
 

ZARZĄDZENIE 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.26.2021 

 z dnia 12 maja 2021 roku 

 
w sprawie 

ustanowienia Programu UEK Odpowiedzialny 
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

 
działając na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i § 16 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 

1. Celem tworzenia warunków służących kształtowaniu aktywności społecznej 
Pracowników i Studentów UEK i ich zaangażowaniu w wydarzenia społeczne, kulturalne 
i ekologiczne służące budowaniu wizerunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
jako Uniwersytetu Społecznie Odpowiedzialnego i Zaangażowanego ustanawia się 
Program „UEK Odpowiedzialny”. 

2. W ramach Programu UEK Odpowiedzialny realizowane są trzy projekty tj.: 
- Projekt UEK Pomaga, 
- Projekt Sztuka na UEK, 
- Projekt Rozwoju Społecznego i Ekologicznego UEK. 

3. Program UEK Odpowiedzialny stanowić będzie instrument realizacji Strategii Rozwoju 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2021-2024 w zakresie działań 
objętych projektami Programu. 

 
§ 2 

Dla projektów wskazanych w §1 ust. 2 ustanawia się następujące cele: 
1.  Projekt „UEK Pomaga”: 

a. kształtowanie aktywności społecznej Pracowników i Studentów UEK; 
b. budowanie poczucia odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń; 
c. tworzenie Społeczności osób objętych opieką i wsparciem na stałe związanej 

z UEK, 
d. inicjowanie i realizacja działań o charakterze społecznym w skali miasta i regionu. 

2. Projekt „Sztuka na UEK”: 
a. stworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy oraz doświadczeń́ ludzi związanych ze 

środowiskiem kultury, biznesu i nauki; 
b. kreowanie postaw opartych na dialogu, odpowiedzialności, wrażliwości 

społecznej, zaufaniu i kreatywności; 
c. wpływanie na kształt prowadzonej przez miasto i region polityki w obszarze 

kultury. 
3. Projekt „Rozwój Społeczny i Ekologiczny UEK”: 

a. budowanie postaw proekologicznych; 
b. tworzenie warunków dla rozwijania społecznego zaangażowania Pracowników 

i Studentów UEK w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego; 
c. promowanie rozwiązań architektonicznych służących tworzeniu infrastruktury 

respektującej wymogi poszanowania środowiska naturalnego. 
 

§ 3 

Programu „UEK Odpowiedzialny” finansowany jest w szczególności poprzez:  
a. pozyskiwanie środków od darczyńców zewnętrznych (prywatnych i publicznych), w tym 

w ramach projektów, 



b. wykorzystanie środków Funduszu Socjalnego dla działań o charakterze socjalnym, 
których adresatami są Pracownicy i Emeryci Uniwersytetu. 

 
§ 4 

1. Za realizację projektów wskazanych w §2 odpowiadają zespoły zadaniowe, 
kierowane przez Koordynatorów Projektów.  

2. Za realizację Programu UEK Odpowiedzialny odpowiada Koordynator Programu, do 
zadań którego należy: 

a. nadzór nad realizacją linii programowej Programu „UEK Odpowiedzialny”, 
b. opiniowanie planów działań przygotowywanych przez zespoły zadaniowe 

powołane do realizacji projektów, 
c. strategiczna koordynacja prac zespołów zadaniowych, 
d. zarządzanie relacjami z interesariuszami i partnerami zewnętrznymi 

Programu, w tym darczyńcami, 
e. sporządzanie kwartalnych raportów oraz raportu rocznego z realizacji 

Programu „UEK Odpowiedzialny” dla Kolegium Rektorskiego oraz 
raportowanie na potrzeby monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. 

3. Podstawę działania zespołów zadaniowych stanowią sporządzane przez 
Koordynatorów Projektów roczne plany działań. 

4. Plany działań, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Koordynatora Programu, są 
prezentowane na Kolegium Rektorskim i zatwierdzane przez Rektora UEK. 

5. Członków Zespołów Zadaniowych, Koordynatorów Projektów oraz Koordynatora 
Programu powołuje i odwołuje Rektor. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
REKTOR 

 
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 


