
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia wyborczego Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Kraków, 23.11.2016 r. 
 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

Sala Senacka, Budynek Główny. Rozpoczęcie posiedzenia godz. 18:10, zakończenie godz. 

19:50. 

 

2. Obecni na posiedzeniu: 

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na posiedzeniu było 

obecnych 26 z 32 członków, oraz pozostali obecni: Olga Bartos, Aleksandra Zanik, Mariusz 

Rogowski, Paulina Łatka, Karol Kruk, Edyta Śladowska, Karolina Wójcik, Tobiasz Folak. 

Liczba obecnych była wystarczająca do stwierdzenia prawomocności obrad (quorum). 

Protokolant: Klaudia Szmit 

 

3. Porządek posiedzenia: 

 

 I. Otwarcie obrad  

 

II. Zatwierdzenie porządku obrad  

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. 

 

III. Informacje Zarządu 

 

Monika Dziarkowska - Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK - Podziękowała 

wszystkim uczestnikom wyjazdu szkoleniowo - integracyjnego, który odbył się 10-13 

listopada 2016. Przypomniała o ostatnich porządkach prowadzonych w biurze oraz prosiła o 

dbanie o porządek. Opowiedziała o spotkaniu ze Studium Wychowania Fizycznego, na 

którym zaproponowano PSUEK'owi dostępność hali sportowej w piątki od godziny 16. Hala 

może być wykorzystana na rozgrywki sportowe, lecz forma tej akcji jest jeszcze nieznana. 

Cała akcja rusza od następnego semestru. Monika przypomniała o Wigilii PSUEK, która 

odbędzie się 15 grudnia o godzinie 18 w klubie studenckim ZaUEK. Poinformowała również 

jak wysyłać maile. 

 

Marcin Gandera - Członek zarządu ds. socjalnych oraz zastępca Przewodniczącej - 

Poinformował o zebraniu się komisji ds. socjalnych w następnym tygodniu, z uwagi na 

złożenie wniosków przez spóźnionych studentów. Marcin opowiedział również o stypendium 

rektora dla najlepszych studentów. Powstały już rankingi wstępne, ranking ostateczny będzie 

prawdopodobnie już w najbliższy piątek tj. 25.11.2016 r. Powiedział, że nie ma jeszcze daty, 

kiedy będą wypłacone stypendia, planowane są na początek grudnia. W skrócie opowiedział 

czemu tak długo wszystko trwało. 

 

Monika Dziarkowska - Przypomniała jeszcze o sprzedaży ubezpieczeń OC i NNW w cenie 46 

zł. Ubezpieczenia są do wykupienia na stronie internetowej www.ubezpieczenia.psuek.pl. 

 



Artur Brzózka - Członek zarządu ds. finansów - Poinformował o skończeniu konkursu o 

dofinansowania dla organizacji studenckich. Przydzielona została cała kwota. 11 organizacji 

dostało dofinansowanie, 3 organizacje nie dostały żadnej kwoty. Artur przypomniał również 

że, w grudniu odbędzie się kolejny konkurs. 

 

Monika Zbozień - Członek zarządu ds. promocji - Poinformowała o premierze Mannequin 

Challenge nagranego przez PSUEK. Poinformowała o wyborze koordynatora Mikołajek 

zorganizowanych na uczelni oraz o wyborze koordynatora Szlachetnej Paczki. Prosiła o 

pomyśleniu nad hasłem promocyjnym dla PSUEK'u. 

 

Natalia Wróbel - Członek zarządu ds. projektów - Poinformowała o wyborze koordynatora 

Transekonomika, którym została Karolina Wójcik. Przypomniała o 33 leciu Parlamentu 

Studenckiego, którego obchody odbędą się 28 listopada na kampusie UEK. Poinformowała o 

Dniu Wolontariusza, który przypada na 5 grudnia. Tego dnia będą prowadzone obowiązkowe 

szkolenia dla wolontariuszy. Przypomniała również o wewnętrznych Parlamentarnych 

Mikołajkach, które odbędą się 8 grudnia, oraz o Wigilii, która odbędzie się 15 grudnia.   

 

IV. Sprawy dydaktyczne  

 

Przemysław Ogórek - Członek zarządu ds. dydaktyki i jakości kształcenia - Poinformował o 

pracach komisji dydaktycznej, które zostały przedstawione Rektorowi UEK. Były to: 

- zmiany w jakości kształcenia, czyli wprowadzenie przedmiotów kontrolnych. Będą one 

tylko na 1 semestrze studiów. Student, który nie zda 2 z 3 przedmiotów kontrolnych zostaje 

skreślony z listy studentów.  

- publikowanie najlepszych pracowników na podstawie ankietyzacji na stronie internetowej. 

