
 
 
 
 

 

PROTOKÓŁ 

z II posiedzenia Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

Kraków, 7 listopada 2018 r. 

 

Protokolant: Patrycja Cieślik 

 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

 

Sala G13, Pawilon G. 

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 18:37 

 

2. Obecni na posiedzeniu: 

 

Obecnych 28 delegatów i 16 gości. 

Liczba obecnych na posiedzeniu była wystarczająca do stwierdzenia quorum. 

 

3. Porządek posiedzenia: 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

 

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. 

 

II. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 3 października, oraz jego kontynuacji z 

dnia 15 października 2018 roku 

 

Protokół został zatwierdzony w jawnym głosowaniu. Jeden głos wstrzymujący. 

 

III. Informacje Zarządu 

 

David Kukułka, Przewodniczący Parlamentu Studenckiego - Zostały ustalone dyżury 

Członków Zarządu oraz Rzecznika Praw Studenta - informacje na stronie internetowej i na 

tablicy koło Centrum Obsługi Studenta. Zostały zakończone rekrutacje w wyniku których 

Przewodniczącym Komisji ds. Sponsoringu został Jakub Figiel, koordynatorzy Mostów 

Ekonomicznych oraz Transekonomika to Krzysztof Kędys oraz Konrad Szustak, 

Przewodniczącą Działu Kultury została Katarzyna Ilska, Przewodniczącym Komisji Prawnej 

został Przemysław Szot, Przewodniczącym Komisji ds. HR został Igor Jezierski, Dyrektorem 



 
 
 
 

 

Biura została Oliwia Nowak, koordynatorką Karty Starosty została Małgorzata Wcisło. 

Rekrutacja na Mentorów nadal trwa. Odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu z 

przewodniczącymi Studenckich Rad Wydziału, na którym ustalony został kierunek 

współpracy, zostały omówione podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem SRW oraz 

funkcją przewodniczących. Opinia przewodniczących na temat spotkania była pozytywna, w 

związku czym spotkania będą kontynuowane. 24 października 2018 r. odbyła się debata na 

Przewodniczącego PSRP, w której wziął udział cały skład Zarządu oraz Marcin Marszałek - 

Rzecznik Praw Studenta. Odezwał się do nas krakowski oddział Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego w celu nawiązania współpracy z Parlamentem Studenckim. Współpraca 

miałaby polegać na wzajemnej promocji, ale też na propagowaniu działalności naukowej 

wśród studentów. Konkretne warunki nie zostały jeszcze określone, informacje będą 

podawane na bieżąco. Swoją chęć współpracy motywowali dobrą opinią PS UEK w 

środowisku uczelnianym. W dniu dzisiejszym odbyłem rozmowę z kierownik Działu 

Nauczania na temat warunków współpracy Parlamentu Studenckiego z władzami Uczelni i 

pracownikami w ramach tworzenia aktów uczelnianych. Od kontaktu będzie odpowiedzialna 

jedna osoba - będzie to Przewodniczący Parlamentu Studenckiego albo student z Komisji 

Senackiej. Prace będą się odbywały w kręgach Komisji Studenckich Rad Wydziału, Zarządu 

oraz przy możliwościach czasowych na posiedzeniach Parlamentu. Kolejną wiadomością jest 

otrzymanie stałego pomieszczenia magazynowego dla Parlamentu Studenckiego. Trwają 

ustalenia które konkretnie pomieszczenie otrzymamy, wiemy że będzie ono w pawilonie F na 

poziomie -1 lub -2. W związku z projektami realizowanymi w tym roku akademickim z 

kręgu Zarządu zostały wyłonione osoby, które będę opiekowały się nimi, będę pierwszą 

osobą kontaktowa oraz będę wspierały koordynatora. Rozkład prezentuje się następująco: 

Karta Starosty - Magdalena Graca, Bal Mentorów - Paulina Łatka, Zmagania Wydziałów - 

Mariusz Rogowski, Mosty Ekonomiczne i Transekonomik - Robert Prokop. Podziękowania 

dla osób biorących udział we wczorajszym pogrzebie. Prace remontowe w Sali Senackiej 

dobiegają końca, w związku z tym kolejne posiedzenie odbędzie się w Sali Senackiej z dużo 

dłuższym ograniczeniem czasowym. 

