
 
 
 
 

 

PROTOKÓŁ 

z I posiedzenia Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

Kraków, 3 październik 2018 r. 

Kraków, 15 października 2018 r. 

 

Protokolant: Patrycja Cieślik 

 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

 

Sala Senacka, Budynek Główny. 

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 18:37 ; zakończenie godz. 21:47. 

 

Sala 10, Pawilon G. 

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 18.30; zakończenie godz. 19:43. 

 

2. Obecni na posiedzeniu: 

 

Na posiedzeniu było obecnych 26 z 34 delegatów. 

Liczba obecnych była wystarczająca do stwierdzenia quorum. 

 

3. Porządek posiedzenia: 

 

I. Otwarcie obrad 

 

Obrady zostały zwołane i otwarte przez Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Davida Kukułkę. 

 

II. Zatwierdzenie porządku obrad 

 

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie w jawnym głosowaniu. 

 

III. Ogłoszenia zarządu 

 

David Kukułka, Przewodniczący Parlamentu Studenckiego - We wtorek 2 października 2018 

r. miały miejsce następujące wydarzenia: 94. Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, pierwsza w historii Uroczysta Gratulacja Wydziału Finansów i 

Prawa oraz Rada Biznesu z ramienia wydziału Finansów i Prawa. Dziękuję obecnym na 

uroczystościach inauguracyjnych oraz sztandarowi i osobom, które wzięły udział w 

pogrzebie. Na Radzie Biznesu byli obecni przedstawiciele firm współpracujących z uczelnią.  

Wywiązała się dyskusja na temat nabywania umiejętności merytorycznych przez studentów 

UEK, a pomijaniu umiejętności miękkich. 



 
 
 
 

 

W nadchodzącym roku ustalona zostanie nowa strategia działania Uniwersytetu w związku z 

Ustawą 2.0 przez Senat i Kolegium Rektorskie. Wstępny terminarz: 

- 30 kwietnia 2019 r. - uchwalenie nowego regulaminu studiów, 

- 30 czerwca 2019 r. - powołanie Rady Uczelni, 

- 30 września 2019 r. - uchwalenie Statutu 

- do 30 września 2019 r. - dostosowanie programu studiów na rok akademicki 

2019/2020 (propozycja przesunięcia terminu na czerwiec), 

- 31.12.2019 r. - uchwalenie regulaminów dla Samorządu Studenckiego oraz 

Samorządu Doktorantów. 

Pierwsze propozycje zmian strukturalnych dotyczą stworzenia kolegiów zamiast wydziałów 

(Kolegium Ekonomii i Finansów, Kolegium Zarządzania i Nauk o Jakości oraz Kolegium 

Polityki Publicznej i Gospodarki Przestrzennej). Nad tym tematem trwają dyskusję. 

Planujemy zmianę w organizacji współpracy ze Studenckimi Radami Wydziałów, w ramach 

której odbywać się będą spotkania Zarządu ze wszystkimi przewodniczącymi Rad 

Wydziałów po posiedzeniach Parlamentu w celu wymiany informacji i rozwiązaniu 

ewentualnych problemów. 

 

Magdalena Graca, Członek Zarządu ds. Dydaktyki - Jestem w trakcie tworzenia bazy 

punktów, które będę chciała zamieścić w nowym Regulaminie studiów lub Regulaminie  

Parlamentu Studenckiego. W kwestii powstania składu osobowego Parlamentu Studenckiego 

proszę o listy z aktualnymi danymi członków. Chciałam pogratulować Marcinowi 

Marszałkowi i jego grupie projektowej za szkolenie dla pierwszego roku. Trwa interwencja w 

sprawie z wynikającymi problemami z Centrum Językowym - dziękuję za zaangażowanie się 

w sprawę Małgorzacie Wcisło i SRW GAP-u. Serdecznie zapraszam do rekrutacji do Komisji 

ds. Dydaktyki. 

 

Robert Prokop, Członek Zarządu ds. Finansów - Zakończyła się rekrutacja do Komisji 

Finansowej, skład: Pola Juzyszyn, Kinga Matoga, Oliwia Nowak oraz Sylwia Ewa Pożoga. 

Do 25 września 2018 r. trwał konkurs na dofinansowanie dla organizacji - wyniki 5 

października. Zapraszam do składania aplikacji na stanowisko Przewodniczącego do Komisji 

ds. Sponsoringu - rekrutacja już niebawem. 

 

Mariusz Rogowski, Członek Zarządu ds. Socjalno-Prawnych - Skład komisji socjalnej: Oskar 

Klimas, Magdalena Bogusz, Piotr Lipsky, Magdalena Nowak, Paweł Czyszczoń, Maciej 

Wiśniewski oraz Patrycja Cieślik. Zakończyły się dwie tury rejestracji wniosków o 

stypendium socjalne; pierwsza tura zakończyła się 09.09.2018 r., druga – stworzona dla 

studentów potwierdzających chęć studiowania w późniejszym terminie – trwała w terminie 

24-26.09.2018 r. Podjąłem rozmowy na temat dodatkowego terminu składania wniosków o 

stypendium socjalne dla osób które się spóźniły lub nie złożyły wniosków z powodów 

technicznych. Obecnie trwa rejestracja wniosków o stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, wynikły pewne problemy ze składaniem wniosków na USOS-ie i na chwilę 

obecną rejestracja jest wstrzymana. Trwa również rekrutacja na Przewodniczącego Komisji 

Prawnej - więcej informacji u mnie lub Adama Leszczyńskiego. 



 
 
 
 

 

Pyt. Maciej Wiśniewski - Na jakiej podstawie będą rozpatrywane wnioski, które studenci 

będą mogli składać do Centrum Językowego w kwestii złego przydzielenia do grupy 

językowej? 

 

Odp.Magdalena Graca - Według ustaleń z Centrum Językowym wnioski będą rozpatrywane 

na podstawie kopii dokumentu, np. świadectwa szkolnego, potwierdzającego naukę danego 

języka w latach poprzednich. 

 

Odp. David Kukułka - Dotyczy to studentów ubiegających się o przyjęcie na język angielski, 

którzy zostali przydzieleni do grupy z językiem, z którym nie mieli wcześniej styczności.  

 

Pyt. Krzysztof Kula – Zgłaszam postulat, by każdy student miał prawo uczęszczać na lektorat 

języka angielskiego. 

 

Odp. Magdalena Graca - Takie prawo mają tylko studenci, którzy wcześniej uczyli się 

angielskiego. Nadal prowadzone są negocjacje z CJ na temat drugiego języka. 

 

Pyt. Michał Kamiński – Probel ze studiami magisterskiemi - uczelnie nie wydają 

zaświadczenia o nauce języka, a duża część studentów robiła pierwszy stopień studiów na 

innej uczelni. Wydanie dokumentów o nauce może też być czasochłonne. Co z 

nieobecnościami na lektoratach? 

 

Odp. Magdalena Graca - Centrum Językowe dysponuje wewnętrzną dokumentacją i na jej 

podstawie przydzielany będzie język oraz poziom. 

 

Odp. David Kukułka - Studenci innych uczelni pobrać dokument z ich uczelni lub centrum 

językowego. Sprawa nieobecności jest kwestią indywidualną między studentem a lektorem. 

 

Odp. Magdalena Graca - W sytuacji bardzo wydłużonego czasu oczekiwania na wydanie 

dokumentu student powinien skontaktować się z Parlamentem. 

