
PROTOKÓŁ 

Posiedzenia wyborczego Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Kraków, 09.06.2016 r. 
 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

Sala Senacka. Budynek Główny. Rozpoczęcie posiedzenia godz. 19:00, zakończenie godz. 02:15. 

 

2. Obecni na posiedzeniu: 

Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na posiedzeniu było obecnych 26 z 31 

członków, oraz pozostali obecni: Anna Mróz, Karolina Wójcik, Maciej Kajda, Bartosz Styczyński, Ewa 

Bielak, Olga Bartos, Magdalena Borówka, Kamila Bieniek. 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 Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego  

 

Jakub Truty - Uczelniany Komisarz Wyborczy - prosił o przedstawianie się osób, którym będzie udzielał 

głosu.  

 

IV. Sprawy organizacyjno-osobowe  

 

1. Powołanie komisji skrutacyjnej  

Zaproponowano skład: 

- Iga Orzechowska 

- Weronika Dzierwa 

- Szymon Gąsienica-Szostak 

- Eryk Kądziela 

 

Wszyscy członkowie głosowali za przyjęciem w/w składu. 

 

2. Wybór Przewodniczącego PSUEK  

Jakub Truty - Uczelniany Komisarz Wyborczy - poinformował o wpłynięciu jednej kandydatury - Moniki 

Dziarkowskiej. 

 

Monika Dziarkowska -przedstawiła swoją motywacje, doświadczenie oraz główne cele.  Przedstawia 

pełnione funkcje w Parlamencie Studenckim UEK. Swoją kandydaturę motywuje możliwością dalszego 

rozwoju oraz kontynuowania działalności samorządowej. Obiecuje konsekwentnie dążyć do realizacji celów 

obiecanych studentom przez Rektora oraz Dziekanów wybranych na kadencję 2016-2020.  Chciałaby 

wykorzystać potencjał Parlamentu Studenckiego UEK zarówno w kierunku samorządowym, jak i 

projektowym. W strukturze samorządu Monika zaproponowała zmiany: Członek Zarządu ds. Finansów 

miałby czuwać nad pracami Dyrektora Biura, Członek Zarządu ds. dydaktyki i jakości kształcenia nie miałby 

być również Rzecznikiem Praw Studenta. Monika chciałaby powrócić do obowiązku publikowania 

protokołów oraz terminarza posiedzeń Parlamentu Studenckiego na stronie internetowej PSUEK. Mówi 

również o rzetelnym sprawozdawaniu się przez Zarząd poprzez udostępnienie sprawozdań z posiedzeń. 

Sekretarzem w Zarządzie miałby być Członek Zarządu ds. Finansów). Chce oby działania były oparte na 

dialogu oraz widzi konieczność podpierania swoich decyzji konkretnymi argumentami. Chce wykorzystać 

szansę zasiadania w Kolegium Rektorskim. Chciałaby kontynuować działania ustępującej Przewodniczącej i 

Zarządu. Chciałaby stworzyć partnerskie warunki współpracy pomiędzy Parlamentem Studenckim a 

Władzami Uczelni. Widzi konieczność zmian w regulaminie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 



Ekonomicznego w Krakowie. Chciałaby również poprawić frekwencję w wyborach do Studenckich Rad 

Wydziału. Przedstawia swoją proponowaną strukturę oraz członków prezydium: Zastępca Przewodniczącej 

oraz Członek Zarządu ds. Socjalnych - Marcin Gandera; Członek Zarządu ds. Dydaktyki i jakości kształcenia 

- Przemysław Ogórek; Członek Zarządu ds. Finansów - Artur Brzózka; Członek Zarządu ds. Promocji - 

Monika Zbozień; Członek Zarządu ds. Projektów - Natalia Wróbel.   

 

Dyskusja i pytania do kandydatki:  

 

Anna Mróz -Pyta czym będzie zajmował sie  pełnomocnik ds. organizacji i czy ma już kandydata na to 

stanowisko. 

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że nie ma konkretnej osoby na to stanowisko, a działalność 

pełnomocnika ds. organizacji chce rozszerzyć o odpowiadanie na maile. 

 

Anna Mróz - Pyta czy ma już kandydaturę osoby na stanowisko Rzecznika Praw Studenta. 

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że chciałaby aby to była osoba nowa, która dużo się nauczy. Proponuje 

na to stanowisko Eryka Kądziele. 

 

Anna Mróz - Pyta, czy Monika zamierza publikować finansowe uchwały zarządu. 

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że tak i podkreśla swój cel: transparentność. Odsyła to pytanie do 

kandydatury Artura Brzózki (członka zarządu ds. finansów).  

 

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy Monika chce przywrócić stanowisko pełnomocnika ds. studentów zagranicznych.  

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że przemyśli przywrócenie tego stanowiska.  

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy Monika zamierza publikować protokoły z posiedzeń zarządu i kto będzie 

zobowiązany do ich pisania. 