- zmiana sposobu zapisów do promotorów. Zapisy na podstawie średniej ocen, chęć napisania 

pracy z danego obszaru przedmiotu lub zainteresowania oraz możliwość wybrania 

seminarzystów przez promotora.  

- zmiana zapisów na specjalności. Opóźnienie zapisów oraz obowiązkowe spotkania z 

Dziekanami przed wyborem specjalności jak również wstępne zapisy na specjalności na 

początku studiów. 

- spotkania starostów z prorektorem raz w roku aby porozmawiać na temat kierunku zmian.  

- usunięcie praktyki przepisywania ocen z przedmiotów pomiędzy stopniami.  

Poinformował również, o starcie ankiety Przyjazny Dziekanat.  

 

Przemysław Ogórek - poinformował wszystkich o zmianie finansowania w szkolnictwie 

wyższym, która wchodzi w życie od stycznia 2017 roku. Finansowanie Uczelni nie będzie jak 

do tej pory za ilość studentów a za stosunek ilości studentów do ilości pracowników. W tym 

momencie stosunek wynosi 1:23, a powinien wynosić 1:12. Zmiana ta będzie bardzo 

niekorzystna dla Uniwersytetu. Z tego względu Przemysław prosi nas o dyskusję na temat 

napisania wniosku do PSRP oraz ministerstwa z uwagami, że zmiana finansowania tak 

gwałtowna bardzo nam zagraża.   

 

 



Dyskusja na temat napisania wniosku: 

 

Monika Dziarkowska - Informuje, że na tym algorytmie UEK wychodzi bardzo niekorzystnie, 

podobnie jak inne uczelnie ekonomiczne. Możemy stracić 5 mln rocznie. Do spełnienia 

wymagań powinniśmy mieć 9 tys. studentów, a w tym momencie mamy 21 tys. Zmiana ta jest 

dla UEK'u wyzwaniem jeżeli chodzi o najbliższą rekrutację. Informuje, że nasza uczelnia 

potrzebuje od 3 do 5 lat na przystosowanie się do zmian.  

 

Klaudia Szmit - Pyta, czy zmiany w rekrutacji będą obowiązywały już od rekrutacji 

marcowej.  

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że tak od najbliższej rekrutacji.  

 

Marcin Gandera - Opowiada, że zmieni się algorytm do stypendiów socjalnych przez co 

fundusz pomocy materialnych może dużo stracić. Studenci bardzo to odczują.  

 

Konrad Surówka - Pyta, czy Rektor UEK chce zmniejszyć liczbę studentów, czy dalej pisać 

wnioski do Ministerstwa.  

 

Monika Dziarkowska - Informuje, że trzeba wymyślić strategię aby zmienić liczbę studentów 

lub kadry pracownicze. Można również prosić aby UEK został potraktowany indywidualnie.  

 

Izabela Wiśniewska - Pyta o ustawę dot. finansowania uczelni wyższych. 

  

Michał Kamiński - Wyjaśnia Izie ze to nie ustawa tylko Rozporządzenie. 

 

Izabela Wiśniewska - Pyta co Rektor UEK zamierza zrobić?  

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że Rektor UEK nie chce radykalnie zmniejszać liczbę 

studentów, ale trzeba coś drastycznie zmienić. Na pewno potrzeba 2 -3 lata na zmiany, lecz 

trzeba wprowadzić już od najbliższej rekrutacji.  

  

Przemysław Ogórek - Informuje, że Uczelnia chce żeby obcięcie budżetu wynosiło 2 lub 3 % 

a nie 5% jak informuje Rozporządzenie.  

 

Monika Dziarkowska - Opowiada, że Rektor UEK uważa, że kierunek zmian zawarty w 

Rozporządzeniu jest dobry ale potrzeba czasu aby się dostosować.  

  

Izabela Zuba - Pyta czemu mamy zmniejszyć liczbę studentów do 9 tysięcy? Skąd te liczby? 

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że ta liczba pojawiała się w rozmowach w trakcie 

posiedzeń Kolegium Rektorskiego. 

 



Konrad Surówka - Pyta czy uczelnia rozważa zatrudnienie dodatkowych pracowników w 

najbliższym czasie? 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że tak - rozważa. 

 

Izabela Zuba - Popiera opublikowanie stanowiska przez PSUEK. 

 

Przemysław Ogórek - Prosi o jawne głosowanie, czy wyrażamy chęć wysłania stanowiska do 

PSRP oraz Ministerstwa jako PSUEK. W piśmie miałoby być zawarte  stanowisko PSUEK'u 

dotyczące Rozporządzenia dotyczącego finansowania uczelni wyższych. Parlament Studencki 

UEK popiera zmiany proponowane przez Ministra, lecz jest zaniepokojony raptownymi 

zmianami, które mogą bardzo zagrozić funkcjonowaniu naszej Uczelni. Chcemy zaapelować 

do Ministerstwa aby oddalić w czasie dostosowanie się do nowego algorytmu.  