 

Pyt. Krzysztof Kula – W jaki sposób Centrum Językowe wykorzystało lub nie wykorzystało 

ankiet, które studenci wypełnili? 

 

Odp. Magdalena Graca - W tym roku Centrum Językowe nie otrzymało informacji z ankiet. 

 

Pyt. Maciej Wiśniewski - Czy w takiej sytuacji nie powinniśmy wnioskować do rektora 

Surówki o wyciągnięcie konsekwencji wobec Centrum Językowego? 

 

Odp. David Kukułka - Nie można określić, kto zawinił. Kierowniczka CJ’u również nie chce, 

by taka sytuacja powtórzyła się w przyszłych latach. 

 

Odp. Magdalena Graca - Sytuacja z tego roku pokazała, że CJ jest pewnym trybikiem w 



 
 
 
 

 

strukturze uczelni, który nie działa najlepiej. Centrum Językowe powinno dostać dane z 

ankiet i mieć do nich dostęp w każdej chwili. Nie dostali ankiet, przez co nie mieli na czym 

bazować. W tej sytuacji zawiniło parę instytucji, nie tylko Centrum Językowe. 

 

Odp. Mariusz Rogowski - Stanę trochę po stronie CJ’u, ponieważ kwestia komunikacji na 

uczelni i wdrażanie systemu jest również widoczna w kwestiach socjalnych. W sprawie z 

problemami dostosowania USOS’a do naszej pomocy materialnej, usłyszałem, że „to nie 

USOS ma się dostosować do regulaminu, tylko regulamin do USOSa”. Moim zdaniem 

zostały pominięte pewne kroki podczas wdrażania USOSa, a skutki tego widzimy obecnie. 

 

Odp. Magdalena Graca - Zwracam się z prośbą by z Centrum Językowego nie robić wroga 

publicznego numer jeden. Jako Parlament powinniśmy występować w tej sprawie w roli 

mediatora, nie agresora, i wstrzymać się z negatywnymi komentarzami. 

 

Pyt. Krzysztof Kula - Centrum Językowe próbuje ograniczyć naukę języka angielskiego, 

poprzez zwiększenie liczby godzin innych języków obcych. Takie działania planuje się z 

wyprzedzeniem. W skład rady w Centrum Językowym wchodzą po dwóch przedstawicieli 

każdego wydziału. W Statucie Uczelni jest zapis, że Rada Wydziału ma przygotowywać 

jednostki międzywydziałowe w zakresie dydaktyki dotyczących studiów danego wydziału. 

Dlaczego więc Centrum Językowe nie informowało o swoich zamierzeniach innych 

zainteresowanych osób? 

 

Odp. David Kukułka - To nie jest pytanie do nas, nie mogę Ci na nie odpowiedzieć. 

 

Pyt. Krzysztof Kula - Dlaczego Centrum Językowe nie poinformowało nikogo wcześniej, że 

dojdzie do takiej sytuacji jaka stała się we wrześniu? 

 

Odp. Magdalena Graca - Centrum Językowe nie wiedziało, że do takiej sytuacji dojdzie. 

Przystosowali swoją organizację do warunków jakie zostały im narzucone. 

 

Pyt. Krzysztof Kula - W regulaminie Centrum Językowego jest zapisane, że za kwestie 

organizacyjne i dostosowanie godzin i języków odpowiada Centrum Językowe, a nie inne 

osoby i inne jednostki. Jeśli on o takiej sytuacji widział, czy podjął jakiekolwiek kroki 

rewolucyjne? Czy zadbał o to, by każdy lektor miał pracę, bo bał się zwolnień? 

 

Odp. David Kukułka - To również nie jest pytanie do nas, ale kolejny raz zauważyłeś 

problem i dziękuję za wypowiedź. 

 

Odp. Magdalena Graca - Kierowniczka CJ zapewnia nas, że zostały podjęte działania by w 

jak najlepszy sposób połączyć dobro studentów i pracowników Centrum. 

 

Pyt. Krzysztof Kula - Ad vocem do ankiet. Centrum Językowe nie może tłumaczyć się 

brakiem danych z ankiet, bo mogli skorzystać z zeszłorocznych ankiet, ponieważ 



 
 
 
 

 

zainteresowanie językami nie mogło się tak diametralnie zmienić. 

 

Odp. David Kukułka - To subiektywna opinia. Nie wiem co tak naprawdę się stało i co 

zawiniło. 

 

Pyt. Ewa Bielak - Odnosząc się do wypowiedzi Magdy i Mariusza. Wcześniej nie było 

USOSa, a podobne sytuacje z językami zdarzały się co roku. Na magisterce nie można zacząć 

nauki od A1 więc jeśli ktoś dostaje język na B1 z którym nigdy wcześniej nie miał styczności 

to pojawia się problem. 

 

Odp. Mariusz Rogowski - Nie twierdzę, że problemów nie ma i nie było, jednak nie są one 

tylko i wyłącznie winą Centrum Językowego. 

 

Odp. Magdalena Graca - Działamy w tej sprawie i prowadzone są rozmowy z rektorem 

Surówką. By taka sytuacja nie pojawiła się w przyszłych latach, Komisja Dydaktyczna 

zajmie się w tym roku stworzeniem planu, który będziemy mogli przedstawić komisji.  

 

Pyt. Krzysztof Kula - Jak wygląda sytuacja, kiedy student ma w planie studiów angielski, a 

dostał do wyboru niemiecki lub francuski? 

 

Odp. David Kukułka – Wszyscy, którzy mają w programie studiów obowiązkowo język 

angielski na danym poziomie, to do takich grup językowych na tym poziomie zostaną 

przepisani. 

 

Pyt. Krzysztof Kula – Czy CJ w jakikolwiek sposób planuje się przyznać do błędów, wydać 

oświadczenie z przeprosinami dla studentów? Czy zaproponujecie zrobienie czegoś takiego? 

 

Odp. Magdalena Graca – Nie w naszej gestii zwracanie jest uwagi Centrum Językowemu, do 

czego powinni się przyznać a do czego nie. Wina jest na tyle rozszczepiona, że ciężko będzie 

egzekwować przyznanie się do winy od konkretnego podmiotu, bo zawiniło wiele  

elementów. Nie sądzę, byś otrzymał takie oświadczenie. 

 

Pyt. Jolanta Franczak - Co ze studentami którzy nadal nie mają przypisanej grupy 

dziekańskiej? 

 

Odp. Magdalena Graca -Jestem umówiona na spotkanie z rektorem Surówką w tym temacie. 

To prawdopodobnie wina dziekanatów. 

 

Krzysztof Kula - Chcę tylko dodać, że nie mam żadnych personalnych zarzutów do Zarządu, 

zależy mi tylko na sprawie z językami. 

 

Odp. David Kukułka - Dziękuję Krzysztof. Chcę podziękować również Studenckiej Radzie 

Wydziału GAP za zaangażowanie w sprawę i podjęte działania. 



 
 
 
 

 

Pyt. Kamil Ryncarz – Jeżeli nie będzie w przyszłym roku wydziałów, to co ze Zmaganiami 

Wydziałów? 

 

Odp. Mariusz Rogowski - Za wcześnie by o tym myśleć, bo nie wiadomo w którą stronę 

pójdą zmiany strukturalne na uczelni. 