 

Magdalena Graca, Zastępca Przewodniczącego, Członek Zarządu ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia - Skład Komisji Dydaktycznej: Natalia Karp, Oskar Klimas, Piotr Lipski, Marcin 

Marszałek jako Rzecznik Praw Studenta, Anastazja Momot, Viktoria Paś, Tomasz Sałek, 

Anna Tracz i Małgorzata Wcisło. Odbyły się już dwa spotkania komisji. W wyniku prac 

komisji powstała formatka w związku z pocztą uczelnianą Wizard. Skąd wynikł temat? Z 

informacji, które uzyskałam podczas prowadzenia kampani wyborczej jak i podczas 

posiedzenia wyborczego. Wynikało z nich, że studenci cierpią na niedobór informacji 

związanymi z kwestiami organizacyjnymi Uczelni. Wiadomością zwrotną z ankiety, w której 

wzięło udział 124 studentów, był fakt, że niewielu studentów wie o istnieniu poczty. 

Informacja została przekazana rektor Filek, Centrum Informatycznemu oraz DRUSI 

odpowiedzialnego za USOS. Ustaliliśmy kroki działania, by ta poczta działała w prawidłowy 

sposób. Z powodu USOSa i RODO prace mogę potrwać trochę dłużej. Następna sprawa 

poruszona na ostatnim posiedzeniu to języki obce. Pojawiło się oświadczenie na fanpage 

PSUEK w ich sprawie i można uznać, że w tej chwili Parlament Studencki kończy sprawę z 



 
 
 
 

 

zapisami na języki obce. Wyciągamy wnioski i będziemy się starać by taka sytuacja nie 

powtórzyła się w przyszłości. Problem z przepisami do grup dziekańskich jest wciąż 

nierozwiązany, natomiast informacje o grupach, które nie wyświetlały się w systemie USOS  

działają już poprawnie. Szkolenie z projektu Karty Starosty odbędzie się 14 listopada, na 

które wszystkich zapraszam. Na następnym posiedzeniu odbędzie się sprawozdanie ze 

szkoleń dla pierwszego roku. 15 listopada odbędzie się szkolenie z Ustawy 2.0 na Akademii 

Górniczo-Hutniczej na które serdecznie zapraszam. 

 

Robert Prokop, Członek Zarządu ds. Finansów - Na psuek.pl umieszczone są ogólnodostępne 

ustawy i załączniki z konkursy na dofinansowanie. 

 

Mariusz Rogowski, Członek Zarządu ds. Socjalno-Prawnych - Wyszło zarządzenie Rektora 

w sprawie wysokości stypendiów. Ich wysokość jest pozytywną stroną zmniejszania liczby 

studentów i aby nie zabrano nam dotacji, pieniądze te trzeba w jakiś sposób wykorzystać. 

Nadal nie mamy konkretnego terminu w sprawie decyzji o przyznanie stypendiów 

socjalnych. W tym roku 4 studentów pomaga w przyjmowaniu wniosków o stypendium 

rektora Są to Katarzyna Białecka, Małgorzata Wcisło, Piotr Lipski i ja. Do tej pory zostały 

przyjmowane wnioski o uznanie dodatkowych osiągnięć. Za wykonaną pracę studenci 

dostają wynagrodzenie. Dzisiaj zostaną przedstawione do zaaopiniowania wnioski o Nagrodą 

dla Najbardziej Zaangażowanych Organizacyjnie Studentów. Dzisiaj odbyło się zebranie 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej, która ustaliła ranking wstępny dla stypendium rektora. 

