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Otwarcie obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad 

Rozpoczęcie posiedzenia wyborczego 14.06.2017 godz.18: 30. Kworum zostało osiągnięte- 

obecnych 27 delegatów do Parlamentu Studenckiego. Obecna Przewodnicząca Parlamentu 

Studenckiego Monika Dziarkowska zaproponowała Małgorzatę Wolak oraz Paulinę Łatkę jako 

protokolantki posiedzenia. Wyraziły zgodę, sprzeciwów nie zgłoszono. Następnie zapoznała 

zebranych z porządkiem obrad, który jednogłośnie został przyjęty podczas głosowania. 

Wszyscy obecni „za”. 

Informacje Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego 

Tomasz Sałek- Studencki Komisarz Wyborczy, przedstawił przebieg minionych wyborów do 

Studenckich Rad Wydziałów oraz szczegółowe dane odnośnie frekwencji na poszczególnych 

wydziałach. Zostaliśmy zapoznani z bardzo dokładnymi wynikami osiągniętymi przez 

poszczególnych członków przyjętych do Studenckiej Rady Wydziału. Podziękował 

Mariuszowi Rogowskiemu za przeprowadzenie wyborów. Mariusz został nagrodzony 

gromkimi oklaskami! 

Powołanie komisji skrutacyjnej  

Następnie zgłosiły się osoby chętne do Komisji skrutacyjnej - Natalia Wróbel, Kinga Cebo, 

Magda Radwańska, Mateusz Konieczny. 26 osób zagłosowało „za”. Sprzeciwów nie było. 

Jeden członek wstrzymał się od głosu.  

Wybór Przewodniczącego PSUEK 

Kandydat na Przewodniczącego- David Kukułka rozpoczął swoje przemówienie o godzinie 

18:55. Nastąpiła wstępna prezentacja swojej osoby i zarządu z którym chciałby współpracować 

podczas kadencji, którą by objął. Następujący skład zarządu przedstawiony przez kandydata:  

 Ewa Bielak- Członek zarządu ds. Finansów oraz zastępca przewodniczącego  

 Jolanta Franczak- Członek zarządu ds. Dydaktyki j Jakości Kształcenia  

 Katarzyna Białecka- Członek zarządu ds. Socjalnych 

 Żaneta Bogacka- Członek zarządu ds. Promocji 

 Paulina Bochniak- Członek zarządu ds. Projektów  



 

 

Przedstawiona została struktura według przewodniczącego, w której Komisja ds. HR i komisja 

ds. Sponsoringu miałaby być pod pieczą Członka Zarządu ds. Projektów. Członek Zarządu ds. 

Finansów nadzorowałby komisje ds. Finansów i również pracę Dyrektora biura PSUEKu. 

Członek Zarządu ds. Dydaktyki niezmiennie nadzorowałby pracę komisja ds. Dydaktyki i 

Jakości kształcenia. Natomiast niezmiennie członek zarządu ds. Socjalnych – Komisja ds. 

Socjalnych oraz dodatkowo komisji ds. Prawnych.  

Kandydat przedstawił szczegółowo swoje doświadczenie. Nadmienił również swoją 

działalność poza parlamentarną w ostatnim roku. Potem przeszedł do prezentacji swojego 

programu wyborczego, który obejmował następujące punkty: relacje z władzami, realizacja 

projektów, transparentność, wizerunek wśród studentów, poprawa wewnętrznej organizacji 

parlamentu. 

Pytania : 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Jakie osiągnięcie uważasz za 

swoje największe w Parlamencie?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Odważenie się na 

kandydowanie do zarządu jako przewodniczący. Jednak jak by miał wybrać co do tej pory, to 

praca przy Juwenaliach oraz w komisji ds. Socjalnych. 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Temat- Włączenie przewodniczącego 

komisji ds. HR do rozmów na kandydatów do koordynatorów. Czy nie uważacie,  że lepiej było 

by z przewodniczącym komisji ds. HR porozmawiać wcześniej, przed spotkaniem z 

potencjalnym koordynatorem projektu? Przewodniczący komisji ds. HR wtedy nie będzie miał 

możliwości zastania koordynatorem projektu. Jak to widzicie? Czemu akurat tak? 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Odniosła się do wypowiedzi Natalii 

Wróbel- Przy wyborze koordynatora powinniśmy oceniać doświadczenie i merytorykę? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Przewodniczący komisji 

ds. HR ma możliwość sprawdzenia i zweryfikowania informacji, które przedstawiana są przed 

zarządem kandydat na koordynatora projektu. Wydawał mi się on oczywista osobą, której 

opinia jest potrzebna do podjęcia decyzji nad wyborem koordynatora do konkretnego projektu. 

Sam udział przewodniczącego ds. HR jest niezbędny, i jego obecność na tą chwile jak dla mnie 

jestem na tak. Jak wyjdzie w trakcie rozmów zobaczymy. HR nie powinien być koordynatorem 

Projektów. Chyba, że tych mniejszych. Wszystko po to, żeby nie rozdrabniał się i zaniedbywał 

swoich obowiązków. Nie będzie on decyzyjnym głosem a jedynie doradczym.  

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Jak zamierzacie dokonać wyboru 

przewodniczącego komisji ds. HR? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu : Poprzez spotkanie z 

zarządem. 



 

 

Albert Palka- SRW Zarządzania- Obecny przewodniczący komisji ds. Sponsoringu: Dlaczego 

komisja ds. Sponsoringu została przeniesiona pod opiekę członka zarządu ds. Projektów? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu : Wydaje mi się, że taka 

współpraca będzie bardziej owocna.  

Albert Palka- SRW Zarządzania- Obecny przewodniczący komisji ds. Sponsoringu: Z mojego 

doświadczenia tak czy tak przewodniczący komisji ds. sponsoringu będzie musiał 

współpracować z członkiem zarządu ds. promocji. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu : Nie wydaje mi się, że to 

będzie problemem, żeby przewodniczący komisji ds. Sponsoringu współpracował z dwoma 

członkami zarządu ( Członkiem zarządu ds. Promocji oraz Członkiem zarządu ds. Projektów). 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Chciałbym wyrazić smutek, ponieważ jest wiele nieścisłości w 

prezentacji twojej kandydatury. Chciałbym prosić o swego rodzaju deklaracje na temat 

zasięgnięcia informacji na temat terminologii. Jeżeli pokazałeś strukturę, jak twoim zdaniem 

ma wyglądać współpraca Rzecznika Praw Studenta z przewodniczącym? Drugie pytanie 

dlaczego pod członkiem ds. Socjalnych ma być tylko komisja ds. Socjalnych? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Ogrom zadań jakie będzie 

miała na głowie ta osoba będzie skutkować współpracą tak czy tak. Moim zdaniem rozkład 

pracy jest równy. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: A Rzecznik Praw Studenta? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Komisja socjalna będzie 

z nim współpracować. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Czy nie miałeś takiej 

wizji by przekształcić komisje ds. Socjalnych na komisje ds. socjalnoprawnych?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Pomysł jak najbardziej 

dobry. Mamy przypływ osób, które zajmują się prawem. Dopiero się to rozwija, dlatego widzę 

to w przyszłości. Nie na ten moment. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Czy masz zamiar 

prawników dowartościować by coraz więcej działali? Dowartościować siebie też?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Prawo zmienia się cały 

czas. Przez monitorowanie i zmiany, to dla nich to będzie opcja rozwój. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: A komisja ds. 

Prawnych? 



 

 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Będę się starał, żeby się 

rozwijała i aby miała możliwość rozwoju. Będę o to dbał.  

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Wspomniałeś, że w 

wydarzeniach, które są przez nas wspierane powinien uczestniczyć członek parlamentu. Masz 

na myśli wspierane finansowo? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Tak. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Chciałem zwrócić uwagę, że 

wiele wydarzeń dzieje się po za kampusem i ciężko będzie to zrealizować, ponieważ wiąże się 

to na przykład z wyjazdami. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie chodziło mi o 

wszystkie wydarzenia, ale będziemy się starać uczestniczyć w większych wydarzeniach nie 

kameralnych. Wiem, że jest ich dużo, ale będziemy starać się uczestniczyć w tych gdzie będzie 

możliwość efektywnego promowania parlamentu naszym delegatem. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Roll-up’y powinny być 

częściej. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Musimy przedłożyć 

wszelkich starań, aby jak najczęściej roll-up się pojawiał. 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Czy już zastanawiałeś się, kogo 

widziałbyś na funkcje Rzecznika Praw Studenta i Pełnomocnika Spraw Zewnętrznych? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie, jeszcze prowadzę 

konsultacje. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Jak widzisz PSUEK kiedy będziesz zaczynał swoją drugą kadencje? 

Albo będziesz kończył swoją pierwszą kadencje, co po sobie pozostawisz?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Widzę w jakiś sposób. 

Nie mam pojęcia w jaki dokładnie. Chciałbym zachęcić ludzi do działalności, z swojego 

doświadczenia wiem jak to jest. Chciałbym zarazić ludzi do współpracy z nami. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Odnosi się do kwestii 

wyborów koordynatorów z udziałem przewodniczącego komisji ds. HR, komisji 

socjalnoprawnej- Czy te pomysły konsultowałeś z obecnym zarządem?” 

