
Posiedzenie Parlamentu 17.01.2018 r.  
 

Sekretarz: Daniel Galica  

 
 

Otwarcie obrad i zatwierdzenie porządku obrad przez przewodniczącego Davida 
Kukułkę.  
 
Powołanie komisji skrutacyjnej. Do komisji został wybrany Marcin Gandera oraz Olga 
Bartos.  
 
Sprawy osobowe:  
 
1)Wybór sekretarza:  
 
Szymon Adamczyk zaproponował Daniela Galicę na stanowisko sekretarza PSUEK. 
Daniel Galica przyjął propozycje i został wybrany stosunkiem głosów 22 za 0 przeciw. 
 
2)Powołanie Uczelnianego Studenckiego komisarza Wyborczego. 
 
David wysunął propozycje Bartosza Włodarczyka z uzasadnieniem rzetelności i 
wykonywania swoich obowiązków z duża dokładnością co może potwierdzić Adam z 
komisji prawnej. Kandydat jest również blisko regulaminu.  
 
Bartosz wyraził zgodę na w/w stanowisko. Odbyło się głosowanie podczas którego 
Bartosz został wybrany stosunkiem głosów 22 za 0 przeciw.  
 
Po wyborze głos zabrał Marcin Gandera, który zapytał o konkretny plan działania na 
stanowisku m.in. jak zwiększyć frekwencję wyborów oraz zapytał o możliwość 
głosowania elektronicznego. David Kukułka poinformował, że propozycja kandydatury 
była spontaniczna. Bartosz stwierdził, iż potrzebuje czasu aby wysunąć konkretne 
propozycje opierając się na kontakcie z poprzednimi komisarzami tj. Tomasz, Mariusz 
oraz Monika. Na podstawie ich doświadczeń i błędów ureguluje i doda z końcem lutego 
konkretne propozycje.  
 
Tomasz Sałek pogratulował Bartoszowi objętego stanowiska a David Kukułka 
podziękował poprzedniemu komisarzowi za zaangażowanie w prace.  
 
Ogłoszenia zarządu:  
 
David Kukułka poinformował, że będzie dostępny plik w którym każdy parlamentarzysta 
anonimowo będzie mógł poddać ocenie prace zarządu parlamentu. Zachęcał również do 
uwag i rozmów indywidualnych.  
 
Żaneta Bogacka z działu promocji poinformowała o 8-minutowym filmie który ma się 



pojawić na fanpage`u na Instagramie w związku z konkursem organizowanym przez 
MPK. Zachęciła również wszystkich do zabierania głosu pod postami na FB oraz 
reagowanie na niestosowne treści.  
 
 
 
Jolanta Franczak ogłosiła wyniki konkursu Przyjazny Dziekanat. Wygrał dziekanat 
wydziału Towaroznawstwa.  
 
Paulina Bochniak nieobecna na posiedzeniu przekazała list w którym poinformowała o 
rekrutacjach na koordynatorów projektów: Bezpieczna Uczelnia oraz Świeżak.  
 
Głos zabrał Rzecznik Praw Studenta - Szymon Adamczyk.  
 
Szymon poinformował o powstaniu fanpage`u RPS, który ma na celu ułatwić kontakt 
oraz przybliżyć studentów. Poprosił również o wspieranie i promowanie fanpage`u.  
 
Głos zabrała Paulina Łatka która zachęciła do kupowania i promocji nowych bluz UEK. 
 
Katarzyna Białecka opuściła obrady.  
 
Zmiany w regulaminie posiedzeń PSUEK:  
 
Zmiany przestawił Adam Leszczyński- przewodniczący komisji prawnej.  
 
Od października działa komisja prawna składająca się z 10 członów z różnych 
roczników studiów. Rozpoczęli działania nad zmianą i wprowadzeniem poprawek w 
najważniejszych aktach prawnych począwszy od regulaminu posiedzeń PSUEK.  
 
1 zmiana: Wprowadzenie stanowiska protokolanta. W przypadku braku sekretarza 
podczas posiedzenia - protokolant wskazany przez przewodniczącego będzie pełnił 
funkcje sekretarza.  
 
Podczas prezentacji głos zabrał Mariusz Rogowski który zapytał o liczbę członków 
posiedzenia, które zapoznały się z regulaminem. Większość osób podniosła ręce, 
jednakże nie wszystkie. Magdalena Graca zaproponowała przeniesienie dyskusji na 
następne posiedzenie po zapoznaniu się każdego z propozycją nowego regulaminu. 
Adam Leszczyński poinformował, że regulamin zostanie przesłany do każdego. Każdy 
członek parlamentu będzie się mógł z nim zapoznać i zaproponować swoje uwagi na 
następnym posiedzeniu parlamentu. 
 
Wolne Wnioski: 
 
David Kukułka zachęcił wszystkich do częstszego zabierania słowa podczas obrad i 
wyrażania swoje zdania w różnych kwestiach.  
 
Zamknięcie posiedzenia PSUEK. 