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że wszyscy członkowie będą dostawać protokoły. Pisał je będzie Artur 

Brzózka. 

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy Monika zamierza utrzymywać relacje z PSRP oraz innymi samorządami 

studenckimi. 

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że tak chciałaby nawiązywać kontakty. 

 

Tobiasz Folak - Pyta o sens kolejnej zmiany regulaminu Parlamentu Studenckiego UEK 

 

Monika Dziarkowska - Odpowiada, że zapisy trzeba zmieniać oraz reagować na błędy, które zauważamy w 

regulaminie. 

 

Tobiasz Folak - Pyta, jakie Monika ma pomysły na zwiększenie frekwencji w wyborach do  

SRW. 

 

Monika Dziarkowska - Uważa, że na frekwencje w wyborach wpływa przede wszystkim ilość kandydatów 

do SRW. Chciałaby aby tym problemem zajęli się Studencka Uczelniana Komisja Wyborcza oraz komisja 

HR. 

 

Izabela Zuba - Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego - popiera kandytature Moniki Dziarkowskiej.  

 

Glosowanie nad wyborem Przewodniczącej  Parlamentu Studenckiego.  
 

Głosowało: 26 osób  



 

Za -26  

Przeciw -0  

Wstrzymanych -0  

Nieważnych -0  

 

Tobiasz Folak - Zgłasza wniosek formalny o powtórne liczenie głosów, ze względu na to, że każdy głos musi 

być zaznaczony wyłącznie krzyżykiem.  

 

 

Izabela Zuba - Pyta o taki zapis w regulaminie. 

 

Tobiasz Folak - Odpowiada, że zapis znajduje się w rozdziale 3 ustęp 2. 

 

Jakub Truty - Czyta treść ustępu 2 w rozdziale 3.  

 

Glosowanie za wnioskiem formalnym: 

 

Wniosek po głosowaniu nie przeszedł. 

 

Wybrano nową przewodniczącą. 

Monika Dziarkowska - Podziękowała za oddane głosy. 

 

3. Wybór członków Zarządu. 

 

Monika Dziarkowska przedstawia proponowany skład Zarządu: 

Członek zarządu ds. socjalnych oraz zastępca Przewodniczącej - Marcin Gandera 

Członek zarządu ds. dydaktyki i jakości kształcenia - Przemysław Ogórek 

Członek zarządu ds. promocji - Monika Zbozień 

Członek zarządu ds. finansów - Artur Brzózka 

Członek zarządu ds. projektów - Natalia Wróbel 

  

Pierwszy przedstawia swoją kandydaturę Marcin Gandera.  

 

Marcin Gandera -Opowiada o swojej motywacji i doświadczeniu. 

  

Dyskusja i pytania do kandydata:  

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy powstanie poradnik dla studentów w kwestii stypendiów. 

 

Marcin Gandera - Odpowiada, że na pewno powstanie i obiecuje aktywność swojej komisji w tym działaniu, 

jak również postanawia zrobić FAQ. 

 

Iga Orzechowska - Pyta o konkretne zmiany na poziomach w stypendium rektora dla najlepszych studentów.   

 

Marcin Gandera - Odpowiada, że zmiany zostały juz zaakceptowane, wspomina załącznik 10a. 

 

Anna Mróz - Pyta, czy Marcin zamierza kontynuować działania starego zarządu oraz o plusy starego zarzadu.  

 

Marcin Gandera - Odpowiada, że większość będzie wyglądała tak samo, ale najbardziej by chciał 

wprowadzić półgodzinne sprawozdanie każdej osoby z zarządu, co zrobiła przez ostatni tydzień.   

 

Karolina Wójcik - Pyta o zapomogi losowe, twierdzi że są one za bardzo losowe. Pyta o ujednolicenie 

systemu  

 
Marcin Gandera - Odpowiada, że sytuacja-sytuacji nie jest równa i bardzo ciężko stwierdzić komu należy się 

bardziej i jaka kwota ale obiecuje że będą rozmawiać na ten temat.  



 

Karolina Krześniak - Pyta o podobną kwestię co Karolina Wójcik. 

 

Izabela Wiśniewska - Pyta o członków komisji, czy zamierza rozdzielać zadania.  

 

Marcin Gandera - Odpowiada, że myśli że podzieli to na działki takie jak: stypendium socjalne, zapomogi 

itp. 

 

 

Tobiasz Folak - Pyta o współpracę z rada mieszkańców domów studenckich. 

 

Marcin Gandera - Odpowiada, że jest kontakt ale nie widoczny, chciałby aby były wspólne spotkania 

integracyjne.  

 

Głosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącej oraz Przewodniczącego ds. socjalnych.  

 

Głosowało: 26 osób 

 

Za - 21  

Przeciw -0  

Wstrzymanych -1  

Nieważnych - 4  

 

Marcin Gandera został wybrany Zastępcą Przewodniczącej oraz Przewodniczącym ds. socjalnych. 

