
Sprawozdanie z XXIII posiedzenia Prezydium Parlamentu Studenckiego UEK 
 
Data: 13 października 2014r. 
Godz.: 18.10-20.10 
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 
Aleksandra Rogucka - Wiceprzewodnicząca ds. projektów 
Dominika Kowalska - Wiceprzewodnicząca ds. PR 

 
Porządek posiedzenia: 
1) Nowi członkowie Prezydium 
Przewodnicząca Joanna Bereza oficjalnie powitała Aleksandrę Rogucką i Dominikę 
Kowalską w Prezydium, dla których było to pierwsze posiedzenie po wyborze na 
nowe funkcje. Omówiono zasady współpracy oraz ustalono porządek sporządzania 
sprawozdań z posiedzeń do końca kadencji. 
 
2) Akademik 
W najbliższym tygodniu Przewodnicząca wraz z Zastępcą – Wiceprzewodniczącym 
ds. socjalnych będą uczestniczyli w spotkaniu z władzami uczelni dotyczącym 
dalszego planowania budowy akademika na kampusie UEK. Zostaną wtedy 
przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej przez PSUEK we współpracy z kołem 
naukowym, w której studenci wyrażali swoją opinię nt. powstającego akademika. 
 
3) Obiekty sportowe 
Joanna Bereza poinformowała o planowanym remoncie i gruntownej przebudowie 
boiska sportowego znajdującego się na kampusie UEK. W jego pobliżu powstanie 
także siłownia zewnętrzna. 
 
4) Jubileusz 90-lecia UEK 
Poruszono temat zbliżających się obchodów 90-lecia istnienia Uniwersytetu. 
Omówiono wstępne pomysły atrakcji dla studentów. Sprawa zostanie 
przedyskutowana na najbliższym posiedzeniu PSUEK. 
 
5) Posiedzenie Parlamentu 
Ustalono termin oraz wstępny porządek najbliższego posiedzenia PSUEK, które 
będzie miało miejsce we wtorek 28.10.2014r. Przedstawione m.in. Zostaną 
sprawozdania z ostatnio zakończonych projektów oraz wnioski o nagrodę dla 
studentów zaangażowanych organizacyjnie. 
 
6) Wyjazd PSUEK 
Koncepcją wyjazdu jest sprawozdanie się osób aktywnie działających w mijającej 
kadencji oraz ich nagrodzenie za wysiłek pracy. Termin wyjazdu planowany jest na 
24-26.10.2014r. Punktem merytorycznym będzie szkolenie przeprowadzone przez 
byłego działacza samorządowego, który zna od wewnątrz problemy organizacji 
działających na uczelni wyższej. 
 



7) Międzynarodowy Dzień Otwarty 
Przedyskutowano wybór koordynatora standu PSUEK na zbliżającą się edycję MDO. 
Aleksandra Rogucka oraz Dominika Kowalska jako wiceprzewodniczące ds. 
projektów oraz PR przeprowadzą rozmowy z potencjalnymi kandydatami. 
 
8) Ankieta dziekanatów 
Wiceprzewodniczący ds. dydaktyki i jakości kształcenia Dawid Knara przedstawił 
końcowy etap prac uruchamiania ankiet dziekanatów. Trwają prace nad ich 
promocją. 
 
9) Mosty Ekonomiczne 
Wiceprzewodnicząca ds. projektów przedstawiła kandydatury osób ubiegających się 
o koordynowanie krakowskiej edycji Mostów Ekonomicznych 2015. Po burzliwej 
dyskusji został wybrany Michał Kamiński. 
 
10) Mentorzy UEK & Bal Parlamentarzysty 
Aleksandra Rogucka przedstawiła kandydatury osób ubiegających się 
o koordynowanie projektu Mentorzy UEK & Bal Parlamentarzysty. Po krótkiej 
naradzie został wybrany Bartłomiej Krzus. 
 
11) Dotacje dla organizacji 
Wiceprzewodnicząca Wioletta Bolechała przedstawiła podział dotacji dla organizacji 
opracowany przez komisję finansową. Podjęto uchwałę o przyznaniu dotacji. 
 
12) Bieg UEK 
Krótko przedyskutowano ostatnie edycje Biegu UEK i podjęto decyzję o braku 
kontynuacji działań związanych z następną edycją. Decyzja o ewentualnych 
przyszłych edycjach będzie należała do następnej kadencji Parlamentu. 
 
 
 
Podjęte uchwały: 

1) Uchwała nr 15/2014 w sprawie przyznania dofinansowania przez Parlament 
Studencki 

2) Uchwała nr 16/2014 w sprawie powołania koordynatora projektu „Mosty 
Ekonomiczne” 

3) Uchwała nr 17/2014 w sprawie powołania koordynatora projektu „Mentorzy 
UEK & Bal Parlamentarzysty” 

 
 
 
 

PROTOKOLANT     PROWADZĄCA POSIEDZENIE 


