
 
 
 
 

 

PROTOKÓŁ 

z III posiedzenia Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

Kraków, 12 grudnia 2018 r. 

Kraków, 30 stycznia 2019 r. 

 

Protokolant: Patrycja Cieślik 

 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

 

Sala Senacka, Budynek Główny. 

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 19:40; zakończenie: godz. 21:10; 

 

Sala Senacka, Budynek Główny. 

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 18:40; zakończenie: godz.21:00 

 

2. Obecni na posiedzeniu: 

 

Liczba obecnych na posiedzeniu była wystarczająca do stwierdzenia quorum. 

 

Podniesienie głosowania nad dopuszczeniem do posiedzenia osoby nie posiadającej 

statusu studenta. 

Jednogłośne głosowanie za dopuszczeniem Tobiasza Folaka do posiedzenia. 

 

3. Porządek posiedzenia: 

 

I. Otwarcie posiedzenia 

 

Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie – Davida Kukułkę. 

 

Zgłoszenie wniosku formalnego przez Davida Kukułkę o dodanie punktu “Opiniowanie 

spraw bieżących” (nr VI w nowym porządku obrad) do porządku obrad. 

 

Jednogłośne zatwierdzenia przyjęcia nowego punktu i zaakceptowanie porządku obrad. 

 

II. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 7 listopada 2018 roku 

 

III. Informacje Zarządu 

 
 



 
 
 
 

 

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

Kształcenia - Po pierwsze, Centrum Informatyki UEK kończy prace nad 

unowocześnieniem poczty studenckiej. W zeszłym tygodniu komisja dydaktyczna 

przeprowadziła testy poczty, które wypadły pozytywnie. Lista rzeczy, które powinny 

zostać jeszcze dopracowane, została zgłoszona do Centrum Informatyki. Działania z 

unowocześnieniem poczty mają na celu oparcie działalności Uczelni na poczcie 

uniwersyteckiej, ponieważ dziekanaty po wprowadzeniu RODO nie mogą korzystać z 

prywatnych maili studentów. 

Sprawa druga dotyczy przygotowania wzorowych zajęć dydaktycznych. Na spotkaniu z 

pełnomocnikiem rektora ds. dydaktyki i jakości kształcenia zostanie przekazana Nasza 

opinia jak zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone na UEKu. 

Sprawa trzecia: komisja dydaktyczna zaczyna działać w kierunku przygotowania 

Przyjaznego Dziekanatu i ankietyzacji. Pełna promocja ankietyzacji rozpocznie się 

styczniu. Promocja Przyjaznego Dziekanatu będzie wpleciona w Mentorów. 

Czwarta sprawa dotyczy oceny seminariów. W kolejnych miesiącach planowane jest 

stworzenie specjalnej ankiety skierowanej do studentów na studiach dyplomowych po 

zakończeniu poszczególnych seminariów. 

Sprawa piąta: szkolenie biblioteczne dla seminarzystów w kwestii pisania prac 

dyplomowych i korzystania z zasobów biblioteki. Takie szkolenie planowane jest z 

początkiem semestru letniego. 

 

Robert Prokop, Członek Zarządu ds. Finansów - Z racji tego, że pozostały pewne 

niewykorzystane środki, podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dodatkowego konkursu 

na dofinansowanie dla organizacji. 

 

Mariusz Rogowski, Członek Zarządu ds. Socjalno-Prawnych - Odbyła się kapituła dla 

Nagrody dla Wyjątkowo Zaangażowanych Organizacyjnie studentów UEKu. Na fanpage 

Parlamentu zamieszczona jest lista studentów, którzy tą nagrodę otrzymali. Dodatkowo 

w tym roku udało się podnieść wartość nagrody z 2500 zł na 3000 zł. Zbliżamy się do 

końca okresu związanego ze Stypendium Rektora, wypłaty stypendium powinny być w 

tym tygodniu, natomiast Stypendium Socjalne w tygodniu następnym. 

 

Paulina Łatka, Członek Zarządu ds. Promocji - Podsumowanie miesięcznej pracy Sekcji 

Promocji - zostały zrealizowane 3 sesje zdjęciowe: jesienna sesja z bluzami, sesja 

zdjęciowa w ZaUEKu oraz sesja z nowymi bluzami. Dzięki temu została stworzona baza 

ze zdjęciami którą można w przyszłości wykorzystać. Zostały również nakręcone 2 

filmiki: mikołajkowy i świąteczny. Odbyła się akcja mikołajkowa, odpowiedzialne za nią 

były Julia Mrozowska i Natalia Karp. Oddaję głos Natalii Karp. 

 

Natalia Karp - Wnioski wyciągnięte po przeprowadzonej akcji: studenci nie byli 

zainteresowani akcją, podczas rozdawania cukierków pojawiały się pytania “Co muszę 

zrobić?”, a przy robieniu zdjęć z Mikołajem “Co ja będę z tego miał?”. Dzięki uprzejmości 



 
 
 
 

 

Roberta, który przeznaczył dodatkowe środki na zakup cukierków udaliśmy się do 

dziekanatów i pracowników Uczelni i tam wszyscy byli ucieszeni tą akcją. Dlatego na 

przyszły rok jest pomysł, aby skupić się bardziej na pracownikach niż na studentach. 

Tegoroczna ekipa “mikołajkowa” składała się z: Darii Omilianowskiej, Marcina 

Marszałka, Piotra Lipsky’ego i Julii. Wszyscy wyrazili chęć w zaangażowanie się w akcję 

w roku następnym. 

 

David Kukułka - Czy są jakieś głosy w dyskusji? 

 

Szymon Adamczyk - W ostatnim czasie na Wydziale Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych przeprowadziliśmy ewaluację kierunków, która zakończyła się 

sukcesem. Zostało zebranych 400 odpowiedzi, które są obecnie opracowywane i w 

najbliższym czasie zostaną przekazane do dziekana i kierowników katedr, aby zapoznali 

się z opinia studentów na temat planów studiów i ich realizacji. Podziękowania dla 

Natalii Karp, która wykazała się dużą pomocą przy organizacji tej akcji. 

 

Ad vocem Magdalena Graca - Natalia jest dumną przedstawicielką komisji dydaktycznej 

gdzie również angażuje się w jej prace, a ja proszę o udostępnienie wyników ewaluacji, 

ponieważ będą one przydatne przy pracy. 

 

David Kukułka, Przewodniczący Parlamentu Studenckiego - Podziękowania dla komisji 

HR za zorganizowanie wyjazdu zimowego PSUEK. Uczestnicy chwalili sobie wyjazd, jak 

również formy szkoleń wymyślone wspólnie przez Zarząd, dlatego prawdopodobnie 

zostaną zachowane w takiej formie. Proszę o duże brawa dla HR. 

Kolejnym punktem ogłoszenia jest informacja, że w dniu 24 listopada 2018 roku 

dokonano wyboru przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do Rady 

Studentów - Magdalenę Gracę. Dziękuję Magdzie za zaangażowanie w reprezentację w 

organach studenckich w Polsce. Brawa dla Magdy. 

 

Magdalena Graca - Dziękuję za gratulacje. Dołożę wszelkich starań by godnie 

reprezentować UEK, Was i cały Kraków. W najbliższy piątek wyjeżdżam do Lublina na 

ostatnią Radę Studentów starej kadencji, więc będę miała okazję by się czegoś nauczyć. 

Jeszcze raz dziękuję. 

 

David Kukułka - Kolejnym punktem jest sytuacja, która wynikła ostatnio. 8 grudnia 

złożyłem rezygnację z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni 

Ekonomicznych aby móc kandydować na Przewodniczącego Forum Uczelni 

Ekonomicznych. Jak już zapewniałem w kwestii przedstawicielstwa w krajowych 

studenckich organach samorządowych uznałem, że najlepszym zaangażowaniem będzie 

przejęcie interesu. Pracowaliśmy nad tym i udało się, że zostałem Przewodniczącym 

Forum Uczelni Ekonomicznych. Chciałem wspomnieć również, że FUE odniósł swój 

sukces. Jeden reprezentant FUE znajduje się w Radzie Wykonawczej, co stanowi w 



 
 
 
 

 

sumie 20% jej składu. Mamy również 3 przedstawicieli w Radzie Studentów co stanowi 

25% wszystkich jej przedstawicieli. 