 

IV. Wniosek o zwiększenie składu osobowego Zarządu Parlamentu Studenckiego 

UEK 

 

David Kukułka - Wniosek o zwiększenie składu osobowego Zarządu Parlamentu 

Studenckiego UEK, powołanie Członka Zarządu ds. Administracji. 

 

Powołanie komisji skrutacyjnej. 

 

Zaproponowano skład: 

- Jakub Figiel 

- Kamil Ryncarz 

- Olga Bartos 

 

Wszyscy członkowie zagłosowali za przyjęciem w/w składu. 

 

Jawne głosowanie za zwiększeniem składu osobowego Zarządu Parlamentu Studenckiego 

UEK o jednego członka. 

 

Członkowie zagłosowali z wynikiem pozytywnym. 

 

David Kukułka – Wniosek formalny o dodanie punktu obrad, jakim jest wybór Członka 

Zarządu ds. Administracji i Współpracy. 

 

Jawne głosowanie. 

 

Wniosek przyjęto. 

 

David Kukułka zaproponował kandydaturę Szymona Adamczyka. 

 

5-minutowa przerwa. 

 

Wznowienie Obrad. 

 

Prezentacja Szymona Adamczyka na temat jego dotychczasowej działalności i 

przedstawienie obowiązków, jakie pełniłby na stanowisku Członka Zarządu ds. Administracji 

i Współpracy. 

 



 
 
 
 

 

Pyt. Bartosz Włodarczyk - Praca w Zarządzie jest czasochłonna. Czy będziesz miał czas by 

wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością pełniąc jednocześnie funkcję prezesa w 

Stowarzyszeniu Ad Meritum? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Tak, pełnię tę funkcję do grudnia. Obecnie większość 

obowiązków pełni już viceprezes Stowarzyszenia. 

 

Pyt. Bartosz Włodarczyk - Czy nadzorowanie zasobów biura nie jest dublowaniem 

kompetencji Dyrektora Biur PSUEK? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Chcę współpracować z Dyrektorem Biur. Miałem na myśli 

nadzorowanie zasobów najbardziej wartościowych dla Parlamentu, w tym: rzutników, 

wixomatów i wszystkich urządzeń. Chciałbym prowadzić dokumentację, byśmy zawsze 

wiedzieli gdzie co jest i kto to wziął. 

 

Ad vocem David Kukułka - Wiąże się to również w wypełnianiem pewnych formalności, tzn. 

kontaktują się za mną pracownicy administracji i zbierają co jakiś czas listę rzeczy.  

Szczególnie robili to podczas wakacji i września, co bywa dla mnie uciążliwe. 

Pyt. Michał Kamiński - Jakich rzeczy? 

 

Odp. David Kukułka – Wszystkich, które dostaliśmy od uczelni. 

 

Pyt. Michał Kamiński – Które, z tych wymienionych rzeczy, należą do uczelni? 

 

Odp. David Kukułka – Z tych wymienionych rzeczy żadne nie należy do uczelni. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Te najbardziej wartościowe zasoby pochodzą z budżetu 

Stowarzyszenia. Nie są wciągnięte w ewidencję rzeczy. 

 

Ad vocem Ewa Bielak - Obowiązki które teraz wymieniacie nadal należą do kompetencji 

Dyrektora Biur. 

 

Pyt. Bartosz Włodarczyk - Jakie wady w dokumentacji według Ciebie Szymon wymagają 

zmiany i jakie masz na nie pomysły? 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Dokumenty o szczególnej wartości dla Parlamentu powinny być 

trzymane w biurze Zarządu. Reszta dokumentacji powinna być dobrze ewidencjonowana. 

 

Pyt. Jolanta Franczak - Nie uważacie, że platforma Trello spowoduje zamieszanie? Wiele 

osób nie sprawdza nawet dotychczasowych środków komunikacji. U mnie w kole 

naukowym była próba wprowadzenia podobnej platformy i to się nie powiodła. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Zarząd współpracuje na tej platformie od ponad dwóch 



 
 
 
 

 

tygodni i w ich odczuciu ta platforma się doskonale sprawdza. Żadne dokumenty nie giną, 

wszystko jest w jednym miejscu. 

 

Pyt. Ewa Bielak - Rok temu jako nowy Zarząd też myśleliśmy o narzędziu ułatwiającym 

pracę. Bardzo szybko odrzuciliśmy pomysł Trello, ponieważ stwierdziliśmy, że się nie 

nadaje. Co się zmieniło w tej kwestii? 

 

Odp. David Kukułka - To jest pytanie do mnie czy do Szymona? 

 

Pyt. Ewa Bielak - Do Szymona. Na pewno mieliście rozmowy na temat tego programu, więc 

Szymon też powinien znać wasze opinie. 

 

Odp. David Kukułka - Wspominałem o tym, że próbowaliśmy coś wdrożyć, ale tego 

zrezygnowaliśmy. Zmiana wynika z tego, że zrobiliśmy research na temat programów do 

zarządzania. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Głównym zamysłem wprowadzenia Trello było ułatwienie 

komunikacji pomiędzy Zarządem a osobami decyzyjnymi, przewodniczącym SRW czy 

osobom pracującym przy danym projekcie. 

 

Michał Kamiński – Mieliśmy Trello w Parlamencie, mieliśmy parę innych aplikacji – nie 

sprawdziła się żadna. Jeżeli w Zarządzie chcecie korzystać z Trello, wasza sprawa. Ale nie 

zmuszajcie do tego ogółu, przede wszystkim koordynatorów, ponieważ każdy koordynator 

ma inną wizję prowadzenia projektu. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Ciężko jest mi się do tego odnieść, bo nie wiem jak wyglądała 

wasza praca. 

 

Olga Bartos – Nie wiem jak działa Trello, ale po doświadczeniach jako koordynator mam 

wrażenie, że jest to kolejna rzecz, która wydłuża drogę w momencie podejmowania 

jakichkolwiek decyzji. 

 

Ewa Bielak – Na takiej platformie nie wyjdą najważniejsze sprawy, które trzeba od razu 

załatwić. 

 

David Kukułka – Głównym powodem wprowadzenia Trello jest chęć odejścia od załatwiania 

spraw przez Facebooka. 

 

Michał Kamiński - Nie odejdziesz od tego. 

 

David Kukułka - Ale będę się starał. 

 

Michał Kamiński - Szymon powiedział, że chcecie korzystać z Trello by gromadzić dane w 



 
 
 
 

 

jednym miejscu i mieć do nich łatwy dostęp. Taką możliwość daje nam Dysk Google, z 

którego obecnie korzystamy. Nauczmy się z niego dobrze korzystać. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Odnośnie wcześniejszej wypowiedzi. Ja nie narzucam i nikt z nas 

nie będzie narzucał, by przy każdym projekcie każdy członek grupy projektowej pracował na 

Trello. Chodzi o możliwość przekazywania najważniejszym informacji odnośnie pracy nad 

projektem przed koordynatora do Zarządu. 

 

Pyt. Michał Kamiński - Czyli zmuszacie koordynatora projektu do korzystania z Trello do 

komunikacji z wami. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Chciałbym, by na Trello znalazły się informacje do których 

będzie można wrócić. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Do Dysku Google też można wrócić. 