 

Wybór Przewodniczącego ds. dydaktyki i jakości kształcenia. 

 

Przemysław Ogórek -Przedstawia motywacje i cele. Najważniejsze cele przedstawione przez Przemysława 

to: zwiększenie aktywności komisji, aby studenci byli zadowoleni ze swojego kierunku, chciałby zrobić 

analizę planu zajęć oraz przedmiotów, po czym przygotować propozycję zmian; Reaktywacja karty starosty; 

Raport Studencki, czyli badanie jakości kształcenia; Organizacja spotkań studentów z prodziekanami; 

Koordynacja pracy Przewodniczących SRW; Chciałby zbudować silną komisję dydaktyczną. Motywacja 

Przemysława polega na chęci poprawy jakości kształcenia na UEK. Chciałby aby dużo osób chciało 

zaangażować się do pracy samorządowej. Przemysław przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenie oraz 

działania w Parlamencie Studenckim.  

 

Dyskusja i pytania do kandydata: 

 

Maciej Kajda - Wykazuje obawę, że wpływ wyborów dziekańskich może zaszkodzić kontaktom z 

Dziekanem wydziału zarządzania.  

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że bał się o to, lecz po rozmowach z Dziekanem wydziału zarządzania 

twierdzi, że współpraca będzie dobra.  

 

Anna Mróz - Pyta, czy Przemek chce zrezygnować z funkcji przewodniczącego SRW Zarządzania. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że nie chce zrezygnować, ponieważ obie funkcje się łączą. 

 

Anna Mróz - Pyta, czy koordynowanie pracy SRW nie jest integracją w autonomię SRW. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że chodzi o plan działania, i nie zamierza narzucać przewodniczącym 

SRW. Obecnie jemu brakuje planu co powinien robić Przewodniczący SRW i chciałby taki stworzyć oraz 

być mentorem przewodniczących SRW. 

 

Anna Mróz - Pyta, jak Przemysław widzi swój udział w szkoleniach dla 1 roku. 
 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że chciałby nadzorować ten projekt, lecz nie chce go koordynować.  



 

Weronika Dzierwa - Pyta, czy Przemek ma jakieś propozycje na podniesienie jakości kształcenia. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że nie ma dobrego sposobu, ale bezpośrednia komunikacja oraz spotkania 

z kierownikami katedr mogą pomoc.  

 

Konrad Surówka - Pyta, jaką chciałby mieć komisje i ilu osobową. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że nie myślał nad liczbą, ale chce jak najwięcej osób, aby czerpali wiedzę 

z tej komisji.   

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy Przemek będąc członkiem zarządu nadal chciałby kontynuować funkcje 

koordynatora transekonomika. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że tak chce kontynuować.   

 

Iga Orzechowska - Pyta, czy chce kontynuować prace komisji dydaktycznej. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że będzie kontynuował wszystkie projekty. Chce także zrobić badania 

satysfakcji na wszystkich kierunkach studiów.   

 

Konrad Surówka - Pyta, czy Przemysław chce zostać rzecznikiem praw studenta. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że nie chce.  

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy widzi współpracę z PSRP oraz, czy skorzysta z doświadczenia Dawida Knary. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że tak skorzystam z jego doświadczenia. 

 

Tobiasz Folak - Pyta o zwiększenie działalności komisji dydaktycznej. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że teraz komisja opiniuje tylko projekty, ale chce aby komisje tworzyły 

również nowe projekty i chce aby do tego były wykorzystywane badania. 

 

Tobiasz Folak - Pyta, jak Przemysław chce poprawić jakość kształcenia.  

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że poprzez komunikację. 

 

Konrad Surówka - Pyta , czy ma jakieś pomysły na zwiększenie frekwencji w projekcie ankietyzacja. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że początkowo myślał o zmienieniu formy na papierową, ale zrezygnował 

z tego pomysłu. Twierdzi, że nie ma dobrego pomysłu, który przyniósłby. Pomysł na szybko to puszczenie 

informacji do prowadzących zajęcia.  

 

Anna Mróz - Pyta, czy widzi potencjał wyboru prowadzących. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że myślał o stworzeniu aplikacji, aby studenci mogli oceniać i 

prowadzących i zajęcia.  

 

Konrad Surówka - Pyta, czy chce udostępniać wyniki ankietyzacji. 

 

Przemysław Ogórek - Odpowiada, że chce aby były dostępne ale zacząłby od szukania koalicji wśród władz 

dziekańskich. Twierdzi, że będzie bardzo ciężko i będzie duży opór.  

 

Głosowanie nad wyborem członka zarządu ds. dydaktyki i jakości kształcenia  
 

Głosowało - 26 osób 



Za-25  

Przeciw-1  

Wstrzymanych-0  

Nieważnych -0  

 

Przemysław Ogórek został członkiem zarządu ds. dydaktyki i jakości kształcenia. 

 

Aleksandra Szyler opuszcza posiedzenie.  