Eryk Kądziela (SRW FIP-Obecny Rzecznik Praw Studenta) pojawił się na posiedzeniu. 



 

 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie wszystkie pomysły 

zostały skonsultowane, ponieważ napływały w trakcie tworzenia się programu wyborczego.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Pomysły warto było 

skonsultować. Rozwialibyśmy wątpliwości przed spotkaniem. 

Monika Zbozień- Obecny członek zarządu ds.. Promocji: Czy będziesz umiał dzielić czasowo 

swoje obowiązki? Czy nie boisz się sytuacji, że twoje koło naukowe będzie chciało otrzymać 

dofinansowanie i zostaniecie posądzeni o stronniczość?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: W statucie koła mamy 

zapisane ze możemy przekazać prezesurę innemu członkowi koła. Wyłączę się z głosów w 

takiej sprawie czy dyskusji. Wydaje mi się, że jestem w stanie być bezstronny w takich 

sytuacjach. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe środki w postaci rezygnacji z prezesa koła to 

jestem gotowy podjąć takie kroki. W tym roku byłem w stanie znaleźć czas na wszystkie 

obowiązki, z własnej woli chciałem to robić. 

Ania Łapińska-Gość: Czy budując ciepły wizerunek tworzony przed Dział Kultury? Czy chcesz 

mieć możliwość decyzji, narzucania zdania czy pozostawisz wolną rękę przewodniczącemu 

Działu Kultury?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Głos decydujący będzie 

miał członek zarządu ds. Promocji. Jeżeli chodzi o ukierunkowanie działania, to tą kwestie 

wytyczania ścieżki pozostawiam do dyskusji. 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Jaką masz wizję zorganizowania 

kwestii sponsoringu? Promocja może pomóc tworzyć oferty czy pomóc w sprawach 

graficznych. Projektowiec może wyznaczyć jakieś cel. Sponsoring jest bardziej zbliżony do 

promocji. Czy rozważaliście przesunięcie tej struktury?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Współpraca 

sponsoringowa z projektowcem zapewni szybką możliwość komunikacji. Powinien on 

współpracować z promocja przy tworzeniu oferty czy bazy danych. To będzie długofalowa 

współpraca. 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Długofalowa współpraca powinna być 

poprzez kontakt z promocją? Długoterminowość powinna być z promocją, a z projektowcem 

powinna się kontaktować przy konkretnych zadaniach? Pozostawiam to waszej decyzji. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Tak jak powiedziałaś, 

komisja ds. Sponsoringu i ds. Promocji działa z komisją ds. Projektów. Wtedy współpraca się 

zazębia i pojawia się możliwość na tworzenie lepszych ofert. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Szybkie sprostowanie 

co do poprawy nagród dla najbardziej zaangażowanych. 



 

 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Chodzi mi o to, że 

motywacją jest nagroda w formie pieniężnej. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Czy parlament będzie 

funkcjonował centralnie. Czy my jako wydział (GAP) będziemy mogli się odróżniać? Czy 

będzie to wyglądało tak jak do tej pory? Czy ty jako władza wykonawcza będziesz chciał o 

wszystkim decydować? Czy dać swobodę przewodniczącym w działać. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Promocja wydziałów 

powinna działać poza nami. 

Przemek Szot- Gość : Pytanie już zostało zadane. 

Magdalena Graca- SRW FIP : Czy zastanawiałeś się nad wzmocnieniem znaczenia mandatu? 

Jak zwiększysz frekwencje na wyborach?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Kluczowym elementem 

jest promocja sama w sobie. Możemy być obecnie kojarzeni tylko ze ŚwieŻakiem, a 

powinniśmy wykorzystać nasze kontakty ze starostami, aby informacje były przekazywane. 

Magdalena Graca- SRW FIP : Zaangażowanie do partycypacji w wyborach sprawia problem. 

Pójście do urny sprawia problemy i chciałabym, żebyście na to zwrócili uwagę. 

Marcin Gardera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Może docieranie do 

konkretnego wydziału? Chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Czy zastanawialiście się nad 

dodaniem nowej funkcji do zarząd. Słyszałem o pomyśle Administracji, czemu z niego 

zrezygnowaliście?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Wzmocniliśmy pozycje 

Przewodniczącego ds.HR. Obowiązki osoby odpowiedzianej z administracji została 

rozdzielona pomiędzy członków obecnego zarządu. Siedem osób to już tłok. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Temat-Członek zarządu ds. 

Administracji- zdziwienie- Nie przekonuje mnie argument, że zarząd byłby większy. Z 

doświadczenia podczas mojej kadencji parę spraw zostało niedopełnionych. Będziecie mieli 

więcej do zrobienia niż wam się wydaje. Od września istnieje możliwość zwiększenia liczby 

członków zarządu. Współpraca ze starostami? Mamy grupę starostów, nie mają żadnych 

korzyści dla siebie, czy widzisz jakąś możliwość przekonania ich do korzyści i tego, aby z nami 

współpracowali. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Motywacja starosty, 

mamy pewne pomysły. 



 

 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Członek zarządu ds. Administracji jest zbędny radziliśmy sobie przed 

rządami Izy. 

Pojedynczy aplauz Michała Kamińskiego. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Wspominasz o motywowaniu członków, aby jeździli ma konferencje. 

Jestem wielokrotnym uczestnikiem konferencji. Pomysł uważam za bardzo dobry, ponieważ to 

jest sformalizowanie wszystkiego. Czy macie przemyślaną bardziej procedurę przyznawania 

miejsc na konferencję? Czy ta procedura będzie sformalizowana czy będzie spisana? Czy każdy 

będzie musiał ubiegać się o miejsce? Czy wszystkich będzie obowiązywać ta sama procedura?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Wszystko jest do 

przedyskutowania z innymi członkami zarządu. Chciałbym bardzo, żeby uczestnicy konferencji 

mogli nauczyć się czegoś w kontakcie z innym samorządem.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Chciałabym się odnieść do 

kwestii administracji. Uważam, że prezydium Tobiasza jeżeli chodzi o dopilnowanie 

papierów… to co zastałam nie spełniało moich oczekiwań. Odnosząc się teraz do autonomii 

wydziałów. Czy nie chciałbyś SRW dopuścić do większego głosu? Każdy wydział jest 

kompletnie osobnym wydziałem. Jeżeli SRW chce się promować na FP na Facebooku nie musi 

się pytać o zgodę.  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Odpowiedziałem jak bym 

chciał, a nie jak mam zamiar zrobić jeżeli chodzi o pytanie Marcina Gandery. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: A systematyzacja miejsc na 

wyjazd? Czy wnioskować będą również członkowie zarządu o miejsca na wyjazd? Jak sobie to 

wyobrażasz? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Jest to na tyle poważna 

sprawa, że chce wypracować i przedyskutować to z zarządem. Jest to kwestia do uzgodnienia 

z całą resztą . Bardzo bym chciał, żeby było za pomocą zgłoszeń. Wszystko jest pomysłem.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Nikt nie ma obowiązku jechać 

na każdy wyjazd, chyba FUE. 

Kinga Cebo-SRW GAP: Czy Członek komisji ds. Sponsoringu pracujący nad sponsorami do 

konkretnego projektu, wchodzi od razu do GP projektu? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie wiąże się to z tym. 

Jeżeli chodzi o system jest kilka opcji, ale to kwestie dyskusyjne. 

Kinga Cebo-SRW GAP: Czy nie boisz się tego, że będzie to zamieszanie i zagubienie w swoich 

obwiązkach? 



 

 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie uważam, wszystko 

się da zmienić  

Ania Łapińska- Gość: Chciałabym się odnieść do wypowiedzi Izy Zuby odnośnie karty 

starosty. Starości powinni wiedzieć jakie maja obowiązki. Karta starosty zapewnia zniżki. 

Chciałbyś rozwijać współprace ze starostami? Napisałeś, że to projekt? Jak byś chciał to 

rozwijać? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Chciałbym rozwijać pod 

względem promocji ten projekt. Promować działalność samorządowo aby mieli możliwość się 

rozwoju.  

Ania Łapińska- Gość : Kogo byś widział odpowiedzialnego za rozwijanie tego projektu? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Członka komisji ds. 

promocji, bo jest to głównie promocyjne zadanie.  

Mariusz Rogowski- SRW FIP: Czy rozważasz odejście od standardowych standów podczas 

promocji wyborów do SRW? Zastanawiałeś się nad zmianą formy?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Wezmę to pod uwagę.  

Edyta Śladowska (Dyrektor Juwenaliów 2017) pojawiła się na posiedzeniu. 

Iga Orzechowska- Gość: Kwestia Działu Kultury, nie będzie pod Członkiem zarządu ds. 