 

Pyt. Przemysław Szot – Odniosę się do kwestii samego administrowania. Czy jako 

osoba od administracji zajmowałbyś się danymi osobowymi? Jak zamierzasz je 

usystematyzować? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Współpracując na Trello możemy podpinać elementy z Dysku 

Google i w ten sposób je porządkować. 

 

Ad vocem Przemysław Szot – Mi chodzi o dane osobowe. W jaki sposób byś 

usystematyzował dane, które obecnie mamy, i które w przyszłości pozyskamy? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Odpowiednią platformą jest Dysk Google. Nie sprawdza się on 

jednak przy projektach, dlatego pojawił się pomysł Trello. 

 

Ad vocem Magdalena Graca – W poprzednich latach sceptycznie podchodziłam do Trello, 

jednak w tym roku dałam mu szansę i bardzo dobrze sprawdził się w sprawie z Centrum 

Językowym. Nie chcemy komuś narzucamy korzystania z tej platformy, ale nabraliśmy do 

niej osobistych przekonań. 

 

Pyt. Ewa Bielak - Przez cały rok w Zarządzie miałam trochę do czynienia z projektami. 

Trello nie służy dobrze jeśli chodzi o przechowywanie plików. Nie będzie można pokazać go 

nawet nowemu koordynatorowi projektu, ponieważ nic z niego nie zrozumie. Jest to również 

obciążenie czasowe, a koordynator nie ma czasu na takie rzeczy podczas finału. Ja osobiście 

mam wszystkie pliki z ostatnich pięciu lat na Dysku Google, są uporządkowane i przejrzyste, 

natomiast Trello nie jest tak proste do zrozumienia. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Trello będzie dobrą formą komunikacji z Zarządem w nagłych 

sytuacjach podczas projektów. 



 
 
 
 

 

Ad vocem Ewa Bielak – Opiekowałam się paroma projektami i jestem innego zdania. 

 

Pyt. Maria Bartkowska – Pomysł Trello też średnio mi się podoba. W jakim celu konkretnie 

chciałbyś to zrobić? By Zarząd miał bieżącą kontrolę nad każdą jedną rzeczą która się dzieje 

w projekcie? 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Nie chodzi o każdą rzeczy. Podczas projektu szkoleń dla 

pierwszego roku Marcin wrzucał na Trello pojedyncze i istotne elementy, na przykład 

pozyskanie sponsora czy kalendarz szkoleń. Dzięki temu mieliśmy informacje o tym, na 

jakim etapie jest projekt. 

 

Pyt. Michał Kamiński – Zdecydujcie się, czy chodzi wam o informacje na które trzeba 

szybko reagować czy o informacje typu “kamienie milowe”? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Po tej dyskusji uważam, że najlepsze będzie wpisywanie “kamieni 

milowych”. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Do tej pory było to w formie sprawozdania z projektu 

zatwierdzonego przez Parlament. 

 

Ad vocem Mariusz Rogowski – Włączę się do dyskusji, bo trochę nie rozumiem 

demonizowania Trello. Gdy zaczynaliśmy działać jako Zarząd nie używaliśmy tej platformy i 

teraz widzę zdecydowaną różnicę w naszych pracach po zastosowaniu Trello. 

Natomiast wydaje mi się, że może Szymon nie do końca jasno się wyraził i dyskusja poszła 

w złą stronę. Trello miało być propozycją komunikacji z Zarządem na zasadzie, że jako 

Zarząd chcemy być w miarę na bieżąco w decyzjach podejmowanych przy projekcie, a 

przypięcie krótkiej informacji nie wydaje się dużym obciążeniem. 

 

Ad vocem Magdalena Graca – Ja traktuję Trello jako ułatwienie dla koordynatora, które 

pomoże mu w rozdawaniu i egzekwowaniu zadań. Jest to dość usystematyzowana platforma. 

Sama umieszczam tam informacje dla przewodniczących SRW i jest to dla mnie spore 

ułatwienie. 

 

Pyt. Olga Bartos – Mam wrażenie, że Trello niepotrzebnie będzie się dublować z Dyskiem 

Google. Jednak co w sytuacji, gdy koordynator będzie wolał pracować na Dysku, bez 

korzystania z Trello? 

 

Odp. David Kukułka - Trello nie będzie narzucane w kwestii projektowej. Ma być 

wykorzystywane głównie do komunikacji z Zarządem czy z przewodniczącymi SRW.  

 

Ad vocem Olga Bartos - Mam wrażenie, że to niepotrzebne narzędzie. W sprawach ważnych 

nadal będziemy do siebie dzwonić, a na omówienie planu działania będziemy się spotykać 

osobiście. 



 
 
 
 

 

Odp. David Kukułka - To cenna uwaga, dziękuję. 

 

Pyt. Ewa Bielak - To co słyszymy od Magdy czy Mariusza powinno wyjść od Szymona, bo 

to on dzisiaj kandyduje. Dlaczego Szymon idziesz w zaparte w Trello, mimo że słyszysz od 

byłych koordynatorów, że w praktyce się to nie sprawdzi? 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Uważam że byliśmy otwarci na dyskusję na ten temat. Trello jest 

propozycją, ale jeśli nie będzie się sprawdzać koordynatorzy nie będą musieli z niej 

korzystać. 

 

Pyt. Ewa Bielak - Nie do końca rozumiem formy wrzucania informacji na Trello. Z krótkiej 

informacji niczego się nie dowiemy, a rozpisywanie się na dany temat jest marnowaniem 

czasu. Z własnych doświadczeń wiem, że jest możliwe odejście od Facebooka, wystarczy 

zarządzić, że komunikujemy się np. tylko poprzez maile. U mnie sprawdziło się to podczas 

Juwenaliów. Jeśli Zarząd chce korzystać między sobą z Trello to już ich decyzja, jednak nie 

powinno się mieszać do tego projektów. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Przyjąłem wasze zdanie i je rozumiem. Z każdym koordynatorem 

możemy indywidualnie ustalić, na jakich zasadach współpracujemy. Korzystanie z Trello nie 

będzie obligatoryjne. 

 

Ad vocem Ewa Bielak - Jako główny problem uważam brak Projektowca. Czy będzie osoba 

odpowiedzialna za opiekę nad projektami czy chcecie to załatwić przez Trello? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Tak jak przed chwilą wspomniałem, Trello nie będzie 

obowiązkowe. 

 

Ad vocem Ewa Bielak - Kompletnie to odpowiedziałeś na moje pytanie. 

 

Pyt. Maria Bartkowska – Według mnie Trello nie zadziała, ponieważ w własnych 

doświadczeń mogę powiedzieć, że miałam na Dysku tabelę z terminami i zadaniami do 

wykonania, a mimo to musiałam osobiście pisać do każdego i upominać się o wszystko. 

To tak w ramach uwagi. Zastanawia mnie jednak, w jaki sposób widzisz swoją współpracę z 

koordynatorami? 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Do tej pory ja byłem poniekąd administratorem tablic na Trello, 

jednak podczas projektów dostęp do informacji będzie miała każda osoba, która zostanie 

dodana do odpowiedniej tablicy. 

 

Ad vocem Maria Bartkowska – Mi chodzi bardziej o kwestię nadzoru nad koordynatorem 

projektu. Ponieważ w Zarządzie może być maksymalnie sześć osób, czy Ty przejąłbyś po 

części rolę Projektowca? 