Paulina Łatka, Członek Zarządu ds. Promocji - Skład Komisji Promocji: Ewa Bielak, Maria 

Bartkowska, Daria Omilianowska, Paulina Marszałek, Veronika Tomilova, Arkadiusz 

Tomaszek, Viktoria Paś, Kinga Matoga, Natalia Karp, Piotr Lipski, Ostap Komar, Julia 

Mrozowska, Joanna Trzeciak. Przyjęcia trwają cały rok. Został zaktualizowany kalendarz 

PSUEKu, zachęcam do synchronizacji. Ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości 

na koniec posiedzenia zostanie wykonane zdjęcie w flagą. 

 

David Kukułka - Oddanie głosu Przemkowi Szotowi. 

 

Przemysław Szot - 29 listopada odbędzie się Test Wiedzy Ekonomicznej o godzinie 11:00 w 

Sali Senackiej. Zachęcam do zgłaszania się. Możliwość zdobycia różowego planera. 

Formularz zgłoszeniowy na fanpage Test Wiedzy Ekonomicznej Kraków na Facebooku. 

 

IV. Sprawy socjalne 

 

a. Zaopiniowanie wniosków o Nagrodę dla wyjątkowo zaangażowanych 

organizacyjnie studentów UEK. 

Powołanie komisji skrutacyjnej: 

 

1. Przemysław Szot 

2. Monika Sygut 

3. Dominik Czesak 



 
 
 
 

 

Jednogłośne zatwierdzenie w/w składu. 

 

Wnioski: 

1. Baniak Krzysztof – opinia negatywna 

2. Bieniek Arleta – opinia pozytywna 

3. Bogacka Żaneta - opinia pozytywna 

4. Brytan-Golejewska Magdalena - opinia pozytywna 

5. Cebulak Paulina - opinia pozytywna 

6. Cegielska Magdalena - opinia pozytywna 

7. Gorący Maria - opinia negatywna 

8. Graca Magdalena - opinia negatywna 

9. Hercing Remigiusz - opinia pozytywna 

10. Kazak Małgorzata - opinia pozytywna 

11. Kodyra Paulina - opinia pozytywna 

12. Kotarba Michał - opinia negatywna 

13. Koza Monika - opinia negatywna 

14. Kukułka David - opinia pozytywna 

15. Kulińska Aleksandra - opinia negatywna 

16. Lis Weronika - opinia negatywna 

17. Liwoch Piotr - opinia negatywna 

18. Łata Przemysław - opinia pozytywna 

19. Marek Ewa – opinia pozytywna 

20. Matoga Kinga - opinia pozytywna 

21. Nowowiejski Grzegorz - opinia negatywna 

22. Pająk Julia - opinia negatywna 

23. Sobczyk Ewa - opinia pozytywna 

24. Stańczyk Kinga - opinia negatywna 

25. Szałaśny Karolina - opinia pozytywna 

26. Trzop Anna - opinia negatywna 

27. Trzop Anna - opinia pozytywna 

28. Turek Krzysztof - opinia pozytywna 

29. Wańczyk Paulina - opinia negatywna 

30. Wilk Monika - opinia pozytywna 

31. Zhygadlo Tetiana - opinia negatywna 

 

V. Głosowanie nad zmniejszeniem liczebności SRW GAP 

 

Jednogłośne przegłosowanie wniosku o dodanie punktu do obrad. 

 

Wniosek formalny o zmniejszenie liczebności Studenckiej Rady Wydziału Gospodarki i 

Administracji Przestrzennej. 

 

Pyt. Michał Kamiński - Czy te miejsca będą rozdysponowane na inne SRW? 



 
 
 
 

 

Odp. David Kukułka - Nie, jest to wniosek o zmniejszenie. 

 

Ad vocem Michał Kamiński - Można tak? 