Ostatnim ogłoszeniem jest prywatne osiągnięcie jednego z naszych członków. 

Przemysław Szot został laureatem stypendium organizowanego przez Fundację LOTTO 

100/100. Gratulacje! 

 

IV. Sprawozdanie projektu “Szkolenia dla pierwszego roku” 

 

Sprawozdawał: Marcin Marszałek 

 

Załącznik nr 1 

 

V. Sprawozdanie projektu “Karta Starosty” 

 

Sprawozdawała: Małgorzata Wcisło 

 

Główny cel projektu: zaprezentowanie obowiązków i zadań starosty, wprowadzenie ich 

do tej roli, stworzenie warunków współpracy między Parlamentem a starostami. 

 

Czas trwania projektu: 30 października - 14 listopada, jednak projekt trwa nadal 

Grupa projektowa: stwierdziłam, że jest to tak mały projekt, że nie jest do niego 

potrzebna grupa projektowa. Posiłkowałam się wsparciem Komisji Dydaktycznej, RPS i 

Członka Zarządu ds. Jakości Kształcenia. 

 

Zakres moich zadań: rezerwacja sali, przygotowanie prezentacji oraz skryptu w oparciu 

o pomoc Komisji Dydaktycznej, kontakt z Sekcją Promocji, stworzenie grafiki, przy 

której pomagał Dawid Cholewa. Tuż przed szkoleniem zostały wyznaczone osoby z SRW, 

które pomagały przy rozdawaniu Kart Starosty i gadżetów pozostałych ze szkoleń dla 

pierwszego roku. 

 

Wygląd Karty Starosty: w tym roku postawiliśmy na prostotę i karta przypomina trochę 

wizytówkę. 

 

Finanse: 152 zł za 300 kart (872 zł budżet z roku poprzedniego, ponieważ zawierał się 

tam ceny gadżetów i integracji) 

 

Forma szkoleń: szkolenie z elementami dyskusji, wyszło to bardzo dobrze, ponieważ 

starości mieli bardzo wiele pytań. 

 

Nowości: w tym roku pojawił się bardziej rozbudowany formularz, który posłużył nam 

do stworzenia bazy starostów, dzięki której możemy mieć kontakt ze starostami. 

Obecnie w bazie znajduje się 171 osób. Nie było imprezy integracyjne w ZaUEKu, ale 



 
 
 
 

 

połączyłam integrację z imprezą, która odbywała się 14 listopada w klubie FOUR. Samo 

szkolenie było nastawione na merytorykę a nie na integrację. 

 

Uwagi: termin szkolenia powinien być ustalony na koniec października/początek 

listopada; szkolenia powinny być podzielone na dwa osobne szkolenia: jedno dla 

starostów początkujących, a drugie dla starostów którzy kontynuują tę funkcję. 

Podziękowania dla Magdaleny Gracy i Marcina Marszałka, całej Komisji Dydaktycznej 

oraz dla Zacharego z Komisji Promocji i osób z SRW, które były obecne na szkoleniu za 

ich pomoc i zaangażowanie. 

 

Otwarcie dyskusji: 

 

Pyt. Krzysztof Kula - Ilu obecnie mamy starostów na całej Uczelni? 

 

Odp. Małgorzata Wcisło - Obecnie mamy około 650 grup dziekańskich, więc około tylu 

starostów powinniśmy mieć UEKu. 

 

Pyt. Krzysztof Kula - Czy jacyś starości wyrazili chęć do zaangażowania się w działalność 

parlamentarną lub do działania w SRW? Jeśli tak, to w jakiej ilości? 

 

Odp. Małgorzata Wcisło - Szkolenie nie było nastawione na promocję Parlamentu tylko 

dotyczyło pracy starosty. Na koniec powiedziałam krótko o Parlamencie Studenckim, ale 

jak wspomniałam, nie to było celem szkolenia. 

 

Pyt. Krzysztof Kula - Wiem, że nie to było celem szkolenia, ale pytam, czy zdarzyły się 

jakieś przypadki, kiedy uczestnicy szkolenia stwierdzi “o super, przy okazji zaangażuje 

się w Parlament”. Pytam o to, ponieważ będziemy za chwilę dyskutować o tym, że 

starości powinni być w Parlamencie czy nie. Takie szkolenie pozwala sprawdzić, czy 

ktoś dobrowolnie ma chęć wstąpienia do Parlamentu. 

 

Odp. Małgorzata Wcisło - Takiej informacji zwrotnej nie dostałam, jednak dzięki bazie 

mailingowej starostów mogę zapytać, czy ktoś chce się zaangażować w Parlament. 

 

Pyt. Tobiasz Folak - Jak oceniasz aktywność starostów na grupie na Facebook’u? Czy 

masz jakiś pomysł na ich aktywizację? 

 

Odp. Małgorzata Wcisło - Na grupie na Facebook’u faktycznie jest znikomy kontakt. 

Może być to spowodowane tym, że jest parę postów z pytaniami starostów, na które nie 

było żadnej odpowiedzi więc mogli się oni zrazić do tej formy komunikacji. W tym roku 

próbuję to zmienić i odpowiadam na pojawiające się pytania lub oznaczam osobę, która 

ma kompetencje potrzebne do udzielenia odpowiedzi. Kontakt powoli zaczyna się 

układać. 



 
 
 
 

 

 

VI. Opiniowanie spraw bieżących  

  

a. Polityka prowadzenia specjalności na studiach I oraz II stopnia  

  

David Kukułka - Pierwszą kwestią do zaopiniowania jest polityka prowadzenia 

specjalności na studiach I oraz II stopnia. W najbliższym czasie na organach kolegialnych 

będzie prowadzona dyskusja, zakończona oczywiście głosowaniem, nad prowadzeniem 

specjalności. Z Naszej strony obiecałem Panu Rektorowi, że wydam mu opinię 

Parlamentu po dzisiejszym posiedzeniu. Głównym zagadnieniem do przedyskutowania 

jest to, czy specjalności mają być czy nie. Na ten moment Nasz pomysł jest następujący: 

na studiach I stopnia zostawić politykę specjalności, natomiast na studiach II stopnia 

odejść od specjalności i w zamian tworzyć bardziej specjalistyczne kierunki. 

Uzasadnione byłoby to faktem, że obecnie specjalności prowadzone na II stopniu często 

są realizowane w sposób rażąco niezadowalający. Część z nich nie jest w ogóle 

uruchamiana z powodu zbyt małego zainteresowania studentów i w momencie gdy 

student wybiera po roku studiów specjalność, która jest w ofercie, a nie zostaje 

otworzona z braku wystarczającej liczby chętnych studentów.  W kwestii studiów I 

stopnia, tutaj rozdrabnianie się na wiele szczegółowych kierunków nie ma sensu , 

ponieważ jakaś wiedza ogólna z danego zakresu jest potrzebna i proponuję skupienie się 

na tym, by te specjalności byłe realizowane za pomocą bardziej szczegółowych 

kierunków II stopnia. Zacznijmy dyskusję od I stopnia. Czy na studiach I stopnia 

utrzymujemy specjalności czy z nich rezygnujemy i idziemy w stronę tworzenia bardziej 

specjalistycznych kierunków lub posiadania wiedzy ogólnej z większym 

wyspecjalizowanym w późniejszym etapie nauki?  

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Czy nie jest tak, że rozróżniamy specjalności i specjalizację w 

zależności od kierunku studiów?  

 

 Odp.  David Kukułka - Specjalizacja to jest robocza nazwa na zwężenie ukierunkowania, 

a specjalność to jest nazwa wynikająca z regulaminu.   

  

Tobiasz Folak - Kierując się własnym doświadczeniem i obserwacją studentów mogę 

powiedzieć, że większość studentów drugiego roku nie mają pojęcia na co chcą iść. Na 

moim kierunku na semestrze 2 lub 3 mieliśmy przedmioty z każdej specjalności. Dzięki 

temu poznawaliśmy o co w tym wszystkich chodzi. Naturalne dla mnie jest, by 

specjalność była na I stopniu, ponieważ idąc na studia II stopnia studenci wiedzą, czy to 

jest to co chcą robić czy nie.   