 



 
 
 
 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Myślę, że po części każdy członek Zarządu przejmie tę rolę. 

 

Ad vocem David Kukułka - Funkcja Projektowca nie została obsadzona, ponieważ obecnie 

nie ma do tego odpowiedniej osoby. Nie chcemy jednak zastępować Projektowca Trello.  

Podsumowując, zostawiamy Trello Zarządowi, bo dobrze się nam na nim pracuje. Jeżeli 

chodzi o pozostałe szczeble, jak koordynatorzy czy przewodniczący SRW, nie będziemy 

takiej formy wprowadzać, jeśli kontakt nie będzie bardziej efektywny. Kwestia projektów 

była kwestią dyskusyjną. 

 

Ad vocem Ewa Bielak - Szymon stoi na mównicy, on jest kandydatem z tym pomysłem i od 

niego to powinno paść. 

 

Odp. David Kukułka – Rozumiem. Jednak wydaje mi się, że Szymon mógł zasugerować się 

rozmowami ze mną na temat tej platformy.Kwestia projektów miała być dyskusyjna. Dobrze, 

że osoby mające doświadczenie w tym temacie podzieliły się swoimi zdaniem. 

 

Pyt. Michał Kamiński – Jeśli znajdzie się osoba odpowiednia na Projektowca to jaki będzie 

wtedy zakres kompetencji Członka Zarządu ds. Administracji, ponieważ patrząc na 

program wyborczy, który przedstawił Szymon, to większość zadań należy do Projektowca, 

Dyrektora Biur i Pełnomocnika ds. kontaktów zewnętrznych. 

 

Odp. David Kukułka - Przydział zadań wynika z braku osoby odpowiedniej na Projektowca. 

Mimo braku osoby zostały obowiązku, które ktoś musi przejąć. 

 

Pyt. Michał Kamiński – Co masz na myśli pisząc o międzynarodowej współpracy PSUEK? 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Chciałabym nawiązać kontakt i współpracę z samorządami 

zagranicznymi w celu rozmów czy wymiany dobrych praktyk samorządowych i działalności 

tamtejszych samorządów. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Jesteśmy już członkami PSRP. Na konferencji jest taki punkt, 

podczas którego dostajemy rady od innych samorządów z polskich uczelni. Czy 

wykorzystujemy te „dobre rady” uzyskane na forum krajowym, by wychodzić z inicjatywą 

do uniwersytetów zagranicznych? 

 

Odp. David Kukułka - Ten punkt na konferencji nie jest dobrze zorganizowany. Inaczej 

wygląda to na Forum Uczelni Ekonomicznych, gdzie rzeczywiście jest dyskusja i 

praktyki między uczelniami. Bodźcem do stworzenia tego postulatu była między innymi 

wizyta samorządów z Norwegii i Włoch. 

 

Ad vocem Michał Kamiński – Dlaczego mówisz Ty David, jeśli w tym momencie 

jest temat wyboru członka do Zarządu? 

 



 
 
 
 

 

Odp. David Kukułka - Nie będę zabierał więcej głosu Szymonowi. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Jak zostało wspomniane - różnie to funkcjonuje. Jednak nie 

widzę przeszkód w tym, by z taką inicjatywą wyjść. Może ona nam przynieść korzyść, a już 

na pewno nie zaszkodzi. 

 

Pyt. Bartosz Włodarczyk – Generalizując całą dyskusję mam pytanie do wszystkich 

obecnych: czy jest konieczne powoływanie osoby - koordynatora Trello, koordynatora 

danych osobowych, czy jak to było ujęte, „zasobów Parlamentu” - na pozycję Członka 

Zarządu? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Zarówno stanowisko jak i postulaty które zaprezentowałem 

powstały w odpowiedzi na potrzebę Zarządu i za ich porozumieniem. 

 

Ad vocem Bartosz Włodarczyk - Nie czujcie się urażeni, podnoszę takie argumenty na 

potrzeby dyskusji. 

 

Ad vocem Przemysław Szot – Zgadzam się z Bartkiem. Dlaczego mamy powoływać 

stanowisko podobne do już istniejących zamiast powołać Projektowca? 

 

Odp. David Kukułka – Z napływem pracy przybywa formalności na które Zarząd nie ma 

czasu, dlatego potrzebna potrzebna jest osoba, będąca na poziomie Zarządu, która zajmie się 

tego rodzaju sprawami. 

 

Odp. Robert Prokop – Mamy przed sobą burzliwy okres zmian organizacji Uczelni, do 

którego Parlament też będzie musiał się przygotować. Będziemy musieli podejmować różne 

rozmowy z władzami i organizacyjnie koordynować to wszystko ze strony administracyjnej. 

 

Ad vocem Michał Kamiński – Czyli co? 

 

Ad vocem Robert Prokop - Czyli będziemy musieli dostosować Parlament do zmieniającej 

się rzeczywistości. 

 

Ad vocem Michał Kamiński – Czyli rozumiem że Członek Zarządu ds. Administracji ma to 

robić? 

 

Ad vocem Robert Prokop - Ma nas w tym wspomóc. 

 

Ad vocem Michał Kamiński – Czyli potrzebujecie sekretarki. 

 

Ad vocem Robert Prokop – Nie. Potrzebujemy osoby, która będzie nas wspierała od strony 

administracyjnej w realizacji zadań Zarządu. Podczas zmian na Uczelni pojawią się nowe 

aspekty, którymi będzie musiał zająć się Zarząd. 



 
 
 
 

 

Ad vocem Michał Kamiński – Oraz Parlament. 

 

Ad vocem Robert Prokop - Parlament i Zarząd. 

 

Upomnienie Davida Kukułki, by wstrzymać się z „ad vocem”, zapisywać pytania i zadawać 

je w momencie, gdy zostaje przyznany danej osobie głos. 

 

Pyt. Olga Bartos – Chcę odnieść się do pomysłu z posiedzenia wyborczego na temat 

stworzenia Komisji Projektowej. Mam wrażenie, że od niego odeszliście. Czy ta komisja 

będzie w ogóle tworzona? 

 

Odp. David Kukułka - Po rozmowach z ludźmi zaangażowanymi w projekty nie uważam już, 

by taka komisja miał sens. 

 

Ad vocem Olga Bartos – Patrząc na postulaty widzę kompetencje Komisji Projektowej. Jak 

to będzie faktycznie wyglądać? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Sprawę Komisji Projektowej wyjaśni David. Ja odniosę się do 

mojego programu wyborczego. Wspomniałem, że część moich zadań pojawi się dopiero w 

trakcie roku akademickiego. Ustalenie moich kompetencji zależy od Zarządu i od tego jak 

będzie wyglądał ten rok. Co do rozmów z władzami, inaczej to wygląda gdy kontaktuje się z 

nimi członek Zarządu a nie Parlamentu. 

 

Pyt. Maria Bartkowska – W momencie powołania stanowiska o którym mówimy, nie ma w 

Zarządzie osoby, do której koordynator mogłaby się zwrócić z projektem. Jest albo ogół 

Zarządu, albo Twoja funkcja miałaby najwięcej cech Projektowca. W tym widzę problem.  

Projekty są jednak dużą częścią działalności Parlamentu. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Jak wspomnieliście, część obowiązków Projektowca powiela się 

w mojej funkcji. Jednak kwestia projektów jest sprawą do uzgodnienia z Zarządem i na jakiej 

zasadzie podzielić zadania. Nie chcę teraz składać deklaracji na mównicy. 