Projektów a byłby pod Członkiem zarządu ds. Promocji. Czy jest przewidziany budżet, forma 

wyborów na przewodniczącego tej komisji?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Przewodniczący komisji 

wybierany tak jak reszta za pomocą kandydatury. Budżet, to nie czas żeby o tym mówić. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Czy rozważałeś Komisje ds. Projektów?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Komisji ds. Projektów nie 

będzie, ponieważ rozmawiając z innymi członkami Parlamentu stwierdziłem, że nie ma to 

sensu.  

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Dział kultury ma nas promować? Ma 

promować, ale ma przede wszystkim działać dla studentów! Aby chcieli brać udział w 

wydarzeniach, a dopiero później promować. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Będzie pod promocja. 



 

 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy na funkcje Rzecznika 

Praw Studenta i Pełnomocnika ds. zewnętrznych powinna zostać przeprowadzona rekrutacja? 

A nie powinna być nominowana konkretna osoba przez przewodniczącego zarządu? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Myślę o pewnych osobach 

i obserwuje ich działalność w Parlamencie. Jednak nie przewiduje rekrutacji. Przez obserwacje 

wyłonię zwycięzcę. 

Magdalena Graca- SRW FIP : Czy przewidujesz zmiany  w statucie i regulaminie studiów? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Wprowadzenie zmian 

wymaga czasu, wiec nie wiem co bym zmienił w tym momencie. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Co zdecydowało o wyborze 

zastępcy przewodniczącego zarządu? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Osoba dostępna, z 

charakterem, umiejąca postawić na swoim! Taka jest Ewa. Poprzez kontakt prywatny z Ewa 

postanowiłem mianować ją V-ce. 

Dawid Cholewa- SRW EiSM- Przewodniczący komisji Dział kultury: Skoro promocja jest 

rozwiązaniem większości problemów w tym wyborów? Jak ma być rozwiązany dokładnie ten 

problem? A co z finansami dla Działu Kultury? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Na ten moment nie udzielę 

odpowiedzi dotyczącej finansów Działu Kultury.  

Tobiasz Folak- SRW FIP: „Ostatnie pytanie” ranking perspektyw- UEK na ostatnim miejscu. 

(Śmiech na Sali- Tobiasz ucisza sale, tłumacząc, że jest to posiedzenie) Jak będziesz 

dyskutował z władzami, aby wskoczyć na 5 miejsce w rankingu? Jakie przewidujesz zmiany i 

czym będą uwarunkowane? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Dobre pytanie do Członka 

zarządu ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Nie dla dydaktyki. Nie samym problemem jest dydaktyka, 

innowacyjność jest zacznie niższa. Jakie zmiany przewidujesz? Co zaobserwowałeś w trakcie 

swojego studiowania? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie myślałem o tym, 

dlatego nie chce pochopnie udzielać odpowiedzi. Odpowiedzi udzielę jeżeli przemyśle ten 

temat. 



 

 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Odniosę się do postulatów 

dotyczących dobrych relacji z władzami. Nasza poprzedniczka wywalczyła miejsca w większej 

ilości w komisjach senackich, jednak w następnej kadencji te miejsca zostały odebrane. Pytanie: 

Czy chciałbyś powrócić do tego? W jakich komisjach powinniśmy zasiadać? Ile osób? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie zastanawiałem się nad 

komisjami, jednak są to sprawy do ugadania. 

Monika Zbozień- Obecny członek zarządu ds.. Promocji: Czy ważne będzie walczenie o 

zmniejszenia? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Do przedyskutowania. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Jeżeli chodzi o postulat 

dotyczący ilości w Radach Wydziału, jest to wszystko w ustawie. Mamy wszyscy chodzić na 

SRW, bo inaczej zostaną nam odebrane miejsca. Czy na pewno wiesz czym jest Parlament, jeśli 

nie organizacją studencka? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Organizacja ogólnie.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy znasz misje parlamentu 

oraz wizje? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: No tak znam. 

(Pozamiatał! Śmiech na sali).  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Nie doprecyzowałam pytania, 

wymień misje oraz wizje 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Wymienia wizje oraz 

misje.  

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Nawiązuje do twoich obowiązków. 

Czy zauważasz za konieczność uczestniczenie w kolegium kiedy nie dotyczy ono sprawdź 

studenckich?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Sam udział w kolegium 

wzmacnia relacje, wpływa na związanie. Nasze zdanie będzie liczyło się tylko w sprawach 

dotyczących studentów. 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Poprawienie wzmocnienie relacji 

wewnętrznych zgadam się. 



 

 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Co według ciebie wymaga 

największej zmiany?  

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Największy nacisk na 

pełną rzetelność wykonywanych zadań, każdy wprowadzi swoje założenia plus utrzymanie 

dobrych stosunków? 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Czy obecny zarząd nie był 

konsekwentny w wykonywanych obowiązkach? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Odbieranie informacji 

zwrotnych w jak największej ilość, zmiana systemu informacyjnego. To są zmiany o których 

jestem przekonany. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Prośba o powtórzenie. 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: powtórzył 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Jeżeli chodzi o wybór 

zastępcy. Czy nie uważasz ze jest to zagrożeniem, że V-ce nie jest członkiem parlamentu? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie wydaje mi się, żeby 

to było ogromne zagrożenie. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Komentarz na temat Marcina 

Gandery w zarządzie bez delegatury do Parlamentu. Czy jako przewodniczący będziesz chciał 

kandydować do Stowarzyszenia? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie jestem wstanie 

zdecydować. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy nie uważasz to za istotne? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Nie jestem w stanie jestem 

powiedzieć, ale kandydaturę swoją złoże. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czyli jeżeli kandydat na 

przewodniczącego Stowarzyszenia się nie zgłosi to? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: To nie. Wolałbym zostać 

V-ce niż prezesem Stowarzyszenia 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Protokoły z zarządu, w jaki sposób? 

Jak będziecie się dzielić? 



 

 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Członek zarządu ds. 

projektów będzie osobą odpowiedzialną. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Zostałeś wybrany na 

przewodniczącego SRW FIP, myślisz żeby złożyć tą funkcję? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Tak. 

Kinga Cebo- SRW GAP: Czy możesz podsumować to co zostało powiedziane? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Wszystko jest w 

programie. 

Kinga Cebo- SRW GAP: Po uwagach tutaj czy zmiany nastąpią? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Do dyskusji, wzmocnienie 

systemu HR i program rekrutacyjny w jakiejkolwiek formie. 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Czy ktoś ma jakieś pytania? 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czemu zaprezentowałeś 

członków zarządu a potem dopiero siebie? 

David Kukułka- SRW FIP- Kandydat na przewodniczącego zarządu: Wybrałem taką kolejność, 

ponieważ uważam, że cały zarząd jest siłą i postanowiłem najpierw przedstawić ich. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Deklaruje jako mentor 

Davida, że zależy mu na pomocy Davidowi i zdaje sobie sprawę, że dużo nauki przed nim. 

Wszystkie wątpliwości będzie mógł do niego kierować. Wierze w to że będzie mu się chciało 

uczyć! 

(Deklaracja nagrodzona oklaskami.) 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Również, deklaracja o pomocy 

nowemu przewodniczącemu zarządu, do końca września fizycznie będzie pomagać.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Ja też jestem tutaj przez rok i 

deklaruje pomoc. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Mnie nie będzie, ale Przemek wprowadzi ci do Samorządowej Polski. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: FUE-Forum Uczelni 

Ekonomicznych oraz PSRP- Parlament Studencki Rzeczpospolitej Polski. 



 

 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Nadmienia czym jest 

dokładnie PSRP i FUE, ponieważ jest na posiedzeniu wielu nowych członków Parlamentu. 

Monika Dziarkowska-Obecna przewodnicząca zarządu Dziękuje David, możesz usiąść. 

Przerwa-od 21: 00 do godz. 21: 10. Monika Dziarkowska wznawia posiedzenie.  

Wyniki: 

Za Przeciw Wstrzymało się Nieważny 

23 0 5 0 

 

Nowy przewodniczący – David Kukułka! 

Podziękowanie ze strony Davida dla głosujących. 

 

Wybór członków Zarządu PSUEK 

 

Ewa Bielak- Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów oraz zastępcę przewodniczącego  

Przedstawienie swojej osoby. Motywacja i doświadczenie. Cele. 

Pytania:  

Ania Łapińska- Gość: Czy jeżeli będą jakiekolwiek podejrzenia o stronniczość, czy byłabyś 

wstanie zrzec się funkcji? Jak to widzisz? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Będę wyłączona od 

głosowania w tym przypadku. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: W jaki sposób odeprzesz 

zarzut o stronniczość, jeżeli pojawią się ze strony innych kół naukowych ? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Jest 9 osób, które wydają 

decyzje. Kolejnym argumentem jest fakt, że zarząd podpisuje się pod wszelkimi decyzjami.  



 

 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Obecność prelegentów 

parlamentu na wydarzeniach dofinansowanych? Czy uczestniczyłaś w kreowaniu tego 

pomysłu? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Będzie wyznaczona 

konkretna osoba odpowiedzialna za delegowanie prelegentów. Skoro dajemy pieniądze tak jak 

inne firmy to czemu PSUEK niemiałby mieć możliwości prezentacji swojego obrazu. 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Czy ty byś chciała Davida odciążyć 

czy zastępować?  