  

David Kukułka - Dziękuję. Chciałbym wspomnieć, że polityka specjalności na I stopniu, 

jeżeli będzie zachowana, powinna przyjąć inną nazwę. Będzie opierać się na większej 

ilości przedmiotów do wyboru. To nie są pełne informacje, tylko takie doszły mnie 



 
 
 
 

 

słuchy.   

  

Magdalena Graca - Ja jestem jak najbardziej za tym, co powiedział Tobiasz. Jeśli chodzi o 

I stopień, to z uwagi na fakt, że bardzo często podejmowane są decyzje o 

nieuruchomieniu danej specjalności, to byłabym za rozwiązaniem z większą liczbą 

przedmiotów do wyboru. Tak, aby każdy student mógł wybierać przedmioty, na które 

chciałaby pójść. Przełoży się to również na świadomość Uczelni jakie jest 

zapotrzebowanie na prowadzących i później na drugim stopniu możliwość kontynuacji 

danego kierunku. Moje zdanie jest takie, aby odejść od specjalności w ogóle na I stopniu, 

a na II stopniu bardziej specjalistyczne kierunki.   

  

Mateusz Konieczny - Na naszym wydziale popularne jest to, że ludzie wybierają 

najprostsze przedmioty lub te, na które wykładowca nie przychodzi. Nadal będzie ten 

problem, a garstka ludzi, która chce się uczyć wybierze przedmioty wymagające, które 

nie zostaną uruchomione.   

  

Odp.  David Kukułka - Odniosę się do tego. Masz trochę racji, że jest taka tendencja. 

Jednym rozwiązaniem jest to, że mamy coraz mniej studentów, są coraz wyższe progi. 

Istnieje szansa, że dzięki temu studenci zaczną wybierać bardziej ambitne przedmioty. 

Drugie rozwiązanie, w wyniku rozmów z Rektorem zaproponowałam tworzenie 

wykładów międzykierunkowych czy międzywydziałowych aby zebrać grupę chętnych 

studentów.   

  

Tobiasz Folak - Istnieje trzecie rozwiązanie, aby utworzyć więcej wykładów do wyboru z 

mniejszą liczbą studentów. Kłóci się to z cięciem kosztów na Uczelni, ale umożliwia 

studentom wybór. Wracając do głównego tematu, pojawia się pytanie co Uczelnia chce 

osiągnąć swoim działaniem? Miejmy na uwadze, że na II stopień przychodzą studenci 

spoza UEK. Pierwsze rok magisterki to cofanie się w rozwoju w przypadku 

niespecjalizowanych kierunków.  Przychodzą studenci, którzy nie mają podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu i obniżają poziom całego kierunku. Jeśli nadal będziemy 

obniżać poziom do wszystkich, bo “oni muszą być”, to krótko mówiąc, jest to żenada.   

  

Odp. David Kukułka - Moim zdaniem UEK jest zbyt otwarty na studentów spoza Uczelni 

jeśli chodzi o II stopień, ponieważ faktycznie pierwszy rok jest powtórką I stopnia.   

  

Magdalena Graca - Przez to, że istnieją specjalności na 3. roku licencjatu i większość 

materiału powtarza się na 1. roku magisterki. Dlatego wykładowcy często zwalniają 

studentów z tej materii, ponieważ nie ma sensu czegoś powtarzać. W związku z tym 

podkreślę po raz kolejny, że ja jestem za  zniesieniem specjalności. Jeśli chodzi o 

studentów spoza Uczelni, powinni oni zdać egzaminy wstępne, które będą weryfikowały 

wiedzę, która wymagana jest do podjęcia nauki na danym kierunku.   

  



 
 
 
 

 

Krzysztof Kula - Ja niestety nie uważam by rozwiązanie z przedmiotami do wyboru było 

dobre. Przedmioty również nie będą otwierane z powodu zbyt małej liczby chętnych lub 

tych chętnych będzie za dużo. Odnosząc się do tego co było wcześniej, niektóre kierunki 

jak ekonomia są bardzo szerokie i na takich kierunkach są potrzebne specjalizacje.   

  

Tobiasz Folak - Odnosząc się do Magdy. Trudniejsze egzaminy to piękna wizja, na którą 

Uczelnia się nie zgodzi. Ja bym odwrócił troszeczkę działanie. Mamy limit osób na 

kierunku. Optymalną sytuacją jest ustalenie dolnego granicznego progu punktowego. 

Patrząc historycznie, około 2015 roku zmieniono egzaminy na FiR albo na Wydziale 

Finansów, które piszę studenci aby się dostać na II stopień. Do tej pory miały chyba 20 

punktów, a próg wynosił 13/15 punktów. Zmieniono egzaminy na trudniejsze i próg 

spadł do 8 (załóżmy), a studenci i tak zostali przyjęci. Egzaminy egzaminami, ale jeśli 

będziemy przyjmować tylu studentów ile mamy miejsc, to będziemy przyjmować byle 

kogo. Dziękuję.   

  

Odp.  Magdalena Graca - Studentów przyjmujemy dlatego, żeby były wypełnione grupy. 

Na kierunkach na których limity nie zostały osiągnięte jest problem nawet z 

uruchomieniem specjalności. Miałam w poniedziałek spotkanie na Komisji Programów 

Dydaktycznych mojego kierunku i dowiedziałam się, że o ile na studiach dziennych, 

gdzie limit jest wypełniony w 100% specjalności prawdopodobnie zostaną 

uruchomione, o tyle na studiach zaocznych gdzie limitu nie osiągnięto nie zostaną 

uruchomione. Fajnie, gdyby o specjalnościach nie decydowała liczebność grup, ale 

niestety takie są realia, a Uczelnia chce osiągnąć limity w przyjęciach.   

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Jaki jest sens tworzenia nowych specjalności, które w założeniu nie 

są otwierane?  Na moim kierunku jest specjalizacja, która nigdy nie została otworzona, a 

ma za zadanie przyciągnąć studentów.   

  

David Kukułka - Podobne pytanie zadałem Rektorowi w dniu dzisiejszym i otrzymałem 

odpowiedź, że faktycznie nie ma to większego sensu i nie powinniśmy obiecywać 

studentom czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zaoferować i dobrze byłoby było od tego 

odejść. Ale ponieważ nie ma tego na piśmie, mam zamiar dołączyć tę kwestię to do opinii 

dla Rektora.  Podsumowując dyskusję, doszliśmy do wniosku, że specjalności na 

studiach I stopnia tak, a na studiach II stopnia rezygnacja ze specjalności w zamian za 

bardziej specjalistyczne kierunki.  Kto jest za przyjęciem takiej formuły?   

  

Jawne głosowanie, w której było 0 głosów sprzeciwu, 3 głosy wstrzymujące, a reszta 

opowiedziała się twierdząco.   

  

  

b. Zmiany strukturalne na Uniwersytecie Ekonomicznych w Krakowie a tworzenie 

instytutów  



 
 
 
 

 

 

David Kukułka - Chodzi o to, że na najbliższym posiedzeniu senatu będzie podejmowana 

kwestia struktury Uczelni. Jak wiecie, Uczelnia będzie skoncentrowana wokół 3 

Kolegiów: Kolegium Ekonomii i Finansów, Kolegium Nauk o Jakości i Zarządzaniu oraz 

Kolegium Geografii Politycznej i Gospodarki Przestrzennej. O czym będzie dyskusja? 

Pierwsza propozycja jest taka, aby w ramach Kolegiów utworzyć 7 Instytutów. Każdy 

Instytut będzie odpowiedzialny za prowadzenie kilku kierunków, za obsługę 

dziekanatów i części dydaktycznej i administracyjnej. Pod Instytutami będą Katedry. 

Drugą propozycją jest propozycja identyczna, lecz nieposiadająca Instytutów, czyli będą 

3 Kolegia i Katedry. Wtedy Katedry będą zajmowały się działalnością naukową i obsługą 

pracowników, a Kolegia kwestiami administracyjnymi i studenckimi. Wyżej idąc w 

strukturze mamy Rektora, pod którym będzie tylko dwóch Prorektorów: Prorektor ds. 

Nauki i Prorektor ds. Dydaktyki. W związku z czym z opinii Rektorów wynika, że 

poprzez szefów Kolegiów chciałby przenieść kwestię współpracy ze środowiskiem 

zewnętrznym na szefów Kolegiów. Otwieram dyskusję.   