 

Ad vocem Maria Bartkowska - Pytanie do Zarządu, czy uważacie, że w formie w jakiej 

jesteście, jesteście w stanie dobrze i rzetelnie nadzorować wszystkie projekty? 

 

Odp. David Kukułka - Tak, skoro podjęliśmy się pracy w Zarządzie, a musieliśmy się liczyć 

z tym, że Projektowca może nie być. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Jak wcześniej wspomniałem, kwestie projektów i współpracy 

będziemy ustalać indywidualnie z każdym koordynatorem. 

 

Odp. Magdalena Graca – Jestem zaskoczona, że dyskusja przeszła na tor Projektowca, a 

nowa funkcja Projektowcem nie jest. Nam jest potrzebny człowiek, który posiada większe 



 
 
 
 

 

kompetencje, niż daje to stanowisko Sekretarza w regulaminie PSUEK. Nowy Członek 

Zarządu ma pomagać nam administracyjnie, dbać o cyfryzację na uczelni. 

 

Pyt. Ewa Bielak – Rozmawiamy o Projektowcu, bo patrząc na zadania wymienione przez 

Szymona widzę tę funkcję. Nowe stanowisko jest sztucznym tworem stworzonym z 

kompetencji trzech różnych osób. Czy nie moglibyśmy po prostu rozszerzyć ich 

kompetencji? Na wyborczym poparliśmy Davida w kwestii administracji, bo inaczej to sobie 

wyobrażaliśmy. Dodatkowo najwięcej konkretnych słów wychodzi od Magdy, Mariusza,  

Roberta i Davida, a nie od Szymona na którego mamy głosować. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Widzę, że dyskusja zeszła na kierunek kto jest lepszy, 

Projektowiec czy administracja. 

 

Ad vocem Ewa Bielak - Nie o to chodzi. Masz być człowiekiem od administracji, więc nie 

podejmuj się robienia projektów. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Mówię, że kwestie Projektowca zostaną ustalone wewnątrz 

Zarządu. Co do współpracy, to dobrze wiemy jak wygląda nasz system i jakie mamy z 

tym problemy. Brakuje współpracy z władzami uczelni, żeby na bieżąco koordynować 

zmiany. 

 

Ad vocem Ewa Bielak - Czyli w momencie objęcia przez Ciebie nowego stanowiska 

rezygnujemy z pełnomocnika ds. kontaktów zewnętrznych, albo nazywamy to „osoba, która 

odpisuje na pytania na Facebook”, bo nic innego im nie zostaje. Nie można tej osobie dać 

tych kompetencji i nawet zapraszać ją na zarząd? My mieliśmy HR’a na niektórych naszych 

spotkaniach. To nie musi być członek Zarządu. 

 

Odp. David Kukułka – Rozmawialiśmy o tym przy okazji rozmów dotyczących Członka 

Zarządu ds. Administracji i Szymon będzie się zajmował mailingiem i zarządzaniem 

platformą, natomiast musi się znaleźć osoba, która zajmie się odpisywaniem na Facebooku. 

Nie widzę obecnie sensu by powoływać Pełnomocnika ds. Kontaktów Zewnętrznych. 

 

Pyt. Przemysław Szot – Szymon, odnośnie Twojego programu wyborczego zastanawia mnie 

w jaki sposób chciałbyś katalogować wszystkie dokumenty, które będą przez Ciebie 

przepływać oraz jakie dokumenty chciałbyś gromadzić, katalogować? 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Wszelkie dokumenty jakie spływają do Parlamentu z zewnątrz 

przez pocztę, czy bezpośrednia z jednostek naszej Uczelni powinny być ewidencjonowane 

tak, aby można je było łatwo znaleźć. 

 

Ad vocem Przemysław Szot - Ale jaką metodą, jaki sposób? 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Prosty sposób katalogowania w segregatorze, który dzielę na 



 
 
 
 

 

pewne części, dzięki czemu mam odpowiedni segregator do danych dokumentów, a w 

komputerze mam spis, gdzie co mogę znaleźć. 

 

Ad vocem Przemysław Szot - Czyli taka sekretarka. 

 

Odp. Szymon Adamczyk – Po raz kolejny słyszę określenie „sekretarka”. Sekretarka jednak 

nie będzie rozmawiała z władzami Uczelni na temat poprawy poprawy funkcjonowania 

systemów. Do tego trzeba kompetencji, które, jak mi się wydaje, zdobyłem podczas 

dotychczasowej pracy w Parlamencie jako Rzecznik Praw Studenta czy Przewodniczący 

Rady Wydziału. 

 

Ad vocem Przemysław Szot - Czy tym nie zajmuje się obecny RPS czy przewodniczący 

SWR? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Nie mówię o kompetencjach Rzecznika Praw Studenta czy 

Przewodniczącego Studenckiej Rady Wydziału. Mówię o kwestiach administracyjnych i 

kwestiach systemu, jaki panuje u nas na Uczelni. 

 

Ad vocem Przemysław Szot - Ale powołujesz się na działania jakie podejmuje RPS i 

Przewodniczący SRW. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Powołuje się na doświadczenie jakie zdobyłem, nie na 

kompetencje danej funkcji. 

 

Ad vocem Przemysław Szot - Wspomniałeś o rozmowach na temat metod usprawnień i że 

robiłeś to jako Przewodniczący oraz jako RPS. Więc można domniemać z tych 

wypowiedzi, że tym już się ktoś zajmuje. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Jako RPS rozmawiałem na temat naszych studentów. Teraz będę 

się zajmował kwestią administracyjną i systemów organizacyjnych naszej Uczelni.  

 

Pyt. Kinga Matoga – Pytanie odnośnie współpracy międzynarodowej. Czy myślałeś, z jakimi 

uniwersytetami chciałbyś nawiązać tą współpracę i czy próbowałeś już nawiązać kontakt z 

którymś z tych uniwersytetów lub ich parlamentów? 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Dopóki moja funkcja nie zostałaby zatwierdzona, nie było sensu 

się z takimi uniwersytetami kontaktować. 

 

Ad vocem Kinga Matoga - Ja się pytałam, czy była jakakolwiek próba nawiązania kontaktu. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Do tej pory nie było żadnej próby, bo nie pełniłem funkcji, która 

miałaby się tym zajmować. Myślę, że dobrą praktyką było by nawiązanie współpracy w 

szczególności z samorządami uczelni, z którymi współpracuje nasza Uczelnia. 



 
 
 
 

 

Ad vocem Kinga Matoga - Czyli to będą ogólnie uczelnie ekonomiczne? 

 

Ad vocem Szymon Adamczyk - Nasza Uczelnia współpracuje tylko z uczelniami 

ekonomicznymi. 

 

Ad vocem Kinga Matoga - Czyli to ma być współpraca na tej linii, na której już mamy 

kontakt? 

 

Ad vocem Szymon Adamczyk - To jest dobry przykład kierunku, w którym moglibyśmy 

pójść. Natomiast nawiązanie współpracy z uczelniami krajów ościennych ułatwi ewentualne 

spotkania. 

 

Pyt. Michał Kamiński – Szymonie, podaj mi przykład uczelni zagranicznej, z którą nasza 

uczelnia już współpracuje. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Nie podam takiego przykładu w tym momencie, musiałbym się 

przygotować. 

