
 

Sprawozdanie z X posiedzenia Prezydium Parlamentu Studenckiego UEK 

Data: 12 marca 2014 r. 
Godz.: 19:05-22:00 
Miejsce: Centrum Obsługi Studenta, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy 
Prowadząca: Joanna Bereza 
Obecni: Joanna Bereza – Przewodnicząca Parlamentu 

Tobiasz Folak – Zastępca Przewodniczącej, Wiceprzewodniczący ds. socjalnych 
Wioletta Bolechała – Wiceprzewodnicząca ds. finansów 
Dawid Knara - Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości kształcenia 
Magda Witowska – Wiceprzewodnicząca ds. projektów 
Agnieszka Gał – Wiceprzewodnicząca ds. HR 

Goście: Joanna Trojańska – Dyrektor Juwenaliów UEK 2014 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawozdanie Dyrektora Juwenaliów UEK 2014 
Joanna Trojańska – Dyrektor Juwenaliów UEK 2014 – przedstawiła dotychczasowe działania 
jakie zostały podjęte w związku z realizacją największego projektu PSUEK. Mówiła 
m.in. o podpisanych umowach, zarówno współpracy jak i sponsorskich. Szczegółowo 
przedstawiła postępy przy projektach, sprawy jakie zostały już załatwione w krakowskich 
urzędach, relacje pomiędzy organizacjami w toku przygotowań oraz planowane pule 
sprzedaży biletów. Zakreśliła również plany najbliższych działań. 
 

2. Spotkanie z inwestorem w sprawie akademika 
Przewodnicząca Joanna Bereza przedstawiła jakie ustalenia zostały podjęte na spotkaniu 

u Kanclerza UEK z potencjalnym inwestorem, który miałby za pawilonem F wybudować na 

zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego nowy akademik dla studentów UEK. 

W spotkaniu tym uczestniczył również z ramienia Samorządu Wiceprzewodniczący 

ds. socjalnych – Tobiasz Folak. Przewodnicząca poprosiła członków Prezydium, aby jak 

najszybciej przekazali droga elektroniczną swoją opinię na ten temat wraz z sugestiami we 

wskazanych sferach (liczba osób w pokoju, metraż pokoju, aneks kuchenny – 

rozmieszczenie, procentowy udział pokoi w zależności od standardu, atrakcje itp.). 

3. Bieżące sprawy 
a) Członkowie Prezydium podzielili miedzy sobą, kto będzie podpisywał zaświadczenia 

dla uczestników Mostów Ekonomicznych w danym mieście. 
b) Została poruszona kwestia współpracy z pewnym DJem organizującym imprezy 

klubowe na terenie Katowic. 
c) Ustalono, że spotkanie z Alumnami (PSUEK S.A.) odbędzie się w późniejszym 

terminie. Zmiana związana jest z odbywającym się w pierwotnym terminie 
Studenckim Forum Jakości. 

d) Po raz kolejny omówiono zagadnienie banerów klubu Frantic oraz innych klubów. 
e) Poruszono kwestię Nagrody dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie 

studentów UEK. Ustalono ostateczne szczegóły przebiegu naboru wniosków oraz 
termin zaopiniowania ich przez Parlament – marcowe posiedzenie w dniu 27 marca 
2014 r. 

f) Ustalono wspólne stanowisko w sprawie obliczania ostatecznej oceny dla studentów, 
których obowiązuje nowy Regulamin Studiów. Stanowisko to zostanie przekazane 
Prorektorowi ds. studentów i kształcenia. 

 
4. Kradzieże w biurach 
Poruszono niepokojąca kwestię dotyczącą kradzieży w biurach PSUEK. Przeanalizowano 
dotychczasowe działania w celu ich zapobiegania i postanowiono zmienić politykę dostępu 
do niektórych biur (222 oraz 223). Postanowiono również wystosować wiadomość do 
wszystkich członków SRW w tej sprawie. 



 

W temacie biur rozważano także zmianę umeblowania polegającą na usunięciu niektórych 
zbędnych szaf i regałów. 
 
5. Bieżące działania w sferze projektów 
Magda Witowska – Wiceprzewodnicząca ds. projektów omówiła krótko postępy w realizacji 
najbliższych projektów Parlamentu. Bezpieczna Uczelnia odbędzie się w maju, a nie 
w czerwcu jak początkowo planowano. Mosty Ekonomiczne zaczynające się dzisiaj są już 
w pełni przygotowane, a w kwestii Karty Starosty również podejmowane są ostatnie 
działania. 
 
6. Współpraca z przychodnią 
Po raz kolejny dyskutowano nt. współpracy z którąś z krakowskich przychodni. Obecnie 
pozostają dwie opcje – kontynuacja współpracy ze Scanmed lub podjęcie współpracy 
z Euroclinic. Rozmowy trwają. 
 
7. Informacje o komisjach 

a) Komisja Dydaktyczna – Dawid Knara – Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości 
kształcenia – omówił jakie działania są obecnie podejmowane przez Komisję, 
tj. stworzenie projektu Karty Praw Studenta, stworzenie ankiety oceny Domów 
Studenckich oraz zajęć wyrównawczych na UEK, Konkurs na najlepszą pracę 
dyplomową, Raport Studencki. 

b) Komisja Finansowa – Wioletta Bolechała - Wiceprzewodnicząca ds. finansów – 
poinformowała, że w kwestii finansów samorządowych jedyną z bieżących kwestii jest 
trwający nabór wniosków w ramach dofinansowania dla organizacji udzielanego 
przez Parlament. 

c) Komisja HR - Agnieszka Gał – Wiceprzewodnicząca ds. HR – przedstawiła podział 
obowiązków w ramach członków Komisji, wspomniała o przebiegu realizacji systemu 
motywacyjnego oraz imprezach organizowanych we współpracy z krakowskimi 
klubami. 

d) Komisja Socjalna – Tobiasz Folak – Wiceprzewodniczący ds. socjalnych – 
zawiadomił o planowanym w najbliższym czasie posiedzeniu Komisji. Omówił również 
planowaną formę promocji Nagrody dla wyjątkowo zaangażowanych organizacyjnie 
studentów UEK, która polegałaby na poinformowaniu wszystkich organizacji 
studenckich, kierowników katedr, dziekanów (podmioty mogące ubiegać się o 
nagrodę dla danego studenta) oraz przewodniczących SRW. 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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