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Monika Dziarkowska 
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Parlamentu Studenckiego 
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Działając na podstawie Zarządzenia Uczelnianego Studenckiego Komisarza 

Wyborczego nr 2/2015 z dnia 13 maja 2015 r. chciałam zgłosić swoją kandydaturę na 

Przewodniczącą Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

 Równocześnie, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia wyborów. 

 

 

 

Izabela Zuba 

  



 
 
 
 

 

FUNKCJE, KTÓRE DO TEJ PORY PEŁNIŁAM W PARLAMENCIE 

STUDENCKIM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE: 

 Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego, 

 Rzecznik Praw Studenta, 

 Przewodnicząca Studenckiej Rady Wydziału Finansów, 

 członek Senatu, 

 członek Senackiej Komisji ds. Finansów, 

 członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, 

 członek Komitetu Jubileuszowego Uczelni, 

 członek Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa, 

 członek Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Ekonomicznych, 

 członek Rady Wydziału Finansów, 

 członek grupy projektowej Zmagań Wydziałów 2014. 

  



 
 
 
 

 

UMOTYWOWANIE KANDYDATURY 

Kandydowanie na drugą kadencję jako Przewodnicząca PSUEK jest dla mnie decyzją 

naturalną. Skrócona kadencja, spowodowana przeniesieniem terminu wyborów do 

organów samorządu studenckiego, nie pozwoliła mi na wprowadzenie wszystkich zmian 

i ulepszeń, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie Parlamentu. 

Sprawowanie funkcji Przewodniczącej w ostatnim semestrze sprawiło, że obecnie 

zdecydowanie bardziej świadomie patrzę na nasz samorząd. Poznałam jego faktyczne 

problemy. Wiem, które praktyki należy kontynuować, a co wymaga poprawy. Nie 

wyobrażam sobie skończenia kadencji po jednym semestrze działań jako Przewodnicząca. 

Jest to zbyt krótki czas, jeśli chce się przeprowadzić zmiany i wprowadzić wszystkie 

założenia poprzedniej kadencji. Część zadań, które sobie wyznaczyłam, ma charakter 

długofalowy, więc potrzebuję szansy, aby zrealizować wszystkie moje postanowienia. 

Przykładem może być praca nad wizerunkiem Parlamentu Studenckiego, która wymaga 

systematyczności i konsekwencji w działaniach. 

Dodatkowo w obecnej kadencji zaangażowałam się bardzo mocno w działalność 

Parlamentu. Jest to kolejny czynnik, który motywuje mnie do kontynuowania działalności. 

Dostrzegam też realne korzyści dla studentów płynące z posiadanego obecnie dobrego 

kontaktu z Władzami UEK. Uważam, że możemy więcej osiągnąć pokazując, że potrafimy 

być konsekwentni w naszych działaniach. 

Do tej pory starałam się kierować misją PSUEK jak i wartościami, które są dla nas 

najważniejsze. Uważam, że posiadane przeze mnie odwaga w walce o nasze prawa, 

zaangażowanie w działalność samorządową, odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

oraz chęć rozwoju - zarówno samego Parlamentu, jak i całego samorządu studenckiego, 

sprawiają, że jestem gotowa by rzetelne sprawować funkcję Przewodniczącej Parlamentu 

Studenckiego w najbliższym roku akademickim. 

  



 
 
 
 

 

PROGRAM WYBORCZY 

STRUKTURA SAMORZĄDU: 

Podejmując decyzję o strukturze samorządu kieruję się przede wszystkim 

doświadczeniem, które zdobyłam pracując w obecnym Prezydium oraz chęcią 

udoskonalania naszych działań. 

Proponuję Zarząd składający się z Przewodniczącego Parlamentu oraz 5 członków 

Zarządu, z których każdy będzie miał konkretne funkcje: 

 Przewodniczący Parlamentu Studenckiego, który czuwa nad działaniami 

Zarządu, Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych i Pełnomocnika 

ds. organizacji, 

 Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia kieruje pracami Komisji 

Dydaktycznej, pełni funkcję Rzecznika Praw Studenta oraz czuwa nad 

działaniami Dyrektora Biura, 

 Członek Zarządu ds. Socjalnych kieruje pracami Komisji Socjalnej oraz czuwa 

nad działaniami Komisji Prawnej, 

 Członek Zarządu ds. Finansów kieruje pracami Komisji Finansowej oraz dba 

o odpowiednie zarządzanie budżetem przeznaczonym na działalność 

studencką, 

 Członek Zarządu ds. Projektów czuwa nad przebiegiem projektów 

Parlamentu oraz nad działaniami Komisji ds. Sponsoringu, 

 Członek Zarządu ds. Promocji kieruje pracami Komisji ds. Promocji oraz 

czuwa nad działaniami Komisji ds. HR. 
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UTRZYMANIE RELACJI Z WŁADZAMI 

Postulatem, który chciałabym podtrzymać w kolejnej kadencji Parlamentu, jest 

utrzymanie jak najlepszych relacji z Władzami UEK. Sama przekonałam się, jak ważne jest 

dbanie o wzajemne interesy. Widzę tu korzyści na różnych płaszczyznach. 