 

Ad vocem Michał Kamiński – Nie jesteś przygotowany do odpowiedzi, i kandydujesz z 

planem, o którym nic nie wiesz. Czyli rozumiem, że wpisałeś ten punkt w swój program 

wyborczy bez sensu. Dziękuję, to nie było pytanie. 

 

Ad vocem Szymon Adamczyk – Wpisałem ten punkt w odniesieniu do tego, jakie kroki 

muszę poczynić, aby nawiązać taką współpracę. Zapytałeś o uczelnię, to odpowiedziałam , że 

nie podam takiego przykładu, bo chciałbym to wcześniej skonsultować z władzami uczelni, z 

którymi uczelniami współpraca miałaby sens. 

 

Pyt. Michał Kamiński – Wrócę do początku dyskusji. Czy nie należy zmienić nazwy Członka 

Zarządu ds. Współpracy i Administracji na Projektowca, bo tu zakres obowiązków jest 

największy, albo po prostu nazwać taką osobę sekretarką Zarządu? Wiele z tych rzeczy, o 

których mówimy, można zrobić na poziomie grup projektowych danego obszaru, a nie 

powoływać Członka Zarządu. Już sam zakres kompetencji nie jest dla mnie jasny a 

stanowisko w takiej formie jaką prezentujecie - absurdalne. 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Zarówno ja jak i Zarząd uważamy za zasadne powołanie takiej 

funkcji. Ma na celu poprawę funkcjonowania Parlamentu, nadzorowanie zmian na uczelni 

oraz prowadzenie rozmów z władzami Uczelni. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Taką osobą jest David jako Przewodniczący Parlamentu, 

który wyraża opinię ogółu studentów, bo to on jest upoważniony, by nas reprezentować. 

 

Ad vocem Szymon Adamczyk - Wraz z napływem informacji od uczelni na temat zmian, 

będę odpowiednio dostosowywał swoje działania tak, aby do zmian dostosować działania 



 
 
 
 

 

Parlamentu, przy współpracy z Zarządem. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Czyli Twoje zadanie będzie polegało na tym, że zbierasz 

informacje i proponujesz zmiany strukturalne organu, jakim jest Parlament, tak? 

 

Ad vocem Szymon Adamczyk - Między innymi. Nie wprost powiedziane. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - To ja mam pytanie do reszty sali. Czy wy się czujecie z tym 

dobrze, że jedna osoba będzie decydowała za nas wszystkich? 

 

Ad vocem Szymon Adamczyk - Nie powiedziałem, że decydował tylko proponował zmiany. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Dobrze, ale będziesz te zmiany proponował jako 

jednoosobowa działalność. 

 

Ad vocem Szymon Adamczyk - Kto powiedział, że jednoosobowy organ będzie o tym 

decydował? 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Nikt, to było moje stwierdzenie, z którego mnie nikt do tej 

pory nie wyprowadził z błędu. To tak do przemyślenia. Dziękuję za głos, będę sobie spisywał 

dalej. 

 

Ogłoszenie 10-minutowej przerwy. 

 

Wznowienie obrad. 

 

David Kukułka - Z powodu przekroczenia czasu rezerwacji sali obrady zostają zawieszone. 

Głosowanie nie może odbyć się dzisiaj, ponieważ punkt nie został zrealizowany. Zostanie 

wyznaczony dodatkowy termin na kontynuację posiedzenia. 

 

Wniosek formalny zgłoszony przez Michała Kamińskiego na podstawie regulaminu 

posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, paragraf 12, 

podpunkt trzeci o głosowanie bez dyskusji. 

 

Odrzucenie wniosku formalnego przez Przewodniczącego Davida Kukułkę, ponieważ 

zgodzie z Regulaminem wniosek może złożyć przez delegata do Parlamentu. 

 

Złożenie tego samego wniosku przez Ewę Bielak. 

 

Wniosek formalny o zmianę składu komisji skrutacyjnej, z powodu opuszczenia obrad przez 

Jakuba Figla. 

 

Wniosek zaakceptowany. 



 
 
 
 

 

Miejsce w komisji skrutacyjnej zajął Bartosz Włodarczyk. 

Głosowanie nad kandydaturą Szymona Adamczyka. 

 

Głosowało: 18 

Za: 7 

Przeciw: 9 

Wstrzymało się: 2 

 

Wniosek został odrzucony. 

 

Zawieszenie obrad z powodu przekroczenia czasu rezerwacji sali. 

 

Wznowienie obrad dnia 15.10.2018 r. 

 

Rezygnacja Szymona Adamczyka z kandydatury na stanowisko Członka Zarządu ds. 

Administracji i Współpracy. 

 

V. Sprawy osobowe 

 

A. Wybór członka rady ds. wyjazdów zagranicznych 

 

Kandydat zgłoszony przez Przemysława Szota: Pola Juzyszyn. 

 

Głosowanie nad wyborem członka rady ds. wyjazdów zagranicznych. 

 

Głosowało: 26 delegatów 

Za: 26 

Przeciw: 0 

Wstrzymał się: 0 

Nieważne: 0 

 

VI. Dyskusja nad projektem “Karta Starosty” 

 

Magdalena Graca - W poprzednich latach projekt “Karta Starosty” nie zawsze się spisywał, 

dlatego chcemy z wami przedyskutować ten temat by usłyszeć wasze opinie, jakie ten projekt 

ma plusy i minusy. Jako Zarząd chcielibyśmy, by ten projekt odbywała się bardziej 

technicznie. 

 

Krzysztof Kula - Przez RODO starości mają ograniczone kompetencje. 

 

Odp. Mariusz Rogowski - RODO nie jest problemem kiedy ktoś Ci przekazuje indeks, 

ponieważ w tym momencie wyraża zgodę byś miał dostęp do jego danych. 

 



 
 
 
 

 

Odp. Szymon Adamczyk - Jeśli mimo to dziekanat nie przyjmie indeksów od starosty, można 

wtedy napisać dla niego upoważnienie. 

 

Jakub Figiel - Problem jest z odbiorem indeksów, bo może to zrobić tylko właściciel 

indeksu. 

 

Odp. Mariusz Rogowski - Dużo zależy od pań z dziekanatów. Zeszły semestr był czasem 

wprowadzania RODO, w tym roku trochę się to uspokoiło więc nie powinno być już 

problemu. 

 

Magdalena Graca - RODO jest pierwszym tematem z którym powinien się zapoznać przyszły 

koordynator Karty Starosty. Czy są jakieś opinie na temat kształtu projektu? Czy skupiamy 

się tylko na szkoleniu, rozdaniu kart i stałym kontakcie ze starostami? Planuje stworzenie 

formatki z danymi kontaktowymi starostów. 

 

Olga Bartos - Nie wiem czy karta starosty ma sens, to jeśli jest duża kolejka to ludzie nie 

wpuszczają starostów do dziekanatów, a jeśli są dwie, trzy osoby to można już poczekać na 

swoją kolej. 

 

Anegdota Davida Kukułki, że nie wpuścił dziewczyny która mówiła że jest starostą ale nie 

miała karty, a Ewa Bielak powiedziała, że ona natomiast nie wpuściła osoby z kartą, bo to 

irytujące jak stoisz dwie godziny w kolejce z indeksem i nagle przychodzi starosta z 

sześćdziesięcioma indeksami i chce wejść bez kolejki. 