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Odciążyć w pewnych 

kwestiach. 

Przemek Szot- Gość : Czy projekt poza parlamentarny i poza jakakolwiek organizacja powinny 

dostać dofinansowanie? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Jeżeli byłby wartościowy 

to czemu nie. 

Iga Orzechowska- Gość: Czy DK będzie uwzględniany w preliminarzu? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Można przewidzieć DK 

w preliminarzu. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Uwzględnienie DK w 

preliminarzu jest zaskakującym pomysłem. Promocja powinna decydować o rodzaju promocji 

czy będzie wspierać DK. 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: DK robi dobra robotę. 

Można rozważyć finasowanie. Kwestia rozmowy. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy poza wprowadzeniem DK 

do preliminarza planujesz wprowadzić jeszcze inne zmiany do budżetu? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Nie planuje więcej 

zmian. Jednak po konsultacji z Arturem myślę, że będzie szansa zmiany dotycząca juwenaliów.  

Przemek Szot- Gość : DK wykonał kawał dobrej roboty dodatkowe wyjście na zewnątrz. 

Wspomaganie środkami jest istotne do rozwijania i kontunuowania tej roboty.  

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: (nie odnosi się) 



 

 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Dlaczego nie kandydowałaś 

do parlamentu? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Miałam inne plany 

życiowe, które mogłyby skutkować brakiem czasu na parlament.  

Ania Mróz- Gość: Czym będziesz kierować się przy doborze kandydatów do komisji 

finansowej? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Preferuje kierunek 

związany z finansami jednak każdy wniosek będzie rozpatrywać indywidualnie. 

Izabela Zuba- Przewodnicząca Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy będziesz 

kandydować do senatu? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Tak. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy zastanawiałaś się nad 

uszczupleniem budżetu? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Nie myślałam nad 

cięciami, kwestia do przedyskutowania z Arturem. Było by fajnie jak by środki zostały na tym 

poziomie co jest.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy widzisz swoją role w 

stowarzyszeniu? A może współpraca? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Kandydowanie-nie, ale 

współpraca tak jak w obecnych latach będzie owocna.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy byłaby możliwość abyś 

objęła funkcja sekretarza? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Nie przewiduje, nawet 

jeżeli nikt się nie zgłosi. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Jaki rozdział środków 

planujesz? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Dobre rozwiązanie 

funkcjonuje w RNK- wewnętrzny system rozdzielania pieniędzy. Tak jak jest, jest dobrze i 

mam nadzieje, że współpraca z finansistą RNK będzie owocna. 



 

 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Czy będziesz chciała 

zostać finansistką JUWE? 

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Tak. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Jak oceniasz zarzadzanie 

własnym budżetem?  

Ewa Bielak- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Finansów: Myślę, że mój budżet 

prywatny jest w porządku. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Jest przygotowana i nada się 

na to stanowisko.  

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Ewa ma wolne. 

Nastąpiło głosowanie 

Wyniki: 

Za Przeciw Wstrzymało się Nieważny 

29 0 0 0 

 

Nowy Członek zarządu ds. Finansów – Ewa Bielak! 

Podziękowanie ze strony Ewy dla głosujących. 

 

Jolanta Franczak- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości kształcenia 

Prezentacja osoby, doświadczenie, planowane działania, szkolenia  

Pytania: 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Jakie widzisz sposoby poprawienia jakości kształcenia i jaki byś 

znalazła na to sposób? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Na pewno problemem jakości kształcenia jest zbyt duża liczba studentów. 

Pomysłem na poprawę jest komunikacja i utrzymywanie dobrych kontaktów z władzami, 

ponieważ od nich zależy polityka prowadzona przez władze.  



 

 

Iga Orzechowska- Gość: Co z szkolenia dla członków komisji dydaktycznych na różnych 

wydziałach? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Szkolenia obejmują zakres regulaminu, ale o dydaktyce również myślę.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Co myślisz na temat zmian 

proponowanych w regulaminie studiów, co uważasz że powinniśmy zmienić? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Terminy zaliczeń oraz fakt, że ćwiczenia nie musza być zaliczone. 

Izabela Zuba- Przewodnicząca Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Jakie są twoje 

pomysły zachęcenia do ankietyzacji?  

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Dodawanie postów na grupy, ale wydarzenia też by miały sens. 

Mariusz Rogowski- SRW FIP: Masz już może w głowie na konkretne wymagania na komisje 

prawną? 

Jolanta Franczak- SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Nie mamy. 

Mariusz Rogowski- SRW FIP: Co z ujednoliceniem dokumentacji? 

Jolanta Franczak- SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Myślę bardziej nad baza dokumentów. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Procent wypełnionych ankiet wzrasta przez promocje. Czy 

rozważałaś z innymi członkami komisji ds. dydaktyki jakie formy promocji wdrożyć?  

Rozwiązania innych rozwiązania u nas? 

Jolanta Franczak- SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Mam zamiar rozmawiać z poprzednikami i chciałabym się dowiedzieć jak to 

funkcjonowało. Wiem, że jedna osoba odpowiadała za ankietyzacje.  

Marcin Gardera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Komisja prawna – nie 

myśleliście już o tym? Chciałbym wiedzieć czy ta komisja jest ważna? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Będę nadzorować, ale od przewodniczącego będzie zależeć jak to będzie wyglądać.  



 

 

Magdalena Graca- SRW FIP: Co według ciebie przekonuje do uzupełniania ankiet? Co daje to 

wykładowcom poza feedbackiem? Czy ma to wpływ? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Tak, ma to wpływ. Kierownicy katedry dostają wyniki, a dany wykładowca po 

wielu negatywnych długofalowych wynikach został zwolniony. Widać efekty naszej pracy. 

Magdalena Graca- SRW FIP: Mało osób wie , że ma to realny wpływ wypełniając taką ankietę.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Trochę za bardzo skupiamy 

się na ankietyzacji. Nie daje wielkich wymiernych efektów. Czy widzisz pole do poprawy na 

innych płaszczyznach? Inne zapisy na specjalności i przedmioty? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Zapisy na przedmioty takie jak na wydziale FiP; wprowadzenie na innych 

wydziałach oraz przedmioty kontrolne. 

Paulina Łatka- SRW Zarządzanie: Egzaminy abc- czy jesteś za przywróceniem ustnych czy 

pisemnym otwartych pytań? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Egzaminy testowe są bardziej schematyczne. Nie myślałam jeszcze nad tym.  

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Fajne by były inne egzaminy niż abc, 

ale czasowo są niemożliwe. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów- Prof. dr hab. Krzysztof 

Surówka– na jednym z posiedzeń parlamentu: „tymi ankietami to sobie można tyłek 

podetrzeć”. Jestem tego samego zdania. Warto rozważyć jak to jest istotne pod względem 

istotności. Egzaminy na studiach doktoranckich są przeprowadzone w sposób w jaki 

wspomniała Paulina Łatka. Czy będziesz dążyć do tego, aby było tak jak w poprzednim 

systemie? Będziesz planowała, aby informacja o ankietyzacji była bardziej widoczna? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Ankietyzacja jest ważna, ponieważ przez wpisywanie odpowiedzi otwartych jest 

możliwa lepsza ocena, cyfry nie mają sensu. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Czy w takiej formie to ma sens? Czy orientujesz się, ile osób 

wypełniło odpowiedzi otwarte? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Znam jedynie liczbę wypełnionych ankiet. Nie mam informacji na temat ankiet z 

odpowiedziami otwartymi. 



 

 

Monika Zbozień- Obecny członek zarządu ds.. Promocji: Nie mamy statystyk na temat 

otwartych pytań – nie ma znaczenia forma. Czy liczba ankiet nie wzrosła? Czy ankietyzacja 

jest ważna? Czy jest ważna tylko, jak ktoś wylatuje? 

Iga Orzechowska- Gość: Jaki projekt komisji dydaktycznej uważasz za najważniejszy? Czy 

masz zamiar kontynuować wszystkie projekty? Czy masz pomysł na nowy projekt? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Chce przeprowadzić badanie naukowe oraz szkolenia dla członków PSUEK z 

zakresu regulaminu. Najważniejsze tematy to: ankietyzacja i przyjazny dziekanat. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: czy będziesz kandydować do 

senatu ds. dydaktyki? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Tak, chce być na bieżąco. 

Ania Łapińska- Gość: Wybierałam promotora nową metodą- 4 osoby według chętnych i według 

średnich. Jakie jest twoje stanowisko, czy byłaby jakość kształcenia podwyższona, gdyby 

promotorzy przykładali większa wagę do konsekwencji w zapisach na seminaria? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Uważam, że powinni bardziej skupić się na przeglądaniu kandydatur do promotora 

i analizowali zgłoszenia od konkretnego kandydata. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Jak planujesz rozmawiać z 

władzami, aby bardziej egzekwowali konkretna procedurę zapisów na seminaria? 