  

Pyt.  Tobiasz Folak - Czy mógłbyś to rozrysować?   

  

Przerwa  

  

Zawieszenie obrad Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

z powodu nie stwierdzenia quorum i wyznaczenie terminu wznowienia posiedzenia na 

dzień 9 stycznia 2019 roku.   

  

Zawieszenie posiedzenia grudniowego 

 

 

Wznowienie obrad dnia 30 stycznia 2019 r.  

  

David Kukułka – Na styczniowym senacie poddany został pod głosowanie dokument 

rektorski na temat przyszłych struktur uczelni. W odpowiedzi pojawił się drugi 

dokument, stworzony przez dziekanów Wydziału Ekonomii i Stosunków 

Międzynarodowych,  Wydziału Zarządzania i Wydziału Finansów i Prawa. Aby zachować 

bezstronność, spotykaliśmy się z przedstawicielami obu dokumentów. Po spotkaniach 

długo obradowaliśmy w gronie przedstawicieli studenckich w Senacie. Warto zaznaczyć, 

że dokumenty otrzymaliśmy na 3, 4 dni przed posiedzeniem Senatu, w okresie sesji, 

dlatego nie mieliśmy dostatecznie dużo czasu by rzetelnie zapoznać się z dokumentami. 

Z tego powodu, postanowiliśmy wstrzymać się z oddaniem głosów podczas Senatu. 

Zobowiązaliśmy się jednocześnie do konkretniejszego przedstawienia naszego 

stanowiska w przyszłości. Od tamtej pory trwa dyskusja w gronie przedstawicieli 

studentów w Senacie. Odbędzie się także spotkanie dotyczące przyszłych struktur 

uczelni, na które zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem. Do tej pory 



 
 
 
 

 

przedstawiciele jednogłośnie opowiedzieli się za ideą struktury, w której występują 

kolegia, instytuty, rektor i prorektorzy, a pod instytutami katedry. Nasze postulaty 

zostaną przesłane, by można się było z nimi zapoznać.   

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Po dzisiejszych wydarzeniach, do których nie chcę się 

bezpośrednio odwoływać, mamy, nie wiem czy nasze całe SRW, ale przynajmniej ja, 

konkretne pytania do Twojej postawy. Jaki jest efekt Twoich obecności w ostatnich 4 

miesiącach na kolegium rektorskim?   

  

David Kukułka  - Czy to jest pytanie w kontekście struktur czy w kontekście ogólnym?   

  

Krzysztof Kula - W kontekście struktur.  

  

Odp.  David Kukułka - W mojej opinii dyskusja na kolegium rektorskim przez ostatnie 

miesiące była odbijaniem piłeczki, jak również małym nieporozumieniem pomiędzy 

reprezentantami obydwu dokumentów.   

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Prześledziłem całą koncepcję rektorską i czynny udział Parlamentu 

pojawia się tylko przy Senacie i przy wyborze prorektora ds. studenckich, co jest 

ustalone ustawą. Uczestniczyłeś w kolegiach i wydaje mi się, że przedstawiłeś swoje 

stanowisko Rektorowi. Czy koncepcja przedstawiona przez Rektora jest zgodna z Twoim 

stanowiskiem jak widzisz zaangażowanie Parlamentu w nowej strukturze uczelni, 

ponieważ w dokumencie tego zaangażowania nie ma wcale. Jak rozumiem, jest to efekt 

półtorarocznego budowania Twojej pozycji partnerskiej z Rektorem.   

  

Odp.  David Kukułka - Pozycja partnerska jest tutaj bardzo ciekawym określeniem.  Za 

każdym razem nasze prośby i uwagi kierujemy bezpośrednio do pana Rektora. 

Oczywiście z różnym skutkiem. Część elementów, które mogły się znaleźć w dokumencie 

omawianym na Senacie mogły się znaleźć, było omawiane przez nas na czwartkowym 

spotkaniu z Rektorami i wiedzieli oni, że chcemy być obecni ujęci przy instytutach, że 

chcemy być ujęci na poziomie kolegiów, że chcemy być w Senacie i w Kolegium Rektora. 

Zawarto nas w Kolegiach, a o pozostałych prośbach jakby zapomniano. Rozumiem, że 

może być to spowodowane tempem prac. Natomiast nawiązując do efektów obecności 

na samych Kolegiach, to tak jak mówiłem, większość polegała na odbijaniu piłeczki. 

Tylko na jednym z Kolegiów była poważniejsza dyskusja, która zakończyła się 

formalnym lub nieformalnym głosowaniem nad przyjęciem struktury. Na tym Kolegium 

mogłem być obecny tylko przez pierwsze 2 godziny, o czym Rektor był poinformowany.   

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Mówisz, że powinniśmy być brani pod uwagę przy kolegiach, przy 

instytutach. Kiedy ten pomysł powstał? Zarząd został powołany w maju, działa od 

września. O nadchodzących zmianach też było wiadomo wcześniej. W tym momencie 

Twoją linią obrony jest późne otrzymanie dokumentu. Podejrzewam, że koncepcja 



 
 
 
 

 

dokumentu była omawiana na Kolegium Rektorskim i o wszystkim byłeś informowany. 

Nie rozumiem, dlaczego Pan Rektor nie bierze pod uwagę i nie wykazuje żadnej 

inicjatywy, aby studenci byli obecni w instytutach lub innych jednostkach, tylko 

Parlament musi o to walczyć w styczniu.   

  

Odp. David Kukułka - To jest bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, nie byłem angażowany 

w prace nad dokumentem, ani nawet Kolegium Rektorskie nie było to tego 

zaangażowane. Były tylko prowadzone dyskusje, w których były zabierane różne głosy. 

Nie byłem także poinformowany, że trwają prace nad takim dokumentem.     

 

Pyt.  Krzysztof Kula – Czy nie uważasz że obciąża Cię to wizerunkowo? Mówisz, że 

idziemy do przodu, że możemy chodzić na Kolegium Rektorskie, ale prace nad 

dokumentem odbywają się za zamkniętymi drzwiami i później Rektor powie, że byłeś 

obecny i nie interweniowałeś.    

 

 Odp. David Kukułka - Rektor nie może tak powiedzieć, ponieważ nie uczestniczyłem w 

pracach przygotowawczych nad dokumentu. Koncepcja struktury została przedstawiona 

w grudniu i podczas posiedzenia Parlamentu mieliśmy ją omówić, jednak z powodu 

braku quorum nie mogliśmy zrealizować tego punktu posiedzenia. Co do wizerunku, nie 

wiem na ile uosabiasz mój wizerunek z wizerunkiem studentów. Nie czuję utraty na 

moim osobistym wizerunku. Jeśli chodzi o wizerunek ogólno studencki, nie wiem w 

którym momencie zostaliśmy tak pominięci i wynika z tego ta sytuacja, w której obecnie 

jesteśmy.   

  

Pyt. Krzysztof Kula - Co było poruszone na kolegium uczelni na Kolegium w kontekście 

struktury uczelni? Bo jeśli nie było tam tematu studentów, to o czym to było?   

  

Odp.  David Kukułka - Omawiany był schemat, który przedstawiał Kolegia i Instytuty.    

Pyt. Krzysztof Kula - Czy rektor powiedział coś o udziale studentów?   Odp.  David 

Kukułka - Pan Rektor powiedział, byśmy wskazali pozycje, w których chcemy mieć 

przedstawicielstwo, i że zostanie jakoś to ujęte. Chciałem zrobić to podczas posiedzenia 

grudniowego.   

  

Krzysztof Kula - Czyli czekałeś na to, aż Pan Rektor Cię poprosi.  

  

David Kukułka – Nie. Chciałem mieć dokument, na którym faktycznie pracujemy.   

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Jeśli wiemy, że na Kolegium coś jest mówione, ale do końca nie 

wiadomo za bardzo co i dostajemy później informacje, że musimy coś zrobić w ciągu 4 

dni to pytam, czy jakikolwiek członek Studenckiej Rady Wydziału Finansów i Prawa, 

Ekonomii lub Zarządzania, czy jakikolwiek Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału 

przed upublicznieniem dokumentu trzech Dziekanów rozmawiał z nimi, i czy uważacie 



 
 
 
 

 

za normalną sytuację, go pan Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału Finansów i 

Prawa, wysyła wszystkim studentom maila z propozycjami Dziekana Mariusza 

Andrzejewskiego?  