 

Wybór członka zarządu ds. Finansów. 

 

Artur Brzózka -motywacja i cele. Artur przedstawia swoje doświadczenie. Motywacją dla Artura jest 

naturalna ścieżka w parlamentarnej karierze, dobra droga do zyskania doświadczenia w przyszłej pracy w 

finansach, rozbudowa sieci kontaktów. Cele Artura to: rzetelne prowadzenia finansów parlamentu 

(terminowe dokładne przygotowanie dokumentów oraz zaplanowanie wydatków w budżecie); utrzymanie 

dobrych relacji z władzami i jednostkami uczelni tj. kwestura czy dział zamówień publicznych; kontynuacja 

dobrych praktyk Anny Mróz; utworzenie odpowiednich zapotrzebowań; bardzo dobry kontakt z Dyrektorem 

Biura; Bieżący kontakt z finansistami innych organizacji i kół (szkolenia); pomoc koordynatorom naszych 

projektów w kwestiach finansowych; odpowiedzialne pełnienie funkcji Członka Zarządu. 

 

Dyskusja i pytania do kandydata: 

 

Klaudia Szmit - Pyta o motywacje Parlamentarzystów do utrzymywania czystości w biurach.  

 

Artur Brzózka - Odpowiada, że nie ma jeszcze pomysłu. Najlepszym będzie krzyk, wiec może sie naucza.  

 

Klaudia Szmit -Pyta, czy Artur myślał nad umieszczeniem w biurze informacji o bieżących sprawach. 

 

Artur Brzózka - Odpowiada, że nie myślał ale będzie miał to na uwadze.   

 

Dawid Knara - Pyta, czy potrzebna jest zmiana regulaminu. 

 

Artur Brzózka - Odpowiada, że tak jest. 

 

Anna Mróz -uzupełnia odpowiedz Artura.  

 

Tobiasz Folak - Pyta, jak widzi członków komisji, którzy działają w rożnych, innych  organizacjach 

studenckich. 

 

Artur Brzózka - Odpowiada, że ma to plusy i minusy.  

 

Anna Mróz - Uzupełnia, że tak było w starym regulaminie. W nowym nie m takich zastrzeżeń.  

 

Głosowanie nad wyborem na członka zarządu ds. finansów.  

 

Głosowało - 25 osób 

Za-24  

Przeciw-0  

Wstrzymujące -0  

Nieważne -1  

 

Artur Brzózka został członkiem zarządu ds. finansów.  

 

Wybór członka zarządu ds. promocji.  

 
Monika Zbozień -motywacja i cele.  

 



Iga Orzechowska -Pyta, jak postrzegają nas studenci UEK. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że jest to trudne do określenia ale jesteśmy coraz lepiej postrzegani i nie tylko 

z godzinami rektorskimi. Ogólnie wizerunek sie poprawia. 

 

Iga Orzechowska - Pyta, jak chce promować działalność w parlamencie. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że chce wychodzić do studentów na MDO i DO oraz na dniu studenta, a poza 

tym filmy promocyjne i korzystanie z telewizorów UEK. 

 

Iga Orzechowska - Pyta, jak pokazać ze jesteśmy jako parlament dla studentów. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że musimy do nich wychodzić, informować ich , i częściej organizować 

wydarzenia dla studentów.  

 

Weronika Dzierwa - Pyta, jak wyobraża sobie prace przy tworzeniu filmów. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że chce powołać komisji bo jedna osoba tego nie zrobi. Musi to być  

przynajmniej 3 osoby. 

 

Paulina Bochniak - Pyta, jak chce rozwiązać problem braku filmowca/grafika w parlamencie. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że nie ma sensu wynajmować kogoś z zewnątrz, chce aby osoby które sie 

angażują mogły uczestniczyć w szkoleniach tego typu.  

 

Anna Mróz - Pyta, o sekcje sponsoringu kto ma się nią zając. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że to będzie wspólna decyzja całego zarządu. Nie mają jeszcze konkretnej 

kandydatury.  

 

Paulina Bochniak - Pyta, o osobę odpowiedzialną za materiały promocyjne. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że nie myślała jeszcze o takiej osobie. 

 

Weronika Dzierwa - Pyta czy chce poprowadzić szkolenia dla wszystkich studentów UEK. 

 

Monika Zbozień - Odpwiada, że nie, ponieważ chcą się skupić na członkach parlamentu oraz SRW.  

 

Tobiasz Folak - Pyta o długofalową promocję parlamentu. 

 

Monika Zbozień - Opowiada, że chce aby wszystko było spójne. 

 

Klaudia Szmit - Pyta, jak chce rozreklamować UEK i Parlament wśród maturzystów. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że chce jeździć do liceów. 

 

Iga Orzechowska - Pyta o powrót lustlettera. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że najpierw chciałaby zrobić stronę internetową. 

 

Iga Orzechowska - Pyta co chce zamieszczać na stronie internetowej. 