Jolanta Franczak-SRW Zarządzanie- Kandydatka na członka zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

kształcenia: Jeżeli będą analizować konkretne zgłoszenia, to współpraca była by bardziej 

konkretna. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: Ankietyzacja jest bardzo 

ważna, idzie w kierunku katedr. SRW powinno działać. To oni mogą wymóc na dziekanie aby 

te ankiety miały efekt i oddziaływanie. 

Marcin Gandera- SRW GAP- Obecny członek zarządu ds. Socjalnych: pożegnanie : p  

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Jola ma wolne. Nie ma więcej pytań. 

Rozpoczynamy głosowanie. 

Nastąpiło głosowanie 

Wyniki: 



 

 

Za Przeciw Wstrzymało się Nieważny 

24 0 2 1 

 

Nowy Członek zarządu ds. Dydaktyki i Jakości kształcenia – Jolanta Franczak! 

Podziękowanie ze strony Jolanty dla głosujących. 

 

Katarzyna Białecka- Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych 

Przedstawienie osoby doświadczenie, cele i na czym bazuje praca w socjalce. 

Co chce zrobić lepiej? 

Pytania: 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Jeżeli chodzi o nagrody dla 

najbardziej zaangażowanych. 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM- Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Jakie są 

wyniki? 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Procedura zaczyna się od spisu 

wniosków, ocenianiu wnioski i głosowanie. Uczestniczy w tym delegat z parlamentu- trzeba 

zwrócić uwagę, żeby było sprawiedliwie. 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Jak inne 

organizacje nas widzą- chodzi o sam fakt tego, żeby uczulić władzę na ilość nagród dla 

PSUEKu. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Czy widzisz dobre praktyki z ESN czy NZS do przekazania do 

parlamentowi? Czy będziesz zaciekle walczyć, aby to wprowadzić? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Bardziej z 

NZS, niż z ESN. Więcej się dowiedziałam w NZS o szkoleniach czy działaniu projektowym. 

Człowiek chce się angażować, bo się rozwija i ze względu na ludzi, z ESN raczej na błędach 

bym się uczyła.  

Tobiasz Folak- SRW FIP: Czy będziesz zaciekle to wprowadzać? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Jestem 

zaciekła w tym, co chce zmienić. 



 

 

Magdalena Graca- SRW FIP: Czy jesteś za tym, aby średnia ocen uwzględniała również 

średnią z ocen z drugiego terminu. 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Regulamin 

powinien uwzględnić, że jest to drugi termin. Jednak patrząc perspektywicznie nie jesteśmy w 

stanie tego zmienić. 

Magdalena Graca- SRW FIP: Czy jesteś za tym, żeby średnia była klasyfikowana na tle innych 

studentów? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Jest to 

zachęta dla studentów. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Czy myślałaś nad tym czy 

każdy chętny może działać w komisji ds. Socjalnych? Jaki masz plan? Czy będziesz miała 

konkretne zadania dla poszczególnych osób? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Jak 

najwięcej członków. Chce zrobić tak jak Marcin Gandera. Komisja ta działa inaczej niż inne 

komisje. Podział obowiązków nastąpi, tak jak w drugim semestrze roku 2016 /2017, ale bez 

konkretnych stanowisk. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Dlaczego bardziej udzielasz 

się w Parlamencie niż w NZS? Skoro jesteś pod wrażaniem struktury, która panuje w NZS? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: W NZS jest 

duża integracja już na początku swojej przygody w NZS. Charakter działania nie do końca 

odpowiadał mi na tyle by tam zostać dłużej, dlatego przeniosłam się do Parlament. 

Ania Łapińska-Gość : Czy zrezygnujesz z reszty swoich obowiązków w innych działalnościach 

żeby oddać się w 100% na Parlamentowi? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Myślę, że w 

NZS już zrobiłam na tyle, żeby ograniczyć w swoje działalności w innych organizacjach i oddać 

się w 100% Parlamentowi. 

Iga Orzechowska- Gość: Rekrutacja członków do OKS? Jak chciałabyś rozwiązać sprawę 

studentów widmo, którzy pobierają stypendium socjalne, a na zajęcia nie chodzą? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Działałam 

w OKS i chce, aby inni działali również. Chce ich zarazić swoja aktywnością. Starałabym się 

kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za dany kierunek aby usprawnić weryfikację czy 

dany student jest aktywny. 



 

 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego:  Chciałabym się odnieść do 

nagrody dla najbardziej zaangażowanych. Zwracasz uwagę na ilość kandydatów z danej 

organizacji i proporcjonalne przyznawanie nagrody. Według mnie jest to bezsensu, bo pod 

koniec kapituły to już jest za późno, żeby zwracać uwagę na przynależność do organizacji. 

Dlaczego uważasz, ze powinno się przyznawanie nagród klasyfikować według organizacji w 

których się działa? Pytam z tego względu, że Prorektor Surówka miał podobne zdanie do ciebie, 

a ja wyrażam odmienne zdanie. Czy uważasz, że organizacja działa bardzo prężnie, ale robi 

mało - należy nagrodzić tych, którzy poświecili najwięcej czasu energii i pracy, a nie wykluczać 

ich z względu na to, ze są w tej samej organizacji tylko po to żeby ich zróżnicować. Wiem, ze 

nie wypadamy najlepiej. Jednak moim zdaniem nie powinno mieć to znaczenia. Moja trzecia 

uwaga. Czy uważasz, że dalej powinien być wymóg średniej min 4,0, aby uzyskać nagrodę dla 

najbardziej zaangażowanych. 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Lepiej na 

końcu niż na początku, bo odbije się to na późniejszych ocenach. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie 

możliwości oceny różnych działalności. Nie da się porównać działalności projektowej do 

samorządowej. Myślałam o zawarciu w regulaminie informacji ile osób maksymalnie z 

Parlamentu może otrzymać nagrodę. Jeżeli chodzi o średnią powinna być taka jak jest, 

ponieważ człowiek powinien być aktywny, ale nie kosztem ocen i wyników. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Odniosę się jeszcze do tej 

nagrody. Powiedzenie, że dwanaście tysięcy przeznaczone na ta nagrodę w skali całego budżetu 

uczelni jest żadną kwotą. Powinien być podnoszony na każdym możliwym spotkaniu. Więc 

fajnie, aby uczelnie przekonać do tego, żeby nam nie odbierała tej nagrody. Odradzam ustalenie 

sztywnej liczby osób danej organizacji, która miałaby zostać zawarta. Jesteś jedynym 

członkiem zarządu, który nie ma pod opieką nikogo, żadnej komisji. Pytanie czy to wynika z 

twoich preferencji czy chciałaś, ale nie została ci przygnana? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Mam 

komisję socjalna pod sobą. Ustaliliśmy to razem. Jeżeli chodzi o to że nie mam konkretnie 

nikogo pod sobą mi to nie przeszkadza. Będę angażować się we wszystko, co jest możliwe.  

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Ja wrócę do tematu dobrej praktyką 

jaką chcesz przenieść z NZSu - motywacji projektowej. Po czym chwilę później powiedziałaś, 

że nie odpowiadała ci tam atmosfera? Drobne pytanie z sugestią. Z czego ta atmosfera 

wynikała? Nie miałaś okazji być w naszych grupach projektowych. Czasami tam atmosfera jest 

istnie rodzinna, szczególnie przy tych dłużej trwających. Czy jesteś przekonana, że jest to dobra 

praktyka, którą byś chciała wprowadzić w PSUEKu? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: 

Zdecydowanie, tak jak powiedziałam. Tyle się nauczyłam mając możliwość porozmawiania z 

ludźmi, którzy zajmowali się różnymi działaniami. Czułam, że robię coś ważnego. Wszystkie 

projekty są przydzielanie po znajomości. To samo się dzieje w NZS i Parlamencie. Czy zrobisz 

w Parlamencie jedne projekt czy trzy to nie ma znaczenia. 



 

 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Drogą komentarza, żaden projekt nie 

został przydzielony po znajomości. Koordynator musi wybrać taką grupę projektową, że mu na 

głowę nie wlezie. Uważam, że takie stwierdzenie jest krzywdzące. 

Kinga Cebo- SRW GAP: Co sądzisz o tym że przewodniczący komisji ds. HR nie powinien 

koordynować żadnego projektu? Skoro osoba tak wiele robiąca umie połączyć te wszystkie 

funkcje? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Nie do końca 

jest to moją działką. Jednak uważam, że osoba, która ma na głowie przewodniczenie komisji 

ds. HR, czyli cały czas ma jakiś projekt na głowie i miałaby prowadzić Mosty Ekonomiczne… 

Sądzę, że nie poświeciłaby się wystarczająco wszystkim działkom. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy zamierzasz kandydować 

do senatu? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Tak, 

zamierzam. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Byłem pierwszy, który koordynował nagrodę dla najlepszych 

studentów. Nieformalnie została stworzona dla parlamentu. Nie jestem zwolennikiem 

ograniczania liczby, powinni dostać najlepsi. Średnia 4,0 jak najbardziej. We wnioskach ludzie 

wpisują dokonania, które nie zostały wykonane w danym semestrze. Twoja rola, aby to 

ogarnąć. (Skomentował frekwencje na OKS) Maksymalizacja członków w OKS? Co myślisz o 

działalności PSRP? 