 

Odp. Mariusz Rogowski - Funkcja starosty jest funkcją zwyczajową. Problemem jest brak 

formalizacji tej funkcji. 

 

Krzysztof Kula - Czy można porozumieć się z dziekanatami, by były one otwarte 

Piętnaście minut wcześniej tylko dla starostów? 

 

Odp. Robert Prokop - Z doświadczenia wiem, że jest to prawie niemożliwe do 

zorganizowania. 

 

Ewa Bielak - Z powodu RODO jest problem z wpisem u prowadzącego, bo obecnie każdy 

musi sam po niego chodzić. Podobnie z podbiciem legitymacji. Czy w takim razie jest 

potrzebna nadal funkcja starosty? 

 

Odp. Mariusz Rogowski - To jest kwestia prowadzących. Ja się nie spotkałem z takim 

zachowaniem prowadzących. 

 

Odp. Robert Prokop - Paranoją jest, że w dziekanatach sprawdzają dane a na platformach 

uczelni możemy sprawdzić gdzie jaki student chodzi na kurs i jego dane kontaktowe. 

 



 
 
 
 

 

Odp. Magdalena Graca - Funkcja starosty jest zapisana w Regulaminie i nakłada obowiązek 

istnienia tej funkcji. Jednak pytanie teraz brzmi, czy chcemy zrobić szkolenie dla starostów? 

 

Ewa Bielak - Szkolenie jest sensowne tylko dla nowych starostów. 

 

Mateusz Konieczny - Można podzielić szkolenie na dwie grupy - nowych i starych starostów. 

Jawne głosowanie nad organizacją stacjonarnego szkolenia dla starostów. 

 

Ewa Bielak - Nie mogę oddać głosu jeśli nie wiem w jakiej formie szkolenia mają się odbyć. 

To powinno być decyzją koordynatora projektu - wstrzymajmy się z dyskusją na ten temat aż 

do momentu, gdy zostanie wybrany koordynator. 

 

Mariusz Rogowski - Jako Zarząd zastanawialiśmy się czy nie lepiej byłoby przerzucić projekt 

na Komisję Dydaktyczną, ponieważ zależy nam na stałym kontakcie ze starostami, a dla 

grupy projektowej jest finał w formie szkolenia i nie interesują się później co się z tymi 

starostami dzieje. 

 

Magdalena Graca - Podsumujmy to. Po pierwsze, powstaje formatka, w której starości podają 

numer grupy dziekańskiej, imię i nazwisko oraz mail do bezpośredniego kontaktu. Po drugie,  

wydajemy karty starosty. Według mnie powinny być one imienne by zapobiec 

przekazywaniu kart. Po trzecie, szkolenie stacjonarne, ewentualnie przesłanie prezentacji z 

materiałami szkoleniowymi. Po czwarte, powstaje osobna baza mailingowa dla starostów 

2018/19. 

 

Ewa Bielak - Pomysł z imiennymi kartami jest drogi, a projekt Karta Starosty nie zarabia na 

siebie. 

 

Szymon Adamczyk - Starości często się zmieniają. 

 

Olga Bartos - Można zrobić miejsce na wpisywanie imienia i nazwiska. 

 

Wypowiedzi paru osób, że imienne karty to zbyt drogi pomysł, paruje duża rotacja starostów, 

a często starosta dzieli się swoimi obowiązkami z innymi. 

 

Odp. Magdalena Graca - Poprzez formatkę będziemy kontrolować zmiany starostów, by nie 

zmieniali się co dwa tygodnie. 

 

Odp. Mariusz Rogowski - Imienne karty pomogłyby w ewidencji czy dana osoba faktycznie 

jest starostą, przez co ta funkcja miałaby bardziej formalny charakter. 

 

Ewa Bielak - W obrębie tej samej płci będzie trudna ewidencja danej osoby, bo nikt nie 

będzie się legitymował ludziom w kolejce. Więc wymienianie kartami nadal będzie 

utrzymane. 



 
 
 
 

 

Veronika Tomilova - Może lepiej wydawać kartę na daną grupę dziekańską? 

 

Szymon Adamczyk - Narzucenie wszystkich obowiązków starosty jednej osobie doprowadzi 

do tego, że nikt tym starostą nie będzie chciał zostać. 

 

Mateusz Konieczny - Przez USOSa będą coraz mniejsze kolejki, bo nie będzie papierowych 

indeksów. 

 

Magdalena Graca - Czy więc tworzenie na ten moment kart starosty ma jeszcze sens? 

Ogólne potwierdzenie z sali. 

 

Głosowanie nie odbyło się. 

 

Podsumowanie: 

- projekt rusza, 

- na ten moment Karta Starosty jest potrzebna i zostaje wydana. 

 

Ewa Bielak - Poczekajmy z resztą ustaleń do momentu wybrania koordynatora projektu. 

Magdalena Graca - Przypominam, że do 21 października trwa rekrutacja na koordynatora 

Karty Starosty. 

 

VII. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia wyborczego i sprawozdania PSUEK 

 

Jawne głosowanie - protokół zatwierdzony. 

 

VIII. Wolne wnioski 

 

1. Bartosz Włodarczyk na wniosek Marii Bartkowskiej - pomniejszenie składu SRW z 

30 na 23 członków. 

 

Głosowanie: 

Za: 25 

Przeciw: 0 

Wstrzymane: 1 

 

2. Wybór członka do Rady Programowej Centrum Językowego. 

 

W związku z sytuacją z Centrum Językowym zostaliśmy poproszeni o wystawienie 

delegata z Parlamentu do Rady Programowej Centrum Językowego, by był obecny na 

posiedzeniach i przekazywał zapotrzebowania studentów. 

Kandydat: Jakub Figiel 

 

 



 
 
 
 

 

Zmiana składu komisji skrutacyjnej: 

1. Olga Bartos, 

2. Bartosz Włodarczyk, 

3. Kamil Ryncarz. 

 

Głosowanie: 

Za: 24 

Przeciw: 0 

Wstrzymał się: 1 

Nieważne: 1 

 

3. Ogłoszenia 

 

Magdalena Graca - Sprawa z brakiem przypisanej grupy dziekańskiej została rozwiązana. 

Jeśli ktoś ma problem z podpięciem przedmiotu pod dany program studiów na USOSie nie 

jest to sprawa którą trzeba natychmiast rozwiązać. Podejmujemy działanie w kierunku poczty 

Wizard. 

 

Olga Bartos - Przypominam, że każdy delegat musi należeć do którejś z komisji. 

 

Kamil Ryncarz - Czy została ustalona data wyjazdu zimowego? 

 

Odp. David Kukułka - Będzie to prawdopodobnie 8-11 listopad. 

 

Michał Wiśniewski - zaproszenie na seminarium “Dobre rządzenie”, 17.10.2018, Nowa Aula. 

 

Mariusz Rogowski - Będzie dodatkowy termin o stypendium socjalne. W tym tygodniu rusza 

wniosek o nagrodę dla najbardziej zaangażowanych studentów. Rozpoczyna się rekrutacji do 

Komisji Prawnej. Poszukiwane się również osoby do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

 

Robert Prokop - Rozpoczyna się rekrutacja na Przewodniczącego Komisji ds. Sponsoringu. 

 

Zamknięcie obrad. 


