
Uchwała Zarządu

Parlamentu Studenckiego

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

nr 22/2021-2022

z dnia 4 kwietnia 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 22 z dnia 4 kwietnia 2022 roku

DOFINANSOWANIA DLA ORGANIZACJI STUDENCKICH
 Z BUDŻETU PARLAMENTU STUDENCKIEGO

Zestawienie wniosków, rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia

KONKURS II/2022 - trwający od 18.03.2022 do 25.03.2022

Lp. Data złożenia 
wniosku Nazwa projektu Nazwa organizacji Usługa

Kwota (zł)
Uzasadnienie Uwagi

Wnioskowana Przyznana

1. 20-03-2022

Organizacja XI edycji 
Ogólnopolskiej 

Konferencji "Narzędzia 
Analityczne w Naukach 

Ekonomicznych" 
(NAWNE)

Koło Naukowe 
Analizy Danych

Zakup "pakietów 
startowych" dla 

słuchaczy i 
obserwatorów 

wydarzenia, zakup 
roll-upów, druk 

ulotek 
promocyjnych.

 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, jednak 

brak wyszczególnienia 
kwot poszczególnych 
usług. Przyznaje się 
dofinansowanie na 

zakup "pakietów 
startowych", roll-upów 
oraz druk ulotek. 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.

2. 20-03-2022

Organizacja konkursu 
badawczego Business 

Intelligence Case 
Challenge (BICC)

Koło Naukowe 
Analizy Danych

Zakup roll-upów 
oraz nagród dla 

zwycięzców.
 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, jednak 

brak wyszczególnienia 
kwot poszczególnych 
usług. Przyznaje się 
dofinansowanie na 

zakup roll-upów oraz 
nagród. 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.

3. 20-03-2022

Monografia 
pokonferencyjna 

(powstała na bazie XI 
edycji Ogólnopolskiej 

Konferencji „Narzędzia 
Analityczne w Naukach 

Ekonomicznych”)

Koło Naukowe 
Analizy Danych

Pokrycie kosztów 
związanych z 

przygotowaniem, 
wydrukiem oraz 

publikacją 
monografii.

 2 000,00) zł      2 000,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 2 000 zł. 

Wniosek napisany 
precyzyjnie. Przyznaje 
się dofinansowanie na 

pokrycie kosztów 
wydania monografii. 
Zleca się promocję 

Parlamentu 
Studenckiego UEK 

poprzez umieszczenie 
informacji o 

udzielonym wsparciu 
przy użyciu 

posiadanych kanałów 
informacyjnych.



4. 23-03-2022

„Misja specjalna „Game 
it” – czyli niebanalna 

kampania 
marketingowa” 

Koło Naukowe 
"Idea"

Pokrycie kosztów 
wynagrodzenia 
szkoleniowców.

 6 000,00) zł      3 200,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 3 200 zł. 

Wniosek napisany 
precyzyjnie. Przyznaje 
się dofinansowanie na 

pokrycie kosztów 
wynagrodzeń tylko i 

wyłącznie 
szkoleniowców 

niezwiązanych z 
Uniwersytetem lub 

Kołem Naukowym. Nie 
przyznajemy 

dofinansowań na 
wynagrodzenie dla 
Członków Koła ani 

Opiekuna Koła. Zleca 
się promocję 
Parlamentu 

Studenckiego UEK 
poprzez umieszczenie 

informacji o 
udzielonym wsparciu 

przy użyciu 
posiadanych kanałów 

informacyjnych.

5. 25-03-2022

Udział w Konferencji 
Prawa Nieruchomości 

"Najem Lokali - stan de 
lege lata i postulaty de 
lege ferenda" (wraz z 

publikacją)

Koło Naukowe 
Prawa 

Administracyjnego 
"Administrare" UEK

Opłata za 
publikację 
artykułów 

pokonferencyjnych 
dla członków Koła 
biorących udział w 

Konferencji.

 750,00) zł         750,00) zł        

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 750 zł. 

Wniosek napisany 
precyzyjnie. Przyznaje 
się dofinansowanie na 

pokrycie kosztów 
publikacji. Zleca się 

promocję Parlamentu 
Studenckiego UEK 

poprzez umieszczenie 
informacji o 

udzielonym wsparciu 
przy użyciu 

posiadanych kanałów 
informacyjnych.

6. 25-03-2022 Forum Rachunkowości Koło Naukowe 
Rachunkowości

Pokrycie kosztów 
dotyczących: usług 

pocztowych, 
materiałów do 

pakowania 
przesyłek, płatnej 

promocji 
wydarzenia, 

zakupu materiałów 
promocyjnych, 
druku ulotek i 

plakatów.

 5 000,00) zł      5 000,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 5 000 zł. 

Wniosek napisany 
bardzo precyzyjnie. 

Przyznaje się 
dofinansowanie na 

pokrycie 
wnioskowanych 

kosztów wydarzenia. 
Zakupy 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.

7. 25-03-2022 X-tremalia 2022

Niezależne 
Zrzeszenie 
Studentów 

Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 

Krakowie

Wypożyczenie 
ścianki 

wspinaczkowej na 
finał projektu X-

tremalia.

 2 000,00) zł      2 000,00) zł     

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
przyznać 

dofinansowanie w 
wysokości 2 000 zł. 

Wniosek napisany 
precyzyjnie. Przyznaje 
się dofinansowanie na 

pokrycie kosztów 
wypożyczenia. Zleca 

się promocję 
Parlamentu 

Studenckiego UEK 
poprzez umieszczenie 

informacji o 
udzielonym wsparciu 

przy użyciu 
posiadanych kanałów 

informacyjnych.

8. 26-03-2022
Udział w XVI FORUM 
STUDENCKICH KÓŁ 
NAUKOWYCH UEP

Koło Naukowe 
Laboratorium 

Przyszłości Future 
LAB

Pokrycie kosztów 
dotyczących 

udziału w 
konferencji oraz 

transportu.

 4 000,00) zł      -  ) zł              

Zarząd oraz Komisja 
ds. Finansów po 
zapoznaniu się z 

wnioskiem postanowili 
nie przyznać 

dofinansowania. 

Wniosek niezgodny 
§14 ust. 1 Regulaminu 

Przyznawania 
Dofinansowań przez 

PSUEK (wniosek 
złożony po terminie 

przyjmowania 
zgłoszeń).

SUMA 21 150,00 zł 14 350,00 zł


