
 

Sprawozdanie z XII posiedzenia Prezydium Parlamentu Studenckiego UEK 

Data: 26 marca 2014 r. 
Godz.: 18.00 
Miejsce: Sala Konferencyjna PSUEK, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy 
Prowadząca: Joanna Bereza 
Obecni: Joanna Bereza – Przewodnicząca Parlamentu 

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

Goście:  Karolina Nowak – Przewodnicząca SRW Zarządzania 
Tobiasz Karwat – Przewodniczący SRW Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 
Ewa Dziewońska – Przewodnicząca SRW Finansów 

 

Porządek posiedzenia: 
 

1)  Omówiono prace przewodniczących SRW, które zostały dotychczas wykonane. 

Przewodniczący krótko opowiedzieli o swojej działalności. Spotkanie miało charakter 
informacyjny. 

2) Omówiono ankietę dotyczącą oceny prezydium. Rozwiązano kwestie dotyczące spornych 
pytań oraz ustalono datę jej wysłania do członków SRW. Ma ona na celu usprawnić prace 
prezydium oraz poznać opinię dotyczącą pracy prezydium. 

3) Poruszono kwestię otwartości posiedzeń parlamentu oraz zdecydowano o wysłaniu maila 
informującego do wszystkich członków SRW. Przyczyną tematu jest niekorzystanie 
z możliwości wysyłania delegatów z SRW na posiedzenia parlamentu. 

4) Omówiono prace nad kartą starosty, stan prac oraz poruszono temat tworzenia bazy 
starostów. 

5) Ustalono termin PSUEK S.A. na 24 maja 2014. Koordynatorem edycji letniej jest Monika 
Pustułka. Termin został ustalony przy uwzględnieniu Juwenaliów. 

6) Przewodnicząca Parlamentu poinformowała o formie wysyłki newslettera oraz 
o trwających negocjacjach dotyczących umowy barterowej z firmą, która ma go wysyłać. 

7) Poruszono kwestię wyjazdu integracyjno-szkoleniowego i podjęto decyzję o wyjeździe 
członków SRW oraz wolontariuszy. Wolontariuszy mogą zgłaszać koordynatorzy projektów 
oraz osoby, które korzystały z pomocy osób spoza SRW. Poruszono także tematy szkoleń 
jakie powinny się odbyć oraz osób, które miałyby je przeprowadzić. 

8) Sprawozdanie wiceprzewodniczących z bieżących prac komisji. Wiceprzewodnicząca ds. 
HR poinformowała o pracach nad systemem motywacyjnym. 

9) Poruszono kwestię opracowania strategii parlamentu na wyjeździe integracyjnym 
dotyczącej ogólnej działalności parlamentu oraz celu funkcjonowania parlamentu. 

10) Wiceprzewodnicząca ds. finansów przedstawiła wnioski organizacji o dofinansowanie 
oraz podział środków ustalony przez komisję finansową. Dyskusja nt. poszczególnych dotacji 
i ich zaakceptowanie. 
 
 
 
 



 

Podjęte uchwały: 
 

1) Uchwała nr 8/2014 w sprawie przyznania dofinansowania przez Parlament Studencki 
 

PROTOKOLANT PROWADZĄCA POSIEDZENIE 
 