 

Monika Zbozień - Odpowiada, że to kwestia do przemyślenia, ale na pewno informacje o działalności, 

informacje o terminach oraz kanał dla sponsorów.  

 
Paulina Bochniak - Pyta, czy chce stworzyć stronę świeżaka.  

 



Monika Zbozień - Odpowiada, że jeżeli będzie kiedyś strona jakiegoś projektu to na pewno świeżaka.  

 

Głosowanie nad wyborem członka zarządu ds. promocji: 

 

Głosowało 25 osób. 

Za -23  

Przeciw-1  

Wstrzymanych -0  

Nieważnych -1  

 

Monika Zbozień została członkiem zarządu ds. promocji. 

 

Wybór członka zarządu ds. projektów. 

 

Natalia Wróbel -motywacja i cele. Natalia przedstawiła swoje doświadczenie w Parlamencie Studenckim. 

Celami Natalii są: przywrócenie do życia komisji projektowej; przedstawianie know-how kandydatom na 

koordynatorów danego projektu; prowadzenie szkoleń dotyczących projektów; uaktualnienie backdooru; 

większe otwarcie na realizację nowych projektów; wdrożenie feedbacku; większa przejrzystość wyboru 

koordynatorów tj. pełne uzasadnienie decyzji. Natalia chciałaby sprawować opiekę nad komisją HR tj. 

zwiększyć ilość spotkań integracyjnych; dbać o organizację przynajmniej dwóch wyjazdów szkoleniowo-

integracyjnych w roku akademickim; wdrożyć systemy motywacyjne dla członków organizacji; chciałaby 

oferować duży kredyt zaufania dla przewodniczącego komisji HR; dbanie o relacji wewnątrz organizacji; 

wprowadzenie "karty działacza". Opieka nad działek kultury: promowanie kultury wśród studentów UEK; 

kreowanie dobrego wizerunku organizacji; organizacja szkoleń dla studentów w ramach projektu "kulturalni 

przedsiębiorcy".  

 

Bartosz Styczyński - Pyta, czy komisja projektowa będzie sprawowała opiekę nad samym projektem i jak 

zamierza to rozwiązać? 

 

Natalia Wróbel - Opowiedziała, że początkowo ona będzie sprawowała opiekę, ponieważ członkowie mają 

zbyt małą wiedzę, a jest to możliwość zdobywania doświadczenia.  

 

Bartosz Styczyński - Pyta, czy Natalia myślała nad zmianami projektów, które organizujemy. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiedziała, że nie będzie rezygnować z żadnego projektu i  nie widzi potrzeby 

gwałtownych zmian.  

 

Iga Orzechowska - Pyta jak Natalia widziałaby feedback. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiedziała, że na pewno jako spotkania z komisją projektową w kształcie pozytywnej 

krytyki, ale będzie to zależało od charakteru projektu.  

 

Paulina Bochniak - Pyta, jak Natalia ocenia czasową współpracę projektową z innymi organizacjami i czy 

chce tworzyć wspólne projekty. 

Natalia Wróbel - Odpowiedziała, że jesteśmy w stanie współpracować razem, ale ta współpraca załamuje się 

w niektórych projektach. Mówi, że jest otwarta na współpracę.   

 

Weronika Dzierwa - Pyta, czy komisja HR chce podzielić wolontariuszy na bardziej zaangażowanych i na 

mniej zaangażowanych. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że tak. Da bardziej zaangażowanych wolontariuszy chce zrobić szkolenia i w 

nich inwestować. 

 

Anna Mróz - Pyta, czy Natalia chce być szefem komisji HR 

 
Natalia Wróbel - Odpowiada, że nie chce ale będzie doradzać i konsultować.  

 



Anna Mróz - Pyta, czy widzi jakaś osobę na tym stanowisku. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że tak ale chce dać szanse innym osobom. 

 

Anna Mróz - Pyta, jak Natalia chce wybierać koordynatorów projektów. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że komisja projektowa będzie przyjmować zgłoszenia i je opiniować, a na 

posiedzeniu zarządu będą decydować ostatecznie.  

 

Anna Mróz - Pyta, czy zarząd myślał o projekcie jakim jest bieg. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że tak ale zawsze brakuje pieniędzy. Jeżeli znajdą odpowiedniego 

koordynatora tego projektu to się zastanowią. 

 

Iga Orzechowska -Pyta, czy chce odświeżyć feeddoor. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że chce, bo to ułatwia pracę. 

 

Iga Orzechowska - Pyta, jak Natalia widzi terminarz poszczególnych projektów i kiedy zamierza wybrać 

koordynatorów, oraz kiedy chciałaby zorganizować bieg.  

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że bieg chciałaby zorganizować na wiosnę. Nie opracowywała jeszcze 

terminarza. 

 

Iga Orzechowska - Pyta, czy chce wrócić do projektu jakim był alumn.  

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że chce wrócić ale jest to do rozważenia, ponieważ nie wie czy mamy 

wystarczająco czasu. 