 

Odp. Mariusz Rogowski - Tak, regulamin przewiduje trzy opcje w przypadku czyjejś 

rezygnacji: można zorganizować wybory uzupełniające, powołać osobę, która kandydowała 

w wyborach ale nie uzyskała wystarczającej liczby głosów lub zgłosić wniosek o 

zmniejszenie liczebności SRW. 

 

Ad vocem Krzysztof Kula - Zmniejszenie liczebności SRW GAP w żaden sposób nie 

zmniejsza składu delegatów do Parlamentu Studenckiego ani do Rady Komisji. Wszystkie 

miejsca są obsadzone. 

 

Głosowanie nad zmniejszeniem składu osobowego SRW GAP z 14 do 12 osób. 

Za: 27 

Przeciw: 0 

Wstrzymane: 1 

 

VI. Głosowanie nad zmniejszeniem liczebności Zarządu do 5 osób. 

 

Jednogłośne przegłosowanie wniosku o dodanie punktu do obrad. 

 

Głosowanie nad zmniejszeniem liczebności Zarządu: 

 

Za: 28 

Przeciw: 0 

Wstrzymane: 0 

 

VII. Sprawozdanie projektu „Planer UEK 2018” 

 

Sprawozdawała Maria Bartkowska. 

 

Czas trwania prac: maj 2018 - listopad 2018 

 

Skład grupy projektowej: Koordynator Projektu - Maria Bartkowska, Podkoordynator ds. 

Grafiki i Promocji - Veronika Tomilova, Podkoordynator ds. Tekstów - Przemysław Szot, 

Podkoordynator ds. Sponsoringu - Jakub Figiel, Podkoordynator ds. Researchu - Karolina 

Krzysiek. W sponsoringu pomagały 3 osoby: Julianna Chrobak, Dominik Czesak i Magda 

Grośkiewicz. 

 

Kolorystyka: granatowy (5 tys. sztuk), zielony (1 tys. sztuk) i różowy (1 tys. sztuk); powód: 

drukarnia zgodziła się na wykonanie planerów w innych kolorach w tej samej cenie oraz 

propozycjami studentów na temat planera. 



 
 
 
 

 

Ankieta: początkiem prac na UEK grupa pojawiła się formatka na temat wad, zalet i 

propozycji na temat planera; 126 odpowiedzi za strony studentów; wady wg studentów: zbyt 

duża ilość reklam. 

 

Nowości w planerze: poradnik dla nowych studentów o Krakowie, rozkład każdego miesiąca 

z kolorowanką, zmieniony układ rozkładu tygodnia, lista z zadaniami do wykonania na każdy 

tydzień, bardziej rozbudowane plany sesji. 

 

Inne: zaskoczyły nas kolejki po planery, ale było to pozytywne odczucie dla całej grupy 

projektowej; współpraca z krakowskim schroniskiem dla zwierząt w formie przygotowania 

grafiki na jedną stronę w planerze (wakat z powodu zbyt małej liczby sponsorów) oraz 

zbiórka pieniędzy podczas rozdawania planerów, udało się zebrać na schronisko 1671,76 zł.  

 

Finanse: koszt planera netto - 7 zł/sztuka, zmniejszenie podatku do 5%, całość wyszła 51 450 

zł, udało się zebrać 49 100 zł, bilans -2 350 zł. 

 

Błędy i problemy: brak informacji o zmianie rozkładu godzin, błędy w wykreślankach, za 

mało różowych planerów, niewielkie zainteresowanie ze strony sponsorów, próba zdobycie 

80 planerów przez jedną z katedr. 

 

Szczególne podziękowanie dla Żanety Bogackiej za wsparcie i pomoc w trakcie całego 

projektu. 

 

Pytania: 

Ewa Bielak: Ile poszło planerów? 

 

Odp. Marysia Bartkowska: Praktycznie wszystkie które zostały są odłożone na konkursy. 

 

VIII. Sprawozdanie projektu „ŚwieŻAK 2018” 

 

Sprawozdawała Zofia Zdynowska. 