Katarzyna Białecka- SRW EiSM - Kandydatka na członka zarządu ds. Socjalnych: Osoba na 

pierwszy roku się zapoznaje, na drugim zostaje już wdrożona. Jednak uważam, że jak ktoś tego 

nie czuje to powinien być usunięty. Odnośnie do PSRP w porównaniu do PSUEK działalność 

wypada słabo.  

Tobiasz Folak- SRW FIP: Przekazuje informacje o szczerej rekomendacji od Marcina Gandery. 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Kasia ma wolne. Nie ma więcej pytań. 

Rozpoczynamy głosowanie. 

Nastąpiło głosowanie 

Wyniki: 

Za Przeciw Wstrzymało się Nieważny 
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Nowy Członek zarządu ds. Socjalnych – Katarzyna Białecka! 

Podziękowanie ze strony Kasi dla głosujących. 

 

Żaneta Bogacka- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji 

Motywacja, doświadczenie. 

Pytania: 

Maria Dybel- SRW GAP : Podkomisja do grafiki- czy będą jakieś szkolenia? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Wymienianie 

swoich doświadczeń. Myślimy nad profesjonalnymi szkoleniami. 

Ania Łapińska- Gość: DK- będziesz głosem doradczym czy pozostawisz te decyzje 

przewodniczącemu DK? Podział finansowania czy chcesz przeznaczyć DK jakiś budżet i 

gadżety? Czy chcesz trzymać wszystko twardą ręką? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Chciałabym mieć 

jakiś nadzór. Wszelkie decyzje rozpatrzyć wśród zarządu, a co do budżetu to kwestia do 

dyskusji. 

Artur Brzózka- SRW FIP- Obecny członek zarządu ds. Finansów: Środki na promocje są 

przeznaczone. 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Budżet nie jest 

jeszcze znany.  

Monika Zbozień- Obecny członek zarządu ds.. Promocji: W sekcji promocji mamy określony 

budżet- logo UEK. Pewnie Żaneta miała na myśli gadżety PSUEK. 

Mariusz Rogowski- SRW FIP: Podkomisja ds. grafików- czy masz jakieś typy? Jak je pozyskać? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Słyszałam o kilku 

osobach, które by się chciały zaangażować. To, że szukamy grafików jest znane w naszym 

gronie, ale można ich poszukać w szerszym gronie. 

Michał Celej- Gość: Sugeruje, żeby załatwić pakiet Adobe, dla grafików do parlamentu. 



 

 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Zobaczymy jak to 

się będzie kształtowało w budżecie. Chciałabym, żeby nasi ludzie mieli do niego dostęp, aby 

się rozwijać.  

Michał Celej- Gość: Czy ktoś w końcu naprawił aparat parlamentarny? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Dowiem się. Chce, 

aby ten aparat był dostępny  

Monika Zbozień- Obecny członek zarządu ds.. Promocji: Jaką wielkość komisji planujesz? Czy 

wszyscy chętni będą przyjęci? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Będzie rekrutacja – 

we wrześniu dopiero zdecyduje jaka będzie liczba, ale na pewno będzie określona. 

Paulina Łatka- SRW Zarządzanie: Spam, a skuteczna promocja? Czy przewidujesz innowacje 

w social mediach? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Spam nie jest dobry, 

ale dobrze działa. Nie jestem za tym, ale przy niektórych projektach jest on konieczny, aby 

ludzie byli dobrze uświadomieni. 

Iga Orzechowska- Gość: DK-zamierzasz rozliczać z działalności przewodniczącego czy wolna 

ręka, czujesz się na sile żeby wspierać tą komisję?  

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Chciałabym mieć 

wgląd w projekty jakie realizuje dział kultury oraz dyskutować z przewodniczącym nad każdym 

nowym projektem, 

Iga Orzechowska- Gość: Jakie kanały promocji uważasz za najskuteczniejsze? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji:  Social media, 

ponieważ ludzie spędzają codziennie tam czas. Facebook, Instagram, Snapchat, każdy ma inna 

specyfikę i możemy na nich promować PSUEK.  

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Podsekcja grafiki- czy koordynator 

będzie miał jakiś wpływ na delegacje do projektu?  

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Będzie to 

konsultowane razem z koordynatorem. Mam też nadzieje, że będę miała w tej podkomisji 

odpowiednią liczbę osób, aby dobrze promować PSUEK i DK. 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Komisja sponsoringu- czy będziesz 

bardziej pomocna skoro masz większe doświadczenie? 



 

 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Aktywnie działanie 

przez cały rok z członkiem zarządu ds. projektów. Będę mieć kontakt i będę doradzać. 

Podjęliśmy taką decyzje, że będzie działała pod członkiem ds. projektów.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Snapchat- widzisz jakąś opcje, 

żeby poszerzyć nasze zasięgi? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Nie musimy 

zmuszać studentów do używania Snapchata. Jeżeli uważają, że publikujemy informacje ważne 

to będą chcieli nas dodać. Na pewno będziemy zachęcać do dodawania, wśród studentów 

pierwszego roku.  

Ania Łapińska- Gość: Do tej pory Facebook, Instagram, Snapchat - czy planujesz wykorzystać 

inne social media? Jakie masz odczucia osobiste dotyczące kampanii UEKowiej 

#jetemrektorem? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Będę bazować na 

tym co jest, plus Twitter, a kampania UEKu kontrowersyjna. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy i w jaki sposób masz 

zamiar pilnować i rozliczać? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Formatka typowo 

skonstruowana dla siebie. Czy dana osoba zrobi oddelegowane zadanie, jeżeli nie wykonuje 

zadań, to rozmowa czy promocja to jest tym, czym będzie się chciała zająć. Może znajdę jej 

miejsce w innej komisji . 

Iga Orzechowska- Gość: Strategia PR- założenie, stworzenie z komisją? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Nie myślałam nad 

tym. 

Mateusza Konieczny- SRW TiZP: Co byś chciała kontynuować, a co zmienić? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP-Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Chciałabym, aby 

ludzie w tej komisji byli tak samo zainspirowane jak i ja, a chciałabym zmienić organizację 

promocji w innych działkach. 

Ania Łapińska-Gość: Twoje pomysły na gadżety PSUEK? 

Żaneta Bogacka- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Promocji: Projekty typowo 

pod działem promocji. Tak jak stand na dniu otwartym, który był organizowany przez DK. 

Gadżety przedyskutuje, myślałam o logotypie na ścianie zapożyczone z GAP  



 

 

Monika Zbozień- Obecny członek zarządu ds.. Promocji: Rekomendacje i świetny kandydat. 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Żaneta ma wolne. Nie ma więcej 

pytań. Rozpoczynamy głosowanie. 

Nastąpiło głosowanie 

Wyniki: 

Za Przeciw Wstrzymało się Nieważny 

26 0 1 0 

 

Nowy Członek zarządu ds. Socjalnych – Żaneta Bogacka! 

Podziękowanie ze strony Żaneta dla głosujących. 

 

Paulina Bochniak- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów  

Przedstawienie swojej kandydatury oraz swojego doświadczenie(świeŻak; opiekun, promka, 

rozrywka), przewodnicząca komisji ds. HR, zmagania wydziałów, mentorzy, bal 

parlamentarzysty. Pragnie aby parlament, był wolnym czasem spędzania czasu. 

Spono+HR+Projekty=<3 Projekty bez ludzi się nie udadzą. Chce wspomagać koordynatorów 

projektów oraz HR.  

 

Postulaty: 

-poprawa komunikacji wśród przewodniczących komisji i koordynatorów 

-wzmocnienie prac komisji ds. sponsoringu 

-kontynuacja prac poprzedniczki 

-trochę zmian (chce zachęcić do koordynowania projektów – ludzie boją się to robić, deklaruje 

swoją pomoc, chce zachęcać do pracy; zamiast know-how - karty projektów (wypełniać 

systematycznie, jeden etap się kończy drugi zaczyna); projektowy dysk google (foldery z 

nazwami projektów) -> ułatwianie pracy; systematyka prac przy projektach (co jest złe, a co 

jest dobre); chce aby koordynatorzy zaplanowali wcześniej budżet aby si tego trzymali, chce 

stworzyć współpracę miedzy wszystkim komisjami; jestem otwarta na nowe pomysły, 

wystarczy przyjść opowiedzieć, przedstawić pomysł i opowiedzieć o budżecie. 



 

 

PYTANIA: 

Ania Łapińska- Gość: Czy masz pomysły na nowe projekty?  

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Jest pomysł – 

charytatywny koncert. Jednak nie wiadomo czy znajda się na to fundusze, dalekie marzenie. 

Jeżeli nie zaczniemy robić wszystkich projektów świetnie, niektóre potrzebują poprawek.  