 

Maciej Kajda - Pyta, kto będzie wchodził w skład komisji projektowej. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że chce aby tam był przewodniczący komisji kultury oraz HR. 

 

Maciej Kajda - Pyta o ogólne zarządzanie projektami, czy Natalia chce kupić jakiś program. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że nie myślała jeszcze nad tym. 

 

Weronika Dzierwa -Pyta o dział kultury, jak wyobraża sobie współpracę z profesorami. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że chce połączyć te dwa działania. 

 

Weronika Dzierwa - Pyta, czy można rozszerzyć współpracę z Profesorami w innych działaniach. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że jest otwarta na współpracę.  

Karolina Wójcik - Pyta o skąd pomysł na dział kultury? 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że Alek wyszedł z pomysłem tego działania. 

 

Karolina Wójcik - Pyta, czym konkretnie miałby zajmować się dział kultury. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada,  że zależy to od ilości osób zaangażowanych, ale przede wszystkim miałby się 

zajmować informowanie o wydarzeniach kulturalnych, zniżkach oraz prowadzeniem szkoleń z różnych 

zakresów. 

 

Karolina Wójcik - Pyta, dlaczego Natalia chce tworzyć nowy dział? 
 



Natalia Wróbel - Odpowiada, dlatego, że mamy bardzo duże kolejki do publikowania postów na fanpage 

Parlamentu. 

 

Anna Mróz - Pyta, o rozliczenie przez uczelnie niektórych rzeczy. Czy Natalia wie jaka jest procedura. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że nie wie. 

 

Anna Mróz - Pyta, czy Natalia wie jaka jest procedura podpisania umowy sponsoringowej przez uczelnie. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że nie wie. 

 

Izabela Wiśniewska - Pyta, jak wyobraża sobie współpracę z koordynatorem projektu. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że na zasadzie ciągłego zainteresowania, lecz luźnego. W momencie, gdy 

koordynator sobie nie radzi chce zaoferować pomoc motywacyjną. 

 

Karolina Wójcik - Pyta czy chce podtrzymywać trend aby na wyjazdach integracyjnych były szkolenia. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że tak ma zamiar to podtrzymać ze względu na nowych członków. 

 

Iga Orzechowska - Pyta, czy podjęła by się zadania odwołania koordynatora. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że patrząc na projekt Świeżak 2015 tak podjęła by się. 

 

Tobiasz Folak - Pyya, czy chce aktywizować członków Parlamentu do promocji projektów. 

 

Natalia Wróbel - tak, konkurs jest fajnym pomysłem. 

 

Tobiasz Folak - Pyta o projekt kulturalni przedsiębiorcy, czy Natalia dostrzega potrzebę aby do niego 

powrócić. 

  

Natalia Wróbel - Odpowiada, że wracanie do starych projektów nie jest złe, ale woli nowe projekty. 

 

Tobiasz Folak - Pyta, czy Natalia jest zwolenniczką jakiejś konkretnej formy feedbacku. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że jest to trudne do zrealizowania, bo ciężko jest wykryć swoje błędy ale trzeba 

to zrobić. 

 

Izabela Zuba - Pyta o wyjazd organizowany przez inną organizację. Natalia pomaga tam jako delegat z 

Parlamentu czy jako wolontariusz. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że jako wolontariusz. 

 

Maciej Kajda - Pyta, w jaki sposób Natalia chce wygospodarować czas na bycie członkiem zarządu skoro 

mówi że go nie ma. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że to o czym wspomina to była jednorazowa akcja. 

 

Tobiasz Folak - Pyta o dyżury trzeźwości na wyjazdach intergacyjnych.  

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że chce to wprowadzić, aby co najmniej 3 osoby były trzeźwe w tym jedna z 

prawem jazdy,  

 

Maciej Kajda - Pyta, jak chce znaleźć koordynatorów i jak zaktywizować osoby które są w samorządzie i jak 

rozdzielać zadania. 
 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że poprzez szkolenia. 



 

Michał Kamiński - Pyta, czy Natalia chce rozdzielić Galę Mentorów i Bal Parlamentarzysty na dwa projekty. 

 

Natalia Wróbel - Odpowiada, że nie chce ale chce aby było tam dwóch koordynatorów. 

 

Michał Kamiński: rekomenduję Natalię  

 

Glosowanie nad wyborem członka zarządu ds. projektów 

Głosowało 23 osoby   

 

za -18  

przeciw - 3  

wstrzymanych -2  

nieważnych -0  

 

Natalia Wróbel została wybrana na Członka Zarządu ds. Projektów. 

 

4. Przerwa  

 

5. Wybór członków Senatu (4 osoby)  

 

Zgłoszone kandydatury:  

-Artur Brzózka,  

-Izabela Zuba,  

-Michał Kamiński,  

-Marcin Gandera,  

-Weronika Dzierwa,  

-Izabela Wiśniewska,  

-Eryk Kądziela.  