 

Czas trwania prac: od kwiecień 2018, finał 29.08 - 04.09.2018 r. 

 

Standy: było bardzo mało osób i w porównaniu ze standami obozu Bean wypadliśmy słabo 

(jeden z możliwych powodów dlaczego było tak mało chętnych na wyjazd), ale mimo  

braków standy wyszły super. 

 

Skład grupy projektowej: Mateusz Ruszało - HR, Kamil Woźniak - Grafika i Promocja, 

Mateusz Konieczny, Kamil Ryncarz, Marysia Dybel, Paweł Styk - Rozrywka, Jakub Figiel, 

Julianna Chrobak, Magda Grośkiewicz - Sponsoring, Krzysztof Kędys - Finanse i Logistyka. 

W tym roku: bogate bartery, dużo zniżek i voucherów od sponsorów, szkolenie od EY. 

 



 
 
 
 

 

Finanse: + 566,20 zł 

 

Zmiany: połączenie finansów z logistyką, nocleg w hostelu “Express” w Krakowie z powodu 

braku miejsc w akademikach, barka party z powodu zakazu na tram party i odwołania w 

ostatniej chwili busa na bus party (właściciel w zamian za busa zaproponował barkę), brak  

imprezy wspólnej z NZS. 

 

Nowości: filmik promujący zmontowany przez Kamilę Kwiatkowską, cykl postów z 

ciekawostkami o obozie. 

 

Błędy i problemy: zgubione 2 ścianki od namiotów, mniejsza ilość chętnych (28 

uczestników) w porównaniu do lat poprzednich, problem z pismem o autokar, problem ze 

ScanMed, który zwlekał z podaniem terminu szkolenia, a w ostatniej chwili je odwołał.  

 

Pytania: 

 

Paweł Styk – Prośba, byśmy bardziej interesowali się projektami, bo w Parlamencie jest dużo 

osób a jak trzeba coś zrobić to jest tylko 5 osób. 

 

Zofia Zdynowska - Podobnie w sytuacji ze zdjęciem na Świeżaku, gdzie była bardzo słaba 

frekwencja i później źle to wygląda. 

 

Pyt. Michał Kamiński - Dlaczego musieliśmy odkupywać ścianki do namiotów, skoro mamy 

własne namioty, i płacić za coś, czego my nie zrobiliśmy? 

 

Odp. Zofia Zdynowska - Nie jestem w stanie powiedzieć co się stało z tymi ściankami. Nie 

zostały one zwrócone tam skąd je wzięto. Z moich informacji zawsze były wypożyczane 

namioty czarne lub zielone. 

 

Michał Kamiński - Tak informacyjnie to czarne namioty są naszą własnością. 

 

Zofia Zdynowska - I je mieliśmy. 

 

Michał Kamiński - Z czego korzystał NZS i skąd wiadomo że to my zgubiliśmy ścianki? 

 

Zofia Zdynowska - NZS miał zielone namioty a my czarne tak samo jak rok temu i dwa lata 

temu. Namioty są trzymane w sekcji promocji i działają oni na zasadzie, że pożyczamy od 

nich i oddajemy im cały komplet. 

 

Michał Kamiński - Skąd wiemy, że to my je zgubiliśmy? 

 

Zofia Zdynowska - Ponieważ my jako ostatni z nich korzystaliśmy. 

 



 
 
 
 

 

Michał Kamiński - To dlaczego kazali nam płacić za coś, co i tak jest naszą własnością? 

 

Zofia Zdynowska - To nie jest pytanie do mnie. 

 

David Kukułka - Sprawa jest do rozwiązania. 

 

IX. Wolne wnioski 

 

Robert Prokop - Prośba, by osoby które nie dostały ostatniego maila na temat grupy 

mailingowej zgłosiły się do mnie i wtedy zostaną dołożone do bazy. 

 

Zamknięcie posiedzenia 


