
 
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia wyborczego Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Kraków, 25.01.2017 r. 
 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

Sala Senacka, Budynek Główny. Rozpoczęcie posiedzenia godz. 18:20, zakończenie godz. 

19:10 

 

2. Obecni na posiedzeniu: 

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

obecnych 18 z 32 członków, oraz pozostali obecni: Karolina Wójcik. 

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  -  Opowiedziała o 

proteście studenckim, który zaczął się 25-01-2017 roku po godzinie 18. Dostała pytanie od władz 

uczelni, czy PSUEK angażuje się w protest. Monika dodała, że ani Porozumienie Samorządów 

Studenckich Uczelni Krakowskich, ani Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej się nie 

angażuje. Kolejną sprawą jest podniesienie kwoty dla organizacji studenckich z budżetu Uczelni. 

Kwota ta jest wyższa o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podział środków dla organizacji 

studenckich przedstawi Artur w najbliższym czasie. Następnie Przewodnicząca opowiedziała o 

sytuacji uczelni. Dotacja dla Uczelni ma być niższa o 10% czyli o 4 miliony. Powstał zespół ds. 

strategii, który ma pracować nad przystosowaniem uczelni do nowego algorytmu. Wstępne 

decyzje na temat strategii przy najbliższej rekrutacji mają zostać podjęte do końca tygodnia. Na 

pewno ilość przyjmowanych studentów się zmniejszy. Kolejną informacją jest powstawanie 

nowych kierunków studiów, na początku na wydziale Finansów i Prawa oraz Towaroznawstwa. 

Głosowanie nad tymi kierunkami odbędzie się na najbliższym Senacie. Informacja dotycząca 

punktu IV porządku posiedzenia PSUEK. Przewodnicząca dostała wczoraj jeszcze jedno pytanie 

dotyczące Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 

Izabeli Zuby. Pozostałe zmiany zostały już zaakceptowane przez prawnika i zostaną one dziś 

przedstawione.   

 

Marcin Gandera, Zastępca Przewodniczącej PSUEK, Członek Zarządu ds. socjalnych - 

opowiedział o działaniach komisji socjalnej. Pierwszym projektem komisji są konsultacje 

studenckie odnośnie przyznawania pomocy materialnej. Do projektu pojawiło się dużo 

komentarzy, w tym komentarzy negatywnych. Marcin obiecał, że pochyli się nad każdym 

komentarzem. Praca nad projektem zacznie się po sesji. Poinformował nas, że zmiany są 

rewolucyjne i czeka nas trudna dyskusja z Działem Spraw Bytowych oraz Władzami. Następną 

informacją są zmiany w szkolnictwie wyższym. W Ministerstwie została powołana komisja, która 

ma dyskutować ze środowiskami akademickimi. Komisja ta ma zostać rozszerzona o jednego 

studenta oraz doktoranta. Marcin prosił o zgłoszenie swojej kandydatury, jeżeli ktoś chciałby się 

włączyć.  



Przemysław Ogórek, Członek Zarządu ds. dydaktyki i jakości kształcenia - Poinformował o końcu 

projektu ankietyzacja. Frekwencja wyniosła 21-22%, lepiej niż rok temu.  Problemy techniczne 

wynikały tylko ze względu braku ankiet. Projekt przyjazny dziekanat wygrał Dziekanat 

Towaroznawstwa. Frekwencja wyniosła około 1000 studentów. Przemek poinformował o zjeździe 

FUE w Krakowie 10-12 lutego. Zapraszał na posiedzenie 11 lutego o godzinie 12 w sali G13. 

Poinformował o wybraniu nowego członka do rady wykonawczej PSRP.  

 

Natalia Wróbel, Członek Zarządu ds. projektów - Poinformowała o Balu Parlamentarzysty i Gali 

Mentorów. Zapisy na bal do końca stycznia. Bal odbędzie się 18 lutego i będzie to bal maskowy. 

Dział kultury zaczął aktywnie działać. Przewodniczącym jest Dawid Cholewa. Dział kultury 

pracuje teraz nad promocją wizerunku. Zacznie od Tłustego Czwartku 23 lutego. Kolejną sprawą 

jest akcja walentynkowa organizowana przez dział HR. Będzie to speeddating w klubie Zauek. 

Opłata za udział będzie wspierała fundacje brata Alberta. Następną informacją są Mosty 

Ekonomiczne. Teraz jest 2 etap rekrutacji. 240 osób zgłosiło swój udział. 

 

Artur Brzózka, Członek Zarządu ds. Finansów - poinformował o powstaniu skarbonki w biurze, 

ze względu na coraz większą liczę osób w biurach oraz coraz większe potrzeby dotyczące kawy 

czy mleka. W najbliższym czasie Artur przedstawi preliminarz środków organizacji studenckich.  

 

IV. Zatwierdzenie proponowanych zmian w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie  

 

Ważniejsze zmiany w Regulaminie dotyczą artykułów: 

 

§3.  

1. Wybory do SRW przeprowadzane są w II kwartale roku wyborów.  

2. USKW, w uzgodnieniu z Przewodniczącym, może zarządzić wybory w innym terminie niż 

przewidziany w Ordynacji.  

 

Komentarz: Problem z terminami odbywania się wyborów, np. w tamtym roku zbieżność z 

wyborami Dziekańskimi oraz Rektora.  

 

§8.  