  

Odp.  David Kukułka - Chodzi Ci o spotkanie przed upublicznieniem propozycji? Więc 

takiego spotkania nie było. Spotkania były podczas dyskusji nad propozycją kiedy one 

zostały wysłane,  czy to w gremium senackim czy to na Radzie Wydziału. Tutaj mogą 

wypowiedzieć się Przewodniczący, bo pytanie było też kierowane do nich.     

 

Odp.  Szymon Adamczyk – Jako nasz przedstawiciel na Kolegium Rektorskim David dużo 

się angażował. Wstrzymaliśmy się od głosu ponieważ nie mieliśmy okazji spotkać się po 

raz drugi z władzami rektorskimi, aby przedstawić swoje postulaty, wśród których 

znalazł się postulat o zwiększeniu udziału studentów w strukturach organizacyjnych.  

Dokument odnośnie struktury na tyle często się zmieniał i późno został nam 

zaprezentowany, że nie mieliśmy fizycznie możliwości do odpowiedniego 

przygotowania się i stworzenia swojej opinii, którą moglibyśmy zaprezentować na 

senacie. Nie rozumiem Twoich zarzutów odnośnie nas senatorów jak i Davida. 

Zastanawiam się na ile Twoje pytanie i ironia wynika z kontaktu z Dziekanem Mazurem.   

  

Odp. Bartosz Włodarczyk – Chciałbym odnieść się do zarzutu w moją stronę, czy jest 

etyczne to, że publikuję taki dokument. W mailu który wysłałem nie było żadnego 

mojego stanowiska pozytywnego czy negatywnego co do przesłanego dokumentu. 

Zostałem poproszony o udostępnienie tej propozycji w celu zapoznania się z nią. 

Uważam, że zasadnym jest to abyśmy my jako przewodniczący Studenckich Rad 

Wydziału, jak i Zarząd, działali transparentnie, tak aby każdy miał wgląd w to co się 

dzieje.  

  

Ad vocem  Szymon Adamczyk - Pierwotna wersja dokumentu, który został nam 

zaprezentowany, była bardzo ogólna. Dobrze wiemy, że to Rektor decyduje jaka 

struktura uczelni zostanie ustanowiona. Nie spodziewał się, że dziekani stworzą swoją 

wersję struktury, która została dość późno przedstawiona.     

 

Odp.  Maria Bartkowska – Ciężko jest nam wiedzieć gdzie chcemy być, jeśli nie znamy 

przyszłego kształtu uczelni.   

  

Odp.  Przemysław Szot – Nawiązując do propozycji rektorskiej jaki propozycji 

dziekanów, dokumenty zostały wysłane w bardzo krótkim odstępie czasu przed 

Senatem. Warto skomentować sam sposób procedowania jaki był na Senacie, ponieważ 

szły wnioski, które nie były formalnie do końca przegłosowane. Nie koncentrował bym 

frustracji na naszym Przewodniczącym, ale skupiłbym się na tym, aby teraz wprowadzić 

jak najwięcej swoich postulatów do nowej struktury organizacyjnej.     

 



 
 
 
 

 

Pyt.  Krzysztof Kula - Szymonie Adamczyku, jestem członkiem Studenckiej Rady 

Wydziału Gap. Nigdzie w moich kompetencjach nie jest napisane, że jestem uprawniony 

do jakichkolwiek kontaktów z Dziekanem Stanisławem Mazurem. Nie wiem, skąd się 

pojawiają Twoje oskarżenia wobec mnie. Nigdy prywatnie nie rozmawiałem z 

Dziekanem Mazurem. Do tego kontaktu jest przewodnicząca SRW - Małgorzata Wcisło. 

Więc nie wiem skąd te wnioski. Co do Senatu. Przypomnę, że sześciu delegatów do 

Senatu jest z jednej Studenckiej Rady Wydziału. Możemy to oceniać jak chcemy, sami na 

to pozwoliliśmy, ale uważam, że ponosimy teraz tego konsekwencje. Nie zgodzę się z 

Marysią Bartkowską. Mogliśmy już w październiku, w listopadzie lub w grudniu wysłać 

pismo do Pana Rektora, iż niezależnie od tego, jaka będzie koncepcja uczelni to 

oczekujemy, że będziemy mieć znaczący wpływ przy kompetencjach, a nie przy danych 

organach. Mogliśmy powiedzieć, że chcemy mieć wpływ na opiniowanie planu studiów, 

na opiniowanie regulaminu, na wybór promotorów, na wybór prowadzących itd. Czy 

Zarząd w 2018 roku taką listę oczekiwań przygotował? Czy przedstawił ją pisemnie 

władzom rektorskim?    

 

Odp.  David Kukułka  – Po pierwsze, jako senatorzy reprezentujemy studentów w 

Senacie. To, z jakiego SRW pochodzą, nie ma tutaj znaczenia. Po drugie, na spotkaniach z 

przedstawicielami wszystkich Studenckich Rady Wydziału, czyli z reprezentantami 

wszystkich studentów, z Zarządem i Rzecznikiem Praw Studenta, były poruszane 

kwestie obu przedstawionych opcji struktur. Na spotkaniu październikowym 

poruszyliśmy kwestię kolegiów, instytutów i kwestię Rektora. Było to również 

podnoszone na październikowym posiedzeniu Parlamentu. Na spotkaniu były różne 

głosy, ale chcieliśmy się opowiedzieć wspólnie. Dokument zawierający nasze postulaty 

uzależniłem w głównym stopniu od wystąpienia konkretnych propozycji. Kiedy zostanie 

przyjęta ogólna struktura Uczelni, będziemy mogli się opowiadać na temat 

poszczególnych szczebli. Natomiast kwestie przedstawicieli studentów w nowych 

jednostkach były przedstawione na Kolegiach Rektorskich. Więc te informacje były 

przekazywane. Jednak dopiero na konkretnym dokumencie mamy podstawę do 

podnoszenia naszych propozycji. Bez względu na to, czy Twoje zdanie było kształtowane 

dłużej, czy budują go emocja z dzisiejszej Rady Wydziału, do której jak powiedziałeś nie 

chcesz się odwoływać, zawsze mogłeś sformułować pytania, które nie byłyby zarzutami.   

  

Małgorzata Wcisło - Na początek odniosę się do Bartka. Co mogłam pomyśleć 

otrzymując propozycję od trzech Dziekanów wśród których nie ma mojego? Czy coś się 

dzieje, czy coś jest nie tak? Jednak miałam zaufanie do wszystkich senatorów i do 

Zarządu, więc przyjęłam to na chłodno. Nie wiedziałam co konkretnie stoi za tą sytuacją. 

Później nastąpiło wyjaśnienie. Zgadzam się z Przemkiem, że to co się dzieje na Senacie i 

w jakim tempie jest nie do pomyślenia. Wydaje mi się, że obecni na Senacie powinni 

informować Parlament o tym co się dzieje. Z mojej strony informacje były przekazywane 

do mojego SRW. Chodzi mi o to, że z zewnątrz jesteśmy postrzegani jako Parlament 

Studencki. Ludzie nie dostrzegają, że istnieje coś takiego jak SRW i często mylą te pojęcia 



 
 
 
 

 

ze sobą. Uważam, że dyskusja nad strukturą powinna być prowadzona z całym 

Parlamentem, a nie tylko w wąskim gronie senatorów. Faktycznie dzieje się teraz 

wszystko w szybkim tempie i mam nadzieję że spotkanie w sobotę dojdzie do skutku i 

ruszymy z pracą, bo nie wiemy czym władze mogą nas zaskoczyć w niedalekiej 

przyszłości.   

  

Joanna Trzeciak - Nie odbierajcie tego jako zarzuty, zależy nam by wszystko dobrze, 

dlatego wyrażamy swoje zdanie i dyskutujemy, bo myślę że jakby wszyscy wzięli taki 

aktywny udział to tylko byśmy na tym zyskali.   

