlament Studencki UEK. 

Zleca się promocję 
Parlamentu Studenckiego 

UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów 

informacyjnych.

2. 04-03-2022 Sympozjum naukowo-
dydaktyczne

Koło Naukowe 
Bankowości

Pokrycie kosztów 
wynajęcia sali 
konferencyjnej.

 1 105,00) zł      1 105,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 1 105 zł.

Wniosek napisany precyzyjnie. 
Przyznaje się dofinansowanie 

na pokrycie kosztów wynajęcia 
sali konferencyjnej. Zleca się 

promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez 
umieszczenie informacji o 
udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

3. 05-03-2022
Spotkanie z byłym 
Prezesem TK prof. 
Jerzym Stępieniem

Koło Naukowe 
Prawa Publicznego

Zakup statuetki i 
wydruk certyfikatu 

jako 
podziękowania 

dla Gościa. 

 150,00) zł         150,00) zł        

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 150 zł. 

Wniosek napisany precyzyjnie. 
Przyznaje się dofinansowanie 
na zakup podziękowań. Zleca 

się promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK poprzez 
umieszczenie informacji o 
udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

4. 05-03-2022 Konferencja COGITO 
cz. XII

Koło Naukowe 
Rachunkowości

Pokrycie kosztów 
wystąpień 

referatowych oraz 
publikacji 
artykułów.

 3 900,00) zł      3 900,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 3 900 zł. 

Wniosek napisany precyzyjnie. 
Przyznaje się dofinansowanie 

na pokrycie kosztów wystąpień 
referatowych oraz publikacji 

artykułów. Zleca się promocję 
Parlamentu Studenckiego 

UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów 

informacyjnych.

5. 05-03-2022
Konferencja Naukowa ,,
Współczesne Trendy w 

Biznesie"

Koło Naukowe 
Procesu 

Zarządzania

Pokrycie kosztów 
prezentów dla 
prelegentów i 
uczestników 
Konferencji.

 730,00) zł         730,00) zł        

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 730 zł. 

Wniosek napisany precyzyjnie. 
Przyznaje się dofinansowanie 
na pokrycie kosztów zakupu 
prezentów dla prelegentów i 

uczestników Konferencji. Jeśli 
zakupy będą realizowane 
przez Realizatora UEK 

powinny były znaleźć się w 
zapotrzebowaniu rocznym. W 
przypadku, gdy tak nie było 

niezbędny jest kontakt z 
Realizatorem w celu ustalenia, 
czy taki zakup będzie możliwy. 

Zleca się promocję 
Parlamentu Studenckiego 

UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów 

informacyjnych..

6. 05-03-2022 Akademia Lidera KNRO
Koło Naukowe 

Rozwoju 
Osobistego

Pokrycie kosztów 
materiałów 

szkoleniowych 
oraz 

zakwaterowania 
wraz z 

całodziennym 
wyżywieniem.

 5 000,00) zł      1 000,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 1 000 zł. 

Wniosek napisany precyzyjnie. 
Przyznaje się dofinansowanie 
tylko i wyłącznie na pokrycie 

kosztów materiałów 
szkoleniowych. 

Zakwaterowanie nie było 
wyodrębnione od wyżywienia 

a finansowanie artykułów 
spożywczych jest niezgodne z 

§7 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu 
Przyznawania Dofinansowania 

przez Parlament Studencki 
UEK. Zleca się promocję 
Parlamentu Studenckiego 

UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów 

informacyjnych.



7. 05-03-2022 Wieczorek 
programistyczny

Koło Naukowe 
Rozwoju 

Osobistego

Wynajem sali 
głównej w klubie 

Grota 2 oraz 
zakup 

podziękowań i 
upominków dla 
prowadzących.

 700,00) zł         700,00) zł        

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 700 zł. 

Wniosek napisany precyzyjnie. 
Przyznaje się dofinansowanie 
na pokrycie kosztów wynajmu 
sali oraz zakupu podziękowań 
i upominków dla prelegentów. 

Zleca się promocję 
Parlamentu Studenckiego 

UEK poprzez umieszczenie 
informacji o udzielonym 

wsparciu przy użyciu 
posiadanych kanałów 

informacyjnych.

8. 05-03-2022 Fashion Night 2022 Stowarzyszenie 
ESN UEK

Pokrycie kosztów 
dotyczących: 

nadzoru 
profesjonalnego 

choreografa, 
kamerzysty/studia 

nagrań oraz 
montażu spotu 
promocyjnego 
wydarzenia, 

zakupu 
materiałów 

promocyjnych, 
zakup materiałów 

papierniczych i 
druku zaproszeń, 

usług 
pocztowych.

 4 480,00) zł      4 480,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 4 480 zł. 

Wniosek napisany precyzyjnie. 
Przyznaje się dofinansowanie 

na wnioskowane pokrycie 
kosztów. W przypadku 

korzystania z usług 
Realizatora UEK wydatki 

powinny były znaleźć się w 
zapotrzebowaniu rocznym. 
Jeśli tak nie było niezbędny 

jest kontakt z Realizatorem w 
celu ustalenia, czy taki zakup 

będzie możliwy. Zleca się 
promocję Parlamentu 

Studenckiego UEK poprzez 
umieszczenie informacji o 
udzielonym wsparciu przy 

użyciu posiadanych kanałów 
informacyjnych.

SUMA  21 065,00) zł   14 565,00) zł  