5. USKW nie może startować w wyborach na Przewodniczącego oraz do SRW.  

 

Komentarz: USKW mógł startować w wyborach do SRW ale nie na Przewodniczącego 

PSUEK, ponieważ USKW jest najwyższym organem wyborczym Samorządu. Problemem był 

protest wyborczy do interpretacji tego paragrafu.  

 

§11.  

4) Ogłoszenie wyników wyborów i ewentualnych list rezerwowych, o których mowa w §49;  

 

Komentarz: Pojęcie listy kooptacyjnej zostało zmienione na listę rezerwową. 

 

§18.  

1. Kandydaci mogą zrzeszać się w koalicje. 

2. Liczba członków koalicji wynosi co najmniej dwie osoby, jednak nie więcej niż 1/3 

wszystkich miejsc do obsadzenia.  

 

Komentarz: Tworzyły się za duże koalicje, przez co nowi kandydaci mieli mniejsze szanse.  

 

§19.  



1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia, przyjętego przez Zarząd, 

terminarza wyborczego i kończy się na 24 godziny przed dniem rozpoczęcia wyborów.  

 

Komentarz: Wcześniej obowiązywało z dniem przyjęcia przez zarząd, najlepiej gdy to będzie 

dzień ogłoszenia.  

 

§27.  

1. Przez cały czas przy urnie wyborczej muszą być obecne minimum 2 osoby będące 

członkami SRW, w tym przynajmniej jedna osoba będąca członkiem WSKW, z 

zastrzeżeniem ust. 2  

2. Członek SRW obecny przy urnie wyborczej nie może jednocześnie być kandydatem w 

trwających wyborach.  

 

Komentarz: Wcześniej obowiązywało minimum 3 osoby w tym minimum 2 os członkami 

WSKW. Aby ułatwić sobie życie ze względu na brak możliwości znalezienia tylu członków 

WSKW. 

 

§33.  

1. Głosowanie w wyborach do SRW odbywa się w dniach, w których odbywają się zajęcia 

dydaktyczne.  

2. W przypadku, gdy na danym wydziale prowadzone są studia niestacjonarne, głosowanie 

odbywa się także w najbliższym możliwym terminie umożliwiającym oddanie głosu 

studentom danego wydziału.  

 

Komentarz: zmiana budowy zdania. 

  

§40.  

2. Protest wnosi się na piśmie lub drogą elektroniczną do WSKW nie później niż 24 godziny 

po zakończeniu głosowania.  

 

Komentarz: Dodanie drogi elektronicznej tez w 42 paragrafie. 

 

§43.  

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie lub drogą elektroniczną.  

3. Odwołanie powinno zawierać zarzuty oraz dowody, na których te zarzuty zostały oparte.  

4. USKW wraz z członkiem WSKW, z zastrzeżeniem ust. 7, rozpatruje odwołanie w ciągu 24 

godzin.  

5. Odwołanie, na pisemny wniosek odwołującego się, może zostać rozpatrzone w obecności 

wnoszącego protest oraz członka WSKW.  

7. Członek WSKW rozpatrujący odwołanie nie może brać wcześniej udziału w wydawaniu 

decyzji, o których mowa w §41 ust. 1 i §42 ust. 5.  

 

Komentarz: Jest to przepis martwy, ze względu na weekendy. Wydłużamy czasu na 

rozpatrzenie protestu, gdy termin 24 godzin upływa w sobotę lub dzień wolny od pracy.  

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy rozważane były inne zmiany w Regulaminie studiów, czy tylko 

załącznik, jakim jest ordynacja wyborcza, ponieważ jest on często zmieniany  

 

Monika Dziarkowska - Odpowiedziała, że inne zmiany w regulaminie nie zostały rozważane. 

Tylko ordynacja, ze względu na najbardziej niedoskonałą. Moni prosi o informację, jeżeli 

ktoś uważa, że trzeba zmienić coś w Regulaminie.  



Mariusz Rogowski - Odpowiedział, że chce się zająć Regulaminem, ale w kolejnym 

semestrze, ponieważ chciał sobie dać trochę czasu na wdrażanie się w sprawy związane z 

Samorządem. 

 

Marcin  Gandera - Chciał podziękować Mariuszowi za podjęcie się tego wyzwania.  

 

Monika Dziarkowska - Podziękowała Mariuszowi za wykonaną pracę.  

 

Powołanie komisji skrutacyjnej:  

- Izabela Wiśniewska  

- Marcin Gandera  

- Karolina Wójcik  

  

Głosowało  18 osób 

Za - 16 

Przeciw - 0 

Wstrzymane - 2 

 

Głosowanie jawne za przyjęciem proponowanych zmian w Regulaminie Samorządu 

Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, załącznik Ordynacja Wyborcza. 

 

Głosowało 18 osób 

Za - 17 

Przeciw - 0 

Wstrzymanie - 1 

 

Proponowane zmiany w Regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, załącznik Ordynacja Wyborcza zostały przyjęte.  

 

V. Sprawy osobowe:  

 

1. Powołanie Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego.  

 

Proponowana kandydatura przez przewodniczącą: Mariusza Rogowskiego 

Mariusz się zgodził. 

 

Głosowanie nad kandydaturą Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego. 

 

Głosowało 18 osób 

Za - 18 

Przeciw - 0 

Wstrzymanych - 0 

Nieważnych - 0 

 

Uczelnianym Studenckim Komisarzem Wyborczym został Mariusz Rogowski.  

 

VI. Wolne wnioski  

 

Brak wolnych wniosków. 

 



VII. Zakończenie obrad  