Ania Łapińska- Gość: Pełnomocnik ds. wolontariuszy za co będzie odpowiedzialny, zadania 

dla niego, szkolenia jakie, jakiejś nowe? Ile razy spotkania? Jak zmotywować wolontariuszy 

do działalności w parlamencie? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Bedzie 

odpowiedzialny za codzienny kontakt z wolontariuszami. Wolontariusze boja się, ze nie będą 

akceptowani, dlatego pełnomocnik powinien zapewnić ich, że dadzą radę. 

Ania Łapińska- Gość: System motywacyjny? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: System 

motywacyjny to przede wszystkim wyjazdy, Konkursy. Docenianie aktywnie działających 

członków parlamentu. 

Iga Orzechowska- Gość: Jak ma wyglądać karta projektu? Elektroniczna czy papierowa? 

Dostępna dla wszystkich np. segregator, docs czy udostępniania koordynatorowi? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Będzie dostępna 

dla koordynatora.  

Iga Orzechowska- Gość : Nie, chodzi o uzupełnioną. 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Każdy chce 

wiedzieć o koordynowaniu projektu. Forma: budżet, promka,. Krótkie notki ze spotkań, krótkie 

know-how po realizacji projektu co dobrze, co złe, jak poprawić. 

Mariusz Rogowski- SRW FIP: Mentorzy dla wolo? Dlaczego nie wyszło? Plany kontynuacji? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Nie wyszło, bo 

brak czasu. Byłam zaangażowana w komisję HR. Chce naprawić błąd, teraz będąc w zarządzie. 

Nie jest potrzeba duża liczba mentorów. Jedna osoba wystarczy, jednak stworzymy większa 

ilość. Wyjdzie to wszystko w trakcie. 

Kinga Cebo-SRW GAP: Komisja HR dala z siebie wszystko, nie zaniedbała żadnych 

obowiązków. 



 

 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Członkowie 

komisji ds. HR wszyscy dobrze dziali. Nie powiedziałam, ze ktoś zaniedbał swoje obowiązki. 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Co wiesz o sponsoringu. Jak widzisz 

współprace? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Nie trzeba mieć 

wcześniejszego doświadczenia, aby udzielać się w sponsoringu. Nie jesteśmy firmą, aby to 

doświadczenie było nas wymagane. Wystarczy poczytać, zwiększyć swoja wiedze na temat 

danej działalności 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Czy dla koordynatora będzie to 

stresujące, że będzie dodatkowa osoba? Czy myśleliście już o kimś?  

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: O 

przewodniczącym komisji ds. HR zdecyduje rekrutacja.  

Iga Orzechowska- Gość: Co w przypadku gdy koordynator zawala? Pomagamy czy szukamy 

nowego? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: W sytuacji gdy 

wie, że nie daje rady, będziemy pomagać, jednak w kryzysowej sytuacji mogę koordynować 

dany projekt, po to tu jestem. 

Tobiasz Folak- SRW FIP: Termin, kiedy będą publikowane sprawozdania? Czy macie jakiś 

pomysł? Czy niedziela po sprawozdaniu? 5 dni po? Jak to widzisz? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Postaramy się o 

publikacje do 4/5 dni po sprawozdaniu – deklaracja. Ja będę pisać sprawozdania – deklaracja.  

Maria Dybel- SRW GAP : Wolo, wśród HR będzie jedna osoba zajmująca się wolo, czy nie 

uważasz, że to będzie za duże obciążenia da jednej osoby, że będzie mieć za dużo pod sobą 

ludzi. Może lepiej podział, że kilka osób i podzielić wolo pod nich. 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Forma, która była 

do tej pory prowadzona przez Białecka była bardzo dobra, jednak ją dopracujemy. Jedna osoba, 

która jest odpowiedzialna myślę, ze lepiej wykona, niż kilka. Będzie czuła się odpowiedzialna, 

aby wykonać swoja funkcje. 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Termin na zebranie grupy dwa 

tygodnie, po wybraniu koordynatora. Czy jest to konieczne? Około tygodnia na wpłyniecie 

kandydatur, potem wybór, czy dwa tygodnie to nie za mało? Czy tworzyć deadliny, czy 

zostawić mu wolna rękę? 



 

 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Nie jest to termin 

zawity. 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Czy karta projektu będzie dopasowana 

do każdego projektu? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Zdaje sobie 

sprawę, ze każdy projekt jest inny. Dlatego myślę, że uda się stworzyć karty dopasowane do 

każdego projektu 

Michał Kamiński- Gość: Zgadza się, aby 2 tygodnie po wyborze koordynatora przedstawił on 

swoje GP. Powinno to zostać ustalone i zapisane. Swoją wypowiedź popiera tym, ze 

koordynatorzy aplikując na to stanowisko już mają w głowie z kim chcą się pracować 

Natalia Wróbel- Obecny członek zarządu ds. Projektów: Masz nieaktualne dane, bo GP jest 

dobierana po zgłoszeniach. Koordynator nie zawsze wie, z kim chce współpracować 

Michał Kamiński- Gość: Zarzucasz mi ze startuje już z gotowa GP, ale tak nie jest. 

Zorganizowanie ludzi w 2 tyg. jest możliwe. 

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Porozmawiajcie o tym potem 

Albert Palka- SRW Zarządzania- Obecny przewodniczący komisji ds. Sponsoringu: Czy masz 

pomysły, jak chcesz wyspecjalizować poszczególne projekty? Jak chcesz współpracować z 

przyszłym szefem sponsoringu ? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Oferta jest 

kwestią przemyślenia, nie mam aktualnie tego rozpisanego. Jestem otwarta na propozycje.  

Albert Palka- SRW Zarządzania- Obecny przewodniczący komisji ds. Sponsoringu: Jak chcesz 

współpracować z przyszłym szefem sponsoringu ? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Jak najlepiej!  

Kinga Cebo-SRW GAP: Czy chcesz aby projekt „speed dating” był hr-owy? Czy oddać go DK? 

Czego najbardziej się boisz podczas trwania kadencji? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Należy 

kontynuować speed dating - jest super projektem! Czy to będzie hr-owe czy DK, to się ustali. 

Najbardziej się boje, że może się wydarzyć coś, że wszystko się popsuje. Może być jakiś 

projekt, z którym będzie problem i każdy się tym przejmie. Jeśli chodzi o projekty, nie wszystko 

jest idealne. 



 

 

Iga Orzechowska- Gość: Każdy koordynator powinien porozmawiać z 2 wcześniejszymi. Czy 

będzie ankieta ewaluacyjna? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów:: To nie jest 

konieczne, lecz będzie to brane pod uwagę w trakcie rozmowy na koordynatora danego 

projektu. Dużym plusem jest inicjatywa, którą podjęła, aby dowiedzieć się o wcześniejszych 

edycjach projektu. Ankieta ewaluacyjna jest wskazana. Dużo dało do myślenia, mój następca 

może z tego skorzystać. 

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy chcesz podzielić wolo na 

aktywnych i mniej aktywnych?? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów:: Nie chce dzielić 

ludzi. Chce aby każdy był traktowany na równo, bo zapal czasem jest różny. Raz jest większy 

raz mniejszy. Wszystko zależy od chęci. 

Maria Dybel- SRW GAP : Karta projektu na bieżąco. Podaje przykład mostów, projekt trwa 

długo. Czy ma na bieżąco uzupełniać? A na koniec od nowa? Dodatkowa robota. 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów:: Napisanie 2/5 

zdań nie zajmuje długo, dlatego systematyczność się ceni. Karta była już przy mostach, jest 

bardzo dobrym rozwiązaniem. Każdy rozsądny człowiek powinien robić pewne rzeczy 

systematycznie, robić je na bieżąco a nie po fakcie. 

Tobiasz Folak- FIP: Czy karta powinna być przedstawiona przed sprawozdaniem na zarządzie 

czy po? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Sprawozdanie to 

obligacyjna sprawa.  

Tobiasz Folak- FIP: Nie będzie przypadku, że ktoś przedstawia projekt, a karta projektu jest 

nieuzupełniona do końca? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Mam nadzieje, 

że taka sytuacja nie będzie mieć miejsca. 

Iga Orzechowska- Gość: Czy nie uważasz, że komisja projektowa zaoszczędziłaby czas przy 

wyborze koordynatora? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Nie po to ja tu 

stoję, żeby oszczędzać na każdej godzinie. Chcemy mieć bezpośredni wkład, przy takiej ilości 

zgłoszeń nie jest potrzebne stworzenie komisji projektowej. Gdybym była przekonana to bym 

namawiała Davida. 



 

 

Iga Orzechowska- Gość: Projekty będą znowu pod zarządem, w kwestii kiedy koordynator ma 

inna wizję niż zarząd? Chcecie mu dać wolną rękę? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Chcemy mu dać 

wolna rękę. Trzeba znaleźć złoty środek w tym wszystkim, które są ważne do zrealizowania 

maja to przemyślane przedstawiają to nam, nie widzę problemu. 

Dawid Cholewa- SRW EiSM- Przewodniczący komisji Dział kultury: Miałem pytanie, ale 

zostało zadane. 