 

Nie zgodzili się:  

-Karolina Wójcik,  

-Monika Zbozień.  

 

Motywacja kandydatów:  

Izabela Zuba: doświadczenie w Senacie. Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej. Chciałaby  

przedstawiać na Senacie bieżące problemy.  

 

Marcin Gandera: wynika to z funkcji zastępcy Przewodniczącej, doświadczenie.  

 

Artur Brzózka: w związku z pełnią funkcją myśli, że powinienem być na bieżąco.  

 

Michał Kamiński: dwie kadencje w Senacie, chciałby kontynuować.  

 

Weronika Dzierwa: zależy jej, żeby się zaangażować, chciałaby się rozwijać.  

 

Izabela Wiśniewska: będzie to ciekawe doświadczenie. Na posiedzeniach postara się być aktywna.  

 

Eryk Kądziela: chciałby kandydować na stanowisko Rzecznika Praw Studenta.  

 

Weronika Dzierwa, Eryk Kądziela: wniosek o odwołanie z komisji skrutacyjnej.  

Wybrano nowych członków komisji skrutacyjnej: Ewa Bielak, Konrad Surówka.  

 

Wyniki głosowania:  

Głosowało 23 osoby 

 

Izabela Zuba:  



Za -10 

Przeciw - 6 

Wstrzymane -6 

Nieważne -1  

 

Marcin Gandera:  

Za - 22 

Przeciw -0  

Wstrzymane -1  

Nieważne - 0 

 

Artur Brzózka 

Za - 20 

Przeciw -0 

Wstrzymane -3  

Nieważne - 0 

 

Michał Kamiński: 

Za - 8 

Przeciw -6 

Wstrzymane-7  

Nieważne -2  

 

Weronika Dzierwa: 

Za -6  

Przeciw -7 

Wstrzymane-8 

Nieważne -2  

 

Izabela Wiśniewska: 

Za -14 

Przeciw -4 

Wstrzymane-5 

Nieważne - 0  

 

Eryk Kądziela: 

Za - 8 

Przeciw - 3 

Wstrzymane - 11 

Nieważny - 1  

 

Członkami Senatu zostali: Izabela Zuba, Marcin Gandera, Artur Brzózka, Izabela Wiśniewska. 

  

6. Wybór członków Senackiej Komisji ds. Dydaktyki (2 osoby)  

 

Zgłoszono: 

-Przemysław Ogórek,  

-Monika Dziarkowska  

 

Motywacja kandydatów:  

 

Przemysław Ogórek -z racji zainteresowań i działalności w Parlamencie 

Monika Dziarkowska -ze względu na pełnioną funkcję. 

  

Wyniki głosowania:  

 

Głosowało 22 osoby. 



Monika Dziarkowska 22 głosy za  

Przemysław Ogórek 22 głosy za  

 

Członkami Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i kształcenia zostali: Monika Dziarkowska, Przemysław 

Ogórek. 

 

7. Wybór członków Senackiej Komisji ds. Finansów (2 osoby)  

 

Kandydatury:  

-Artur Brzózka,  

-Izabela Zuba,  

-Szymon Gąsienica-Szostak  

 

Nie zgodzili się:  

-Monika Dziadkowska  

 

Motywacja kandydatów:  

Artur Brzózka -działalność w PSUEK,  

Iza Zuba -doświadczenie w komisji,  

Szymon -zajmował się finansami w kole, chciałby zdobyć nowe doświadczenia. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 22 osoby: 

  

Artur Brzózka  

Za- 22  

 

Iza Zuba  

Za -12 

Przeciw-6 

Wstrzymanych-2 

Nieważnych-2  

 

Szymon Gąsienica-Szostak  

Za-10 

Przeciw-6 

Wstrzymanych-4 

Nieważnych-2  

 

Członkami Senackiej Komisji ds. Finansów zostali Artur Brzózka, Izabela Zuba.  

 

8. Wybór członka Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju  

 

Kandydatury:  

- Izabela Wiśniewska,  

 

Nie zgodzili się:  

-Monika Zbozień,  

-Artur Brzózka,  

-Konrad Surówka  

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 22 osoby 

 

Izabela Wiśniewska 22 głosy za  

 

9. Wybór Sekretarza PSUEK  



 

Kandydatury:  

- Klaudia Szmit  

 

Nie zgodzili się:  

-Paulina Bochniak,   

-Eryk Kądziela  

 

Wyniki głosowania:  

Głosowało 22 osoby 

Klaudia Szmit  

Za - 20  

 

Sekretarzem PSUEK została Klaudia Szmit.  

 

10. Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział Ekonomii i  

Stosunków Międzynarodowych)  

 

Kandydatury:  

-Artur Wierzba  

 

Nie zgodzili się:  

-Szymon Gąsienica-Szostak, 

- Anna Kurkiewicz  

 

Wyniki głosowania: 

 

Głosowało 22 osoby  

Artur Wierzba: 

Za -21 

Przeciw - 1 

 

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów na wydziale Ekonomi i stosunków 

międzynarodowych został Artur Wierzba.  