  

David Kukułka - Podsumowując sytuację, nasze zdanie musi być niezależne i silne, a 

przede wszystkim jednolite. Dlatego z chęcią odpowiem na wszystkie pytania czy to 

publicznie czy prywatnie, ponieważ czasami brak zrozumienia pewnych kwestii rodzi 

nieporozumienia, które są przekazywane dalej, a to nam w niczym nie pomoże. Musi być 

gotowi na różne ataki. Więc jeśli ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości do wyjaśnienia 

jestem dostępny na uczelni i nigdy nie odmówię spotkania i znajdę dla Was czas. 

Dziękuję za tą dyskusję.   

Krzysztofie, skoro zabierasz głos, proszę o odniesienie się, czy te pytania miały formę 

zarzutów czy wynikały z ciekawości, ponieważ ich konstrukcja wskazywała na zarzuty.   

  

Odp.  Krzysztof Kula -  Jedno z drugim można połączyć. Czasami coś chcemy zrobić, o 

czymś wiedzieć, ale nie otrzymujemy żadnych informacji. Mamy mieć zaufanie do 

Zarządu, do przewodniczących SRW, a macie swój wewnętrzny czat senacki, na którym 

dyskutujecie i według mnie zapominacie, że zostaliście wybrani do senatu jako delegaci 

Parlamentu Studenckiego. Rozumiem David, że masz czas na spotkania. Tak więc mam 

propozycję. Zlikwidujmy posiedzenia Parlamentu albo je ograniczmy, bo jeśli mamy 

dyskutować o tym przy kawie i wymieniać się pomysłami, gdzie nie jest to zapisane w 

żadnym protokole i nie mamy dowodu, że ktoś coś mówił, to po co posiedzenia? Moje 

ostatnie pytanie dotyczy jednej rzeczy. Dostajemy dokument od trzech znanych i 

wpływowych osób na naszym Uniwersytecie, które mogą mieć wpływ przyszłość 

Uczelni na wielu polach. Czy dla Ciebie to jest normalne, ze trzech Dziekanów bez 

kontaktu ze studentami tworzy własny dokument i wysyła go oraz informuje Parlament, 

że dokument ten jest gotowy i by go zaopiniować, gdzie w dokumencie napisane jest, że 

przyjmują opinie tylko od pracowników a nie od studentów. Dostajemy to przed 

Senatem, a ktoś to wysyła parlamentarzystą by było ciekawiej. Czy taki dokument 

przygotowany w taki sposób możemy my, jako studenci, traktować na poważnie? 

Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że w  przyszłości w  podobny sposób możemy być 

zaskakiwani Regulaminem Studiów, innymi zarządzeniami i projektami.  

  

Odp.  David Kukułka - Znów nie rozumiem do końca Twojej wypowiedzi, z tych 

względów że, jeden i drugi dokument tworzony był przez wpływowe osoby. Czy to jest 

w porządku czy nie - nie wiem, nigdy nie byłem na tym poziomie stanowiska by oceniać 



 
 
 
 

 

czy to jest okej. Dlatego otrzymując ten dokument nie odnieśliśmy się do niego, tylko 

wysłuchaliśmy pomysłów..  W kwestii przesyłania informacji czy konwersacji senackiej: 

konwersacja senacka istniała jeszcze przed moją działalnością i służy nam do 

komunikacji, ponieważ podczas Senatu pojawiają się różne głosy i aby nie rozmawiać 

czy szeptać między sobą, wolimy to napisać. W Senacie są przedstawiciele wszystkich 

Studenckich Rad Wydziału i mogą oni przekazywać te informacje dalej. Co do 

niebezpieczeństwa, nie jestem politykiem a Przewodniczącym Samorządu. Nie czuję by 

to była jakaś gra, sprawy rozwiązujemy otwarcie.   

  

Krzysztof Kula - Otrzymaliśmy na maila dokument dziekański przez przewodniczącego 

SRW, jednak Przewodniczący PSUEK nie wysłał dokumentu rektorskiego. Uważam, że 

skoro studenci dostają jeden dokument, to powinni otrzymać też drugi.     

 

Robert Prokop - Chciałbym przedstawić kilka faktów i dat:  25 listopada - wstępna 

propozycja Rektorów, bez konkretów i większych informacji, 4 strony; 13 stycznia - 

propozycja Dziekanów, rozdawana na sali w formie schematu na Senacie w grudniu; 16 

stycznia - formalna propozycja władz rektorskich, 39 stron; 18 stycznia - ostateczna 

propozycja Dziekanów;  21 stycznia - Senat. W czwartek odbyło spotkanie z Rektorami, 

a w niedziela  spotkanie z Dziekanami, ponieważ chcieliśmy poznać zdanie obu stron.  

Nie rozumiem zarzutów w stronę senatorów, bo zawsze uważaliśmy się za 

przedstawicieli wszystkich studentów a nie danego wydziału.     

 

David Kukułka - Na posiedzeniach Zarządu z przedstawicielami Studenckich Rad 

Wydziału oraz Rzecznikiem Praw Studenta za każdym razem poruszane były sprawy, 

które pojawiały się na Kolegium Rektorskim i mogliśmy to przedyskutować. Nie 

rozumiem czemu ten zarzut pada teraz, a nie dużo wcześniej.   

  

Przemysław Szot - Krzysztofie, chciałem się odnieść do stwierdzenia że taki precedens 

może stworzyć niebezpieczeństwo, że będziemy obradować w atmosferze pośpiechu. 

Nasze głosy na Senacie to 20%, dlatego mają one swój udział w decyzjach, które są 

poddawane pod głosowanie. Dodatkowo chciałbym nadmienić, że wskazywaliśmy 

podczas Senatu, że my wstrzymujemy się od głosowania, gdyż jakość procedowania na 

Senacie, jak i to, że propozycje zostały wysłane zbyt późno utrudniły nam kwestię 

wypowiedzenia się. Moim zdaniem mamy kompetencje i możliwości by do takich 

precedensów w przyszłości nie dopuścić i cały czas podkreślamy, że będziemy m.in. o to 

walczyć.   

  

Szymon Adamczyk  - Jako przedstawiciele studentów znaleźliśmy się w niekorzystnym 

miejscu jeśli chodzi o posiedzenia Senatu i pewne niezgodności pomiędzy dwiema 

opcjami, że oczekiwano byśmy wybrali jedną z tych opcji. Myślę że mam prawo 

powiedzieć, że nam nie spodobał się do końca sposób zaprezentowania wersji 

dziekańskiej. Jednak jesteśmy studentami i musimy być obiektywni i powinniśmy 



 
 
 
 

 

wysłuchać obu stron, aby móc się do tego zdystansować i stworzyć własne pozycje tak, 

aby nasza propozycja była jak najbardziej wyczerpująca i zawierała w sobie 

szczegółowe informacje, gdzie i w jaki sposób powinniśmy być umiejscowieni w 

strukturze uczelni. Jednak to jest wyłącznie struktura, a Regulamin Studiów będzie 

precyzował to jak wszystko ma wyglądać i nad tym będziemy dopiero pracować. Ten 

dokument my także musimy zaakceptować. To, że struktura została stworzona w taki a 

nie inny sposób i została przegłosowana na Senacie nie oznacza definitywnie w jakim 

miejscu będziemy się znajdować bo są to jedyne wyznaczniki, w którym kierunku 

uczelnia będzie się formować.   

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Robercie, 13 stycznia członkowie Parlamentu otrzymali maila z 

propozycją dziekańską. Proszę pokaż mi, którego dnia członkowie Parlamentu otrzymali 

dokument z propozycją rektorską. Przemku, załóżmy, że jest 100% Senatu. Ale można to 

przedstawić tak: 20% studentów, 80% pozostałych. Czy jeśli to 80% pozostałych zrobi 

coś jednomyślnie, to czy nasze 20% musi być wzięte pod uwagę? Proszę o odpowiedź na 

to pytanie, a nie o tworzenie swojego.   

  

Odp. David Kukułka - To jest głos, który reprezentuje studentów i do tej pory władze 

rektorskie podkreślały, że chodzi o te 20%, a o opinię studentów. Jest mi przykro, że 

obierasz stronę przed poznaniem wszystkich faktów. Proszę obecnych, by pytania były 

zwięzłe i na temat, bo spędziliśmy godzinę na odpowiadaniu na pytania Krzysztofa Kuli, 

a mamy do zrealizowania bardzo dużo punktów dotyczących struktury.   