Zasiadając w organach uczelnianych i współdecydując o zarządzaniu Uczelnią 

możemy mieć realny wpływ na jakość studiowania. Nie mamy wpływu na wszystko, ale im 

większą inicjatywę wykażemy, tym poważniej będziemy traktowani. Relacje partnerskie 

z osobami kluczowymi na UEK pomagają nam w codziennej walce o nasze prawa. 

Dobry kontakt z osobami podejmującymi zasadnicze decyzje o Uniwersytecie 

pomaga nam też w realizowaniu zadań, jakie są przed nami stawiane. Realizacja większości 

projektów nie miałaby miejsca, gdyby nie wsparcie ze strony Uczelni. Bez niego nie 

wyobrażam sobie sprawnej działalności samorządu. 

W najbliższej kadencji postaram się o zapewnienie Przewodniczącemu Parlamentu 

miejsca w Kolegium Rektorskim. Jest to krok w stronę naprawdę partnerskich relacji 

z Władzami. Uważam, że obecność przedstawiciela studentów w tym organie poprawi 

również funkcjonowanie Uczelni. Zgłaszając uwagi w czasie posiedzeń Kolegium unikniemy 

niepotrzebnych dyskusji w trakcie posiedzeń Senatu oraz przyspieszymy część prac 

Kolegium. Uważam, że ze względu na zbliżające się wybory rektorskie, najbliższy rok 

akademicki jest doskonałą okazją do zapewnienia miejsca w Kolegium Rektorskim. 

 

PRACA NAD PR 

 Utrzymuję zdanie, że zwiększanie świadomości studentów na temat naszej 

działalności przyczyni się do wzrostu zaangażowania studentów w życie Uczelni. Im większe 

mamy poparcie ze strony naszych studentów, tym większą siłę głosu mamy w rozmowach 

z Władzami Uczelni oraz wzrasta nasza pozycja wśród innych samorządów studenckich. 

Główną zmianą w stosunku do obecnej kadencji jest włączenie osoby zajmującej się 

promocją Parlamentu w szeregi Zarządu PSUEK. Uważam, że jest to dobry krok w stronę 

lepszego funkcjonowania samorządu. Członkowie Zarządu są zawsze lepiej poinformowani 

o bieżących działaniach, a dodatkowa osoba zajmująca się wyłącznie promocją będzie 

w stanie regularnie informować o nich szersze grono. Mówię tu zarówno o zapewnieniu 

dostępu do ważnych informacji studentom UEK, jak i o poprawie komunikacji wewnątrz 

Parlamentu. 



 
 
 
 

 

POPRAWA ORGANIZACJI NASZEJ PRACY 

 Obserwując działania samorządów innych uczelni uważam, że skupiamy się w zbyt 

dużym stopniu na działaniach bieżących, nie poświęcając odpowiedniej ilości czasu na cele 

długofalowe. Sądzę, że skutecznym rozwiązaniem wielu problemów, na które napotykamy 

codziennie jako organ samorządu studenckiego, jest zatrudnienie osoby zajmującej się 

obsługą administracyjną PSUEK. Samorządy studenckie innych największych uczelni 

krakowskich (AGH, UJ, PK) zatrudniają na stałe sekretarki, które wspomagają ich pracę. 

Zatrudnienie takiej osoby pozwala na skupienie się w większym stopniu na misji PSUEK – 

jaką jest reprezentowanie studentów naszej Uczelni, kreowanie życia studenckiego oraz 

rozwój. Jeśli naprawdę chcemy poprawiać jakość studiowania, to  musimy w kolejnych 

kadencjach skupiać się właśnie na tym. 

 

PRACA NAD HR 

 Po raz kolejny poruszę temat relacji wśród członków Parlamentu. Uważam, że bez 

dobrej atmosfery nie jesteśmy w stanie działać efektywnie. Dlatego też Przewodniczący 

Komisji ds. HR będzie od tej kadencji odpowiadał za swoje działania przed członkiem 

Zarządu ds. Promocji. Współpraca tych dwóch działów przyczyni się do poprawy 

komunikacji wewnątrz Parlamentu i wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie naszych 

organów. 

 Cały czas chcę pamiętać o misji, którą wypracowaliśmy wspólnie. Skupienie się na 

tym, jakie chcemy osiągać efekty, pomoże nam wypracować najlepsze rozwiązania. Nie 

chcę zapominać o tym, że jesteśmy tu nie tylko dla innych, ale również dla siebie. Jeśli 

zależy nam na rozwoju siebie samych, to musimy działać razem. Tylko w ten sposób z pracy 

w Parlamencie wyciągniemy lekcje na przyszłość. Doświadczenie tu zdobyte ułatwi nam 

odnalezienie się w rzeczywistości po studiach – więc chcę, aby było jak największe. Im 

bardziej każdy z nas będzie chciał działać, tym lepsze efekty osiągniemy dla całej 

społeczności studenckiej. A im więcej wypracujemy wspólnie, tym większe korzyści 

przyniesie to każdemu z osobna. 