 

11. Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział Finansów)  

 

Kandydatury:  

- Paulina Bochniak,  

- Ewa Bielak  

 

Nie zgodzili się:  

-Konrad Surówka,  

-Eryk Kądziela  

 

Wyniki głosowania  

 

Głosowało 21 oosób 

 

Paulina Bochniak  

Za -6 

Przeciw- 4 

Wstrzymało- 7 

Nieważnych - 4  

 
Ewa Bielak: 

Za -15 



Przeciw -1 

Wstrzymało -2 

Nieważnych -3  

 

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział Finansów) została Ewa Bielak  

 

Wniosek formalny Marcina Gandery o wykreślenie punktu 16.  

Motywacja: nie istnieje już stała Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów.  

Wniosek został poparty jednogłośnie.  

 

12. Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział Gospodarki i  

Administracji Publicznej)  

 

Kandydatury:  

-Weronika Dzierwa.  

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 22 osoby 

 

Weronika Dzierwa  

Za - 20 

Przeciw- 1  

Wstrzymany - 1 

 

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na wydziale GAP została Weronika Dzierwa.  

 

13. Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział Zarządzania)  

 

Kandydatury:  

-Michał Faron  

 

Wyniki głosowania:  

Głosowało 22 osoby 

 

Za -21 

Przeciw - 1  

 

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów wydziału zarządzania został Michał Faron  

 

14. Wybór członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. studentów (Wydział Towaroznawstwa)  

 

Kandydatury:  

-Klaudia Szmit  

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 22 osoby 

Za - 22 

  

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów, wydział Towaroznawstwa została  Klaudia 

Szmit  

 

15. Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  

 

Kandydatury:  

-Eryk Kądziela,  

-Paulina Bochniak  

 



Wyniki głosowania:  

Głosowało 22 osoby 

 

Eryk Kądziela  

Za- 9  

Przeciw - 1  

Wstrzymane -8  

Nieważne 4  

 

Paulina Bochniak 

Za - 11 

Przeciw - 3 

Wstrzymane - 8 

Nieważne  -0 

  

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów została Paulina Bochniak. 

  

16. Wybór członków Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (4  

osoby)  

Punkt wykreślony. 

  

17. Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych  

 

Kandydatury:  

-Eryk Kądziela,  

-Marcin Gandera  

 

Nie zgodzili się:  

-Anna Kurkiewicz  

 

Wyniki głosowania:  

 

Eryk Kądziela 

Za- 8 

Przeciw - 1 

Wstrzymało - 13  

 

Marcin Gandera  

Za - 11 

Przeciw - 2 

Wstrzymało - 7 

Nieważnych - 2  

 

Członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników Naukowych został Marcin Gandera.  

 

18. Wybór członków Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów Zagranicznych  

Studentów (2 osoby)  

 

Zgłoszone kandydatury:  

-Eryk Kądziela,  

-Mateusz Konieczny,  

-Anna Kurkiewicz  

 

Nie zgodzili się:  

-Michał Faron  

 

Wyniki głosowania: 



Głosowało 22 osoby 

 

Eryk Kądziela  

Za -15  

Przeciw - 1 

Wstrzymanych  - 5 

Nieważny -1  

 

Mateusz Konieczny  

Za -7  

Przeciw  - 3 

Wstrzymanych -9 

Nieważne -3  

 

Anna Kurkiewicz  

Za - 15  

Przeciw  - 1 

Wstrzymanych -5  

Nieważny -1  

 

Członkami Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów zagranicznych zostali Eryk Kądziela, Anna 

Kurkiewicz.  

 

19. Wybór członków Rady Bibliotecznej (2 osoby)  

Zgłaszanie kandydatur:  

-Mateusz Konieczny,  

-Przemysław Ogórek,  

-Szymon Gąsienica-Szostak  

 

Nie zgodzili się:  

-Eryk Kądziela,  

-Klaudia Szmit  

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 22 osób 

 

Mateusz Konieczny  

Za -18  

Przeciw -3 

Wstrzymało się -1 

 

Przemysław Ogórek  

Za -11  

Przeciw - 4 

Wstrzymało się  -5  

 

Szymon Gąsienica-Szostak  

Za -15  

Przeciw - 1 

Wstrzymało się -1 

  

Członkami Rady Bibliotecznej zostali Mateusz Konieczny i Szymon Gąsienica-Szostak  

 

V. Wolne wnioski 

 
Jakub Truty - podziękowania dla Parlamentarzystów 

 



Izabela Zuba - gratulacje dla nowego zarządu oraz podziękowania Jakubowi Trutemu za poprowadzenie 

posiedzenia wyborczego. 

 

Artur Brzózka - podziękowania dla Jakuba Trutego. 

 

VI. Zakończenie obrad  

 