 

Głosowanie nad powstaniem oficjalnego stanowiska PSUEK: 

 

Głosowanie jawne. 

Głosowało 24 osoby. 

Za - 24 

Przeciw - 0 

Wstrzymane - 0 

 

Wniosek przeszedł jednogłośnie.  

 

V. Sprawy osobowe:  

 

1. Powołanie członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia SJO  

Odbyło się już posiedzenie Zespołu ds. Jakości Kształcenia SJO, w którym uczestniczyła Ewa 

Bielak jako nieoficjalny członek.  

 

Powołanie komisji skrutacyjnej: 

-Dominika Danielczyk 

-Marcin Gandera 

-Olga Bartos 

-Konrad Surówka 

 

Głosowało 24 osoby 

Za - 23 

Przeciw 0 

Wstrzymane - 1 

 

Powołanie członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia SJO  

kandydaci : 

1. Ewa bielak  



 

Głosowanie nad wyborem Członka Zespołu ds. Jakości Kształcenia SJO. 

 

Głosowało 24 osoby 

Za - 21 

Przeciw - 0 

Wstrzymanych - 3 

Nieważnych - 0 

 

Ewa Bielak została wybrana Członkiem Zespołu ds. Jakości Kształcenia SJO. 

 

VI. Sprawozdanie z projektu „Szkolenia dla studentów pierwszego roku”  

 

Eryk Kądziela - koordynator projektu "Szkolenia dla studentów pierwszego roku" - 

opowiedział o celu całego projektu, czyli o zaznajomieniu studentów pierwszego roku z ich 

prawami i obowiązkami wraz z prezentacją o Uczelni, PSUEK'u oraz o organizacjach 

studenckich i kołach naukowych. Szkolenia prowadzone były od 4 do 14 października, 

odbyło się 26 szkoleń. Aby dobrze się przygotować Eryk wraz z Agnieszką Stanuch brali 

udział w szkoleniach na konferencji Ekspertów Praw Studenta w Warszawie. Eryk 

podziękował swojej grupie projektowej oraz grupie zajmującej się promocją.  Poinformował 

nas o wysokiej frekwencji na szkoleniach, która wyniosła 85%. Przedstawił kosztorys 

zamówienia materiałów promocyjnych. Eryk wspomniał również o sponsorach od których 

dostaliśmy gadżety i słodycze. Sponsorami byli Scanmed oraz Wawel. Eryk przeprowadził 

również ankietę ewaluacyjną, w której były pytania takie jak: "Co Ci się podobało ?", "Co Cię 

denerwowało?" oraz "Co należy zmienić?". Ankieta prowadzona była w grupie projektowej. 

Eryk zanalizował odpowiedzi oraz pokazał odpowiedzi na dwa inne pytania a mianowicie 

100% grupy projektowej chciałoby ponownie wziąć udział w szkoleniach, a 40 % grupy 

projektowej w charakterze koordynatora.  

 

Pytania:  

Edyta Śladowska - Proponuje rozwiązanie, aby szkolenia odbywały się tylko w pawilonie S.  

 

Eryk Kądziela - Odpowiada, że to jest świetny pomysł, ale dostępność sali jest ciężka. 

Zbierzemy uwagi i przekażemy dalej.  

 

Marcin Gandera - Opowiada, że w projekcie była fajna atmosfera. Nawet w sytuacji 

kryzysowej poradzili sobie. Podsumował projekt jako bardzo dobrze zorganizowany.  

 

Monika Dziarkowska - Opowiedziała, że miała przyjemność prowadzenia szkolenia i bardzo 

jej się podobało. Było bardzo duże zainteresowanie szkoleniami. Podziękowała całej grupie 

projektowej a zwłaszcza Erykowi w imieniu całego Zarządu. 

 

VII. Wolne wnioski 

 



Iza Zuba - zadała pytanie dotyczące startu głosowania na Mentorów.  

 

Natalia Wróbel - odpowiedziała, że głosowanie rusza w najbliższy poniedziałek. 

 

Karolina Wójcik - poinformowała o statystykach Transekonomika, gdzie Kraków jest 

najbardziej aktywny, oraz o procedurze formularza. 

 

Tobiasz Folak - Podziękował Erykowi za zorganizowanie Szkoleń dla I roku.  

 

Przemysław Ogórek - poinformował o zjeździe FUE, który odbędzie się 10-11 grudnia. 

Poinformował o chęci kandydowania na stanowisko Przewodniczącego FUE. Poprosił o 

poparcie oraz wsparcie jego decyzji. 

 

Eryk Kądziela - przypomniał o wyjściu do kina oraz możliwości wybrania dowolnego filmu 

w kinie ARS i zorganizowania własnego seansu.  

   

VIII. Zakończenie obrad 

 