Edyta Śladowska- Dyrektor Juwenaliów 2017: HR przy wyborze koordynatora- dodatkowy 

stres- oprócz zarządu była Monia jako nowa przewodnicząca, prezes stowarzyszenia, odczucie 

stresu nie zostało zwiększone, zadawał zupełnie inne pytania od strony prezesa stowarzyszenia. 

Pomijając na wybory koordynatora zaprasza hr plus poprzednich koordynatorów, aby pomagali 

wybierać koordynatorów. 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Świetna uwaga, 

przedyskutujemy to. Każdy członek zarządu nie ma takiej wiedzy na temat projektu co 

poprzedni koordynator poprzedniego projektu. 

Edyta Śladowska- Dyrektor Juwenaliów 2017:  Podejście do sponsorów, oprócz komisji 

sponso, aktualizacja danych, to współpraca z dotychczasowym partnerem np. state street, jak 

byś to rozwinęła albo rozwinęła współpracę dalej? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Podtrzymanie 

współpracy. Przypomnienie współpracy, co my zrobiliśmy dla nic, i w co włożyli pieniążki, 

takie coś było by dobre przy podtrzymywaniu kontaktów. 

Edyta Śladowska- Dyrektor Juwenaliów 2017: Mam stały kontakt z state street, mogę 

przedstawić jakie mamy projekty. Perła jest bardzo zadowolona jeżeli chodzi o współpracę przy 

Juwenaliach, uderzałabym do naszych partnerów, aby wycisnąć z nich jeszcze więcej.  

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Właśnie o to 

chodziło mi przy komisji sponsoringu, żeby móc pozyskać jeszcze więcej.  

Izabela Zuba- Prezes Stowarzyszenia Parlamentu Studenckiego: Czy zamierzasz w jakikolwiek 

sposób zaangażować się w projekt juwenaliowy? Chciałabyś działać w sztabie? 

Paulina Bochniak- SRW FIP- Kandydatka na członka zarządu ds. Projektów: Nie jestem za 

tym, żeby łączyć to ze sztabem, bo po prostu wiem jak sztab pochłania czas w pracy. Pomoc 

osoby projektowej od nas z parlamentu jest bardzo ważna (odniesienie do zmagań wydziałów) 

juwenalia  

Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu: Czy to już wszystkie pytania z Sali? 



 

 

Nastąpiło głosowanie 

Wyniki: 

Za Przeciw Wstrzymało się Nieważny 

21 3 2 0 

 

Nowy Członek zarządu ds. Projektów – Paulina Bochniak! 

Podziękowanie ze strony Pauliny dla głosujących. 

Nastąpiło pamiątkowe zdjęcie nowo wybranego zarządu. 

Wybór członków Senatu 

POWOŁANIE CZŁONKÓW SENATU 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Ewa Bielak 25 0 0 

Jolanta Franczak 24 1 0 

Katarzyna Białecka 25 0 0 

Mariusz Rogowski 25 0 0 

 

W drodze głosowania członkami Senatu zostają: Ewa Bielak, Jolanta Franczak, Katarzyna 

Białecka oraz Mariusz Rogowski. 

Wybór członków Senackiej Komisji ds. Dydaktyki 

POWOŁANIE CZŁONKA SENCKIEJ KOMISJI DS. DYDAKTYKI 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Jolanta Franczak 23 1 0 

 

W drodze głosowania członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki zostaje Jolanta Franczak.  

 

Wybór Sekretarza PSUEK 

POWOŁANIE SEKRETARZA PSUEK 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Małgorzata Wolak 4 3 11 

Magdalena 

Radwańska 

14 0 4 

6 głosów nieważnych 

W drodze głosowania Sekretarzem PSUEK zostaje Magdalena Radwańska. 



 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) 

POWOŁANIE CŻŁONKA UCZELNIANIEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 

STUDENTÓW (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Szymon Adamczyk 12 1 8 

Dawid Cholewa 7 6 8 

3 głosy nieważne. 

 

W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) zostaje Szymon Adamczyk. 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Finansów i Prawa) 

POWOŁANIE CŻŁONKA UCZELNIANIEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 

STUDENTÓW(Wydział Finansów i Prawa) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Tomasz Sałek 17 2 5 

Magdalena Graca 7 6 11 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów(Wydział 

Finansów i Prawa) zostaje Tomasz Sałek. 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Gospodarki i Administracji Publicznej) 

POWOŁANIE CŻŁONKA UCZELNIANIEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 

STUDENTÓW(Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Maciej Wiśniewski 23 0 1 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Gospodarki i Administracji Publicznej) zostaje Maciej Wiśniewski. 

 

 

 

 



 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Zarządzania) 

POWOŁANIE CŻŁONKA UCZELNIANIEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 

STUDENTÓW (Wydział Zarządzania) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Paulina Łatka 12 3 9 

Alicja Chrząszcz 12 4 8 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Zarządzania) zostaje Paulina Łatka. 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Towaroznawstwa) 

POWOŁANIE CŻŁONKA UCZELNIANIEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 

STUDENTÓW (Wydział Towaroznawstwa) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Kaja Adamczyk 13 0 11 

Mateusz Konieczny 9 6 9 

Oskar Klimas 2 9 13 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (Wydział 

Towaroznawstwa) zostaje Kaja Adamczyk. 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 
POWOŁANIE CŻŁONKA UCZELNIANIEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 

STUDENTÓW 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Alicja Chrząszcz 13 2 9 

Mateusz Konieczny 6 8 10 

Oskar Klimas 4 6 14 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów zostaje 

Alicja Chrząszcz. 

 

 

 

 

 



 

 

Wybór członka Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

(Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) 

POWOŁANIE CZŁONKA UCZELNIANEJ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW (Wydział Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Dawid Cholewa 24 0 0 

 

W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) zostaje Dawid Cholewa. 

 

Wybór członka Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

(Wydział Finansów i Prawa) 

POWOŁANIE CZŁONKA UCZELNIANEJ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW (Wydział Finansów i Prawa) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Magdalena Graca 22 0 1 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów (Wydział Finansów i Prawa) zostaje Magdalena Graca. 

 

Wybór członka Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

( Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej) 

POWOŁANIE CZŁONKA UCZELNIANEJ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW ( Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Natalia Leśniak 23 0 0 

1 głos nieważny. 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów ( Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej) zostaje Natalia Leśniak. 

 

 

 

 

 



 

 

Wybór członka Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

( Wydział Zarządzania) 

POWOŁANIE CZŁONKA UCZELNIANEJ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW ( Wydział Zarządzania) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Małgorzata Wolak 9 7 8 

Albert Palka 15 2 7 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów (Wydział Zarządzania) zostaje Albert Palka. 

 

Wybór członka Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

( Wydział Towaroznawstwa) 

POWOŁANIE CZŁONKA UCZELNIANEJ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW ( Wydział Towaroznawstwa) 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Oskar Klimas 21 1 1 

1 głos nieważny. 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów (Wydział Towaroznawstwa) zostaje Oskar Klimas 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

POWOŁANIE CZŁONKA UCZELNIANEJ ODWOŁAWCZEJ KOMISJI 

DYSCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Małgorzata Wolak 24 0 0 

 
W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 

Studentów zostaje Małgorzata Wolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników 

Naukowych 

 
POWOŁANIE CZŁONKA UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 

PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZMUJE SIĘ 

Mariusz Rogowski 24 0 0 

W drodze głosowania członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników 

Naukowych zostaje Mariusz Rogowski. 

 

„gitara siema”- Mariusz Rogowski- SRW FIP  

„szanuje to” -Monika Dziarkowska- Obecna przewodnicząca zarządu 

Wybór członków Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów 

Zagranicznych Studentów 

POWOŁANIE CZŁONKÓW UCZELNIANEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DS. 

WYJAZDÓW ZAGRANICNYCH STUDENTÓW 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Katarzyna Białecka 16 3 4 

Paulina Łatka 13 3 6 

Małgorzata Wolak 7 4 10 

Dominika Ogorzałek 8 2 13 

1 głos nieważny. 

 

W drodze glosowania członkami Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Wyjazdów 

Zagranicznych Studentów zostają Katarzyna Białecka i Paulina Łatka. 

 

Wybór członków Rady Bibliotecznej  

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY BIBLIOTECZNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ 

Olga Bartos  11 5 3 

Magdalena Radwańska 10 2 9 

Małgorzata Wolak 3 8 10 

Dominika Ogorzałek 9 4 8 

Tomasz Sałek 9 4 8 

 
W drodze głosowania członkami Rady Bibliotecznej zastają Olga Bartos i Magdalena 

Radwańska. 

 

 

 



 

 

Wolne wnioski  

Prośba ze strony obecnej przewodniczącej komisji ds. HR o uczestniczenie w sztandarze w 

najbliższym czasie. 

Zakończenie obrad 

Przewodnicząca Monika Dziarkowska dziękuje wszystkim za obecność, życzy powodzenia 

nowemu Zarządowi w nadchodzącej kadencji. Oficjalne zamknięcie obrad nastąpiło 

15.06.2017 o godz. 2:50. 

Protokół sporządzały: Małgorzata Wolak oraz Paulina Łatka 