  

Odp.  Przemysław Szot - Przy przypadku dwóch propozycji raczej niemożliwe jest, aby 

80% głosów była jednomyślna.   

  

Pyt.  Monika Wilk - Witam wszystkich. Ja chciałam się zastanowić i jeśli się mylę to 

proszę o wyprowadzenie mnie z błędu, czy my jako Parlament Studencki powinniśmy w 

jakikolwiek uwzględniać propozycję Dziekanów, z racji tego, że z tego co to na kształt 

uczelni największy wpływ na Rektor? Czy my jako Parlament Studencki z 

przedstawicielem Przewodniczącego nie powinniśmy wyjść z własną inicjatywą i 

pewnym pomysłem na to, jak Parlament Studencki mógłby się zaangażować w to, aby 

mieć udział w planach studiów, jakości kształcenia i tego typu działaniach i nie czekać na 

propozycję z ich strony, bo jak widzimy, pojawiają się one na ostatnią chwilę. 

Powinniśmy wystosować własne postulaty i dbać o to, aby one się pojawiły. Dziękuję 

bardzo.   

  

Odp.  David Kukułka - Dziękuję bardzo za ten głos. Na podstawie ostatnich wydarzeń i 

działań na ostatnią chwilę właśnie takie decyzje podjęliśmy. Na grudniowym 

posiedzeniu Parlamentu chcieliśmy przedyskutować kwestię struktury, jednak quorum 

nie dopisało. Co do propozycji dziekańskiej, nie odnieśmy się jak na razie do niej w 

żaden sposób.   



 
 
 
 

 

  

Mariusz Rogowski - Również nie przypominam sobie byśmy się odnosili do propozycji, 

dlatego też wstrzymaliśmy się z głosem na Senacie. Teraz jest czas na rozmowy na temat 

tego, jakie będziemy mieć uprawnienia i w jakich organach będziemy, bo tak jak Rektor 

podczas prezentacji na ostatnim Senacie zaznaczył, że jest to kierunek zmian, a nie rzecz 

ostateczna. Można było zauważyć, że na ostatnim Senacie zwrot “Parlament Studencki” 

pojawiał się częściej niż w dokumencie tekstowym.   

 

VII. Dyskusja na temat struktur Samorządu Studenckiego UEK  

  

Mariusz Rogowski - Wczoraj został udostępniony raport Komisji Prawnej, zarówno 

drogą mailową jak i na grupie PSUEK social. Komisja Prawna pracowała nad raportem 

prawie że od początku swojej działalności. Nie przedłużając, raport zostanie 

zaprezentowany przez Przemka.   

  

Przemysław Szot na początku przedstawił skład Komisji Prawnej, tj.: Bartosz Kościółek, 

Bartosz Włodarczyk, Małgorzata Wcisło, Krzysztof Kula, Marcin Marszałek, Michał 

Mikołajczyk, Oskar Klimas oraz Zachary Boreyko. Następnie zreferował “Raport Komisji 

Prawnej ws. zmian struktur organizacyjnych Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie”.   

  

Mariusz Rogowski - Dziękuję Przemku. Dziękuję również Studenckim Radom Wydziałów 

za przekazane już jakiś czas temu opinie w sprawie struktur Parlamentu. Teraz 

przejdźmy do dyskusji. Na wstępie chcę zaznaczyć, że rozwiązania zaproponowane w 

raporcie to tylko propozycje i nie chcę byście się do nich ograniczali. Pierwsza kwestia 

jest, czy regulamin Parlamentu ma zostać przy dwuszczeblowej strukturze, którą mamy 

obecnie, czy decydujemy się na jeden organ, w którym można zastosować pewne 

parytety w związku z przynależnością  wydziałową czy kolegialną?  

  

Pyt. Maria Bartkowska - Jeśli chodzi o dwuszczeblową strukturę to jest ona na tyle 

dobrym rozwiązaniem, że każda mała cząstka ma swojego reprezentanta. Natomiast w 

zależności od ilości instytutów ile będzie można wybrać takich osób? Bo, nie ukrywajmy, 

mamy problemy kadrowe.   

  

Odp.  Mariusz Rogowski - Mówisz tutaj o reprezentantach instytutów czy kolegiów? Na 

ten moment są to Rady Programowe Instytutów, jednak ciężko mi powiedzieć w jakiej 

będą one liczebności. W przypadku jedno-organowej struktury również istnieje 

możliwość zachowania tej tożsamości wydziałowej poprzez pomysł z Komisjami 

Wydziałowymi czy z klubami/kołami poselskimi. Moim zdaniem, wersja jedno-

organowa może pozytywnie wpłynąć na przepływ informacji, sprawność pracy, ale 

wiąże się to z ograniczeniem liczebności.   

  



 
 
 
 

 

Odp.  Przemysław Szot  - Warto się zastanowić, który model struktury preferujemy. 

Zachowanie obecnego modelu z Radami Wydziału oraz Parlamentem to wybieranie 

pośrednio osób do Parlamentu. W strukturze bezpośredniej, jedno szczeblowej, 

będziemy pośrednio wybierać osoby do Komisji Wydziałowych. Będzie to jakby lekkie 

odwrócenie, odwracamy ten system pośredniości. W jedno szczeblowej strukturze 

studenci będą wiedzieć, że wybory są do Parlamentu, a nie do SRW i dopiero później do 

Parlamentu.   

  

Małgorzata Wcisło  - W kontekście postrzegania SRW i Parlamentu fajnie było by to 

ujednolicić byśmy się stali jednym organem i dopiero w Parlamencie wyodrębniać 

komisje.   

  

Monika Wilk  - Zgadzam się z przedmówcami. Takie rozwiązanie to pochłonięcie SRW w 

Parlament. Będzie to na pewno korzystne wizerunkowo oraz Parlament będzie miał 

duży wpływ na to co dzieje się na poszczególnych Wydziałach.   

  

Maciej Wiśniewski - Mam jedną uwagę. Temat prowadzonej dyskusji jest pewnym 

założeniem i dopóki nie będziemy mieć całej struktury Uczelni trudno przystosować 

nową strukturę Parlamentu. Na początku powinniśmy zawalczyć o mocną pozycję na 

Uczelni i dopiero później się przystosować.   

  

Odp.  Mariusz Rogowski - W mojej opinii powinniśmy to robić jednocześnie, dbać o 

nasze struktury i być obecnym przy zmianach struktury Uczelni. Niestety z powodu 

tempa prowadzonych prac nie możemy sobie pozwolić na czekanie aż sytuacja na 

Uczelni się wyjaśni. Statut prawdopodobnie będzie w maju, a wybory zazwyczaj były 

prowadzone marzec/kwiecień/maj. Z tego powodu prace muszą być prowadzone 

równocześnie, aby móc przeprowadzić wybory.   

  

David Kukułka - Uzupełniając wypowiedź Mariusza, musimy pracować uniwersalnie, by 

być gotowym na różne rozwiązania i dążyć do jak najkorzystniejszego zakończenia.   

  

Przemysław Szot - Nie do końca mogę się zgodzić, że ciężko dyskutować o strukturze 

Parlamentu nie znając kierunku zmian w który pójdzie struktura Uczelni. Jak sami 

widzieliśmy w propozycji rektorskiej, która jest dość mocno przepychane, znajdują się 

Instytuty i Wydziały, czyli mamy rozbicie na mniejsze organy. Komisje byłyby kierowane 

właśnie do nich, by na każdym z nich mieć swoich przedstawicieli.   

  

Maciej Wiśniewski - Ja nie powiedziałem: “nie rozmawiajmy, nie pracujmy”. Chodziło mi 

o to, byśmy starali się jak najmocniej naciskać na to, by oba wątki ze sobą współgrały.   

  

Magdalena Graca  - Zgadzam się z głosem, że jesteśmy trochę uzależnieni od Statutu 

Uczelni, z tego względu, że ilość organów do których my jako studenci zostaliśmy 



 
 
 
 

 

powołani trochę determinuje Parlament jako ogół. Jeśli nasze postulaty byłyby 

zrealizowane w 100% i znaleźlibyśmy się w każdym organie a tych organów byłoby 50 

to nie wyobrażam sobie, by na jedną osobę spadło na raz tyle obowiązków. Nie mam 

zasobów ludzkich, aby dane stanowiska obsadzić. Sama liczebność jest już mocno 

związana. Inna sprawa to powiązanie z kierunkami studiów. Muszę zwrócić uwagę, że 

nie jesteśmy aż tak reprezentatywną grupą jak by się nam mogło wydawać, z tego 

powodu że nie wszystkie kierunki mają swoich reprezentantów w strukturze 

Parlamentu. W tej chwili Radach Programów Dydaktycznych utworzonych przy 

kierunkach, w których my zasiadamy jako przedstawiciele Parlamentu są osoby, które 

kompletnie nie mają wiedzy na temat kierunku. Uważam, że temu trzeba się mocniej 

przyjrzeć i zagwarantować taki system, aby osoby z poszczególnych kierunków się w 

Parlamencie znajdowały. Nie wiem, czy miałby to być to osoby organ czy bezpośrednio 

uwzględnić to w strukturze Parlamentu, ale chciałam zgłosić taką uwagę. Dziękuję.   

  

Krzysztof Kula  - Rozumiem Magda Twoje wątpliwości, ale obecnie na UEKu jest około 

30 kierunków studiów i jeśli chciałaby każdemu zapewnić po jednym miejscu to jest to 

już dość duża grupa osób. Dodatkowo dojdzie do sytuacji, w której kierunek, na którym 

jest 15 studentów ma jednego przedstawiciela tak samo jak kierunek, na którym jest 

300 studentów. Ta sytuacja jest niereprezentatywna.   

  

Mariusz Rogowski  - Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?   

  

Pyt.  Monika Wilk  - Taka mała uwaga, czy każdy z przedstawicieli Wydziałów 

wypowiedział się już na temat struktur?   

  

Odp.  Maria Bartkowska - Każde z SRW wystosowało opinie, które zostały wysłane na 

maila w grudniu i myślę, że od tego czasu te opinie niewiele się zmieniły.   

  

Małgorzata Wcisło - Nie otrzymaliśmy opinii towarki.   

  

Odp.  Mateusz Konieczny - Nasza struktura musi być uwarunkowania od struktury 

Uczelni, dlatego dopiero teraz po przesłaniu propozycji władz chcemy się spotkać całym 

SRW i to przedyskutować. Jeśli chcecie, to oczywiście wystosujemy odpowiednią opinię.   

  

Mariusz Rogowski - Faktycznie pojawiły się nowe fakty, czy to Raport Komisji Prawnej 

czy też wydarzenia z Senatu, dlatego rozumiem sytuację. Chciałbym zwrócić uwagę, że 

ten punkt miał być realizowany w grudniu. W grudniu mielibyśmy jeszcze czas aby 

wstrzymać się z jakimiś decyzjami, a w tym momencie jeśli nie zaczniemy zarysowywać 

wyglądu regulaminu i myśleć nad konkretnymi postulatami, bo obawiam się, że w 

przeciwnym razie nie zdążymy z pracami.  Jeśli nie ma już żadnych głosów, chciałbym 

przejść do kolejnego punktu którym jest FORMA GŁOSOWANIA W WYBORACH.  Tutaj 

mamy trzy rozwiązania: wyłącznie elektroniczne głosowanie, jednoczesne głosowanie 



 
 
 
 

 

elektroniczne połączone z formą tradycyjną i cześć dni elektronicznych, następnie dni 

tradycyjne. Ponieważ w tym roku na Uczelni został wprowadzony USOS, daje on 

możliwość przeprowadzenia elektronicznego głosowania. Czekamy na Wasze opinie.   

 

Odp.  Szymon Adamczyk - Jestem zwolennikiem głosowania elektronicznego, ponieważ 

jest to wygodne i w każdej chwili możemy zagłosować. Moim zdaniem zwiększy to 

frekwencję, która w obecnym momencie jest tragiczna. Obawiam się jednak połączenia 

głosowania elektronicznego z tradycyjnym, bo jak będziemy weryfikować czy osoba 

danego dnia nie zagłosowała i tu i tu?   

  

Odp.  Przemysław Szot  -  W załączniku nr 2 możemy przeczytać prywatną opinię 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który powiedział, że nigdy nie przeprowadzali 

jednocześnie obu form głosowania i jest to dobre pytanie do pracowników 

obsługujących system USOS.   

  

Ad vocem  Szymon Adamczyk - Moim zdaniem może się to udać jeśli w czasie 

rzeczywistym będziemy sprawdzać, czy dana osoba zagłosowała.  

 

 Bartosz Włodarczyk  - Forma głosowania to będzie decyzja Komisarza Wyborczego, 

którego mam nadzieję dzisiaj wybierzemy. W poprzednich latach był olbrzymi problem 

ze strony infrastrukturalnej Uczelni, ponieważ nie istniały szanse weryfikacji i możliwe 

że system USOS to umożliwi.   

  

Pyt.  Maria Bartkowska - Na ile mamy pewność że jest to w 100% bezpieczne? Ludzie 

mają różne “głupie” powody aby manipulować wynikami głosowania i czy jest szansa, że 

mogą tam się wkraść jakieś błędy?   

  

Odp.  Mariusz Rogowski - Na ten moment nie jestem w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie. Jednak te kwestie zostały by podniesione podczas rozmów z Centrum 

Informatyki. Możemy jednak założyć, że mają oni odpowiednie zabezpieczenia skoro 

USOS zastąpił papierowe indeksy.   

  

Pyt. Małgorzata Wcisło  - Moim zdaniem musi być również tradycyjna, patrząc jak 

funkcjonuje UEK.   

  

Mariusz Rogowski - Czy mogę prosić przykład?   

  

Małgorzata Wcisło - Poczta uczelniana.   

  

Odp.  Mariusz Rogowski - Nad pocztą uczelnianą prowadzone są intensywne prace. Nie 

kojarzę by teraz pojawiały jakieś większe awarie USOSa. Owszem, na początku bywały, 

ale nie podchodźmy tak sceptycznie, że przez wybory do Parlamentu wywali im 



 
 
 
 

 

wszystkie serwery.  

  

Odp. Magdalena Graca  - Jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne to niestety muszę 

ostudzić entuzjazm, bo po prawie półrocznej współpracy z centrum informatyki wiem, 

że trzeba włożyć w to mnóstwo sił aby osiągnąć swój cel. Dlatego wątpię, by udało się 

takie głosowanie przeprowadzić w tym roku. Mimo to chcę, byśmy dążyli do tego, by 

takie głosowanie było możliwe. Co do weryfikacji osób, może się zdarzyć tak, że 

podchodząc po kartę do głosowania, osoba loguje się na USOSa. Dlatego przychylam się 

do głosowania tradycyjnego.   

  

Pyt. Maciej Wiśniewski  - Czy na USOSie można stworzyć oddzielnie głosowanie, 

pomimo że część studentów nie jest przez niego obsługiwana?   

  

Odp.  Mariusz Rogowski - Na USOSie istnieje osobny moduł do przeprowadzenia 

wyborów. Jednak też nie zakładam, że w tym roku uda się takie głosowanie 

przeprowadzić.   

  

Pyt.  Krzysztof Kula - Obawiam się, że napalimy się na elektroniczne głosowanie, ono nie 

wyjdzie i co wtedy? Poza tym informatycy mogą nie być pozytywnie nastawienie z 

powodu narzuconego im tempa pracy. Poza tym, studenci 2. czy 3. roku nie wiedzą, że 

mają konto na USOSie, więc trzeba jeszcze ich o tym poinformować.   

  

Mariusz Rogowski - Podsumowując, mimo przeciwwskazań chcielibyśmy przeprowadzić 

głosowanie elektroniczne, ale nie konieczne w tym roku.  

  

Natalia Karp  - Jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne to trzeba by było wejść z mocną 

promocją, ponieważ jest to coś nowego. Osobiście skłaniam się do podzielenia wyborów 

na dni głosowania elektronicznego i dni głosowania tradycyjnego, aby zwiększyć 

możliwości i frekwencje wyborów.   

  

Kinga Matoga - Nawiązując do elektronicznego głosowania, moim zdaniem nie jest aż tak 

źle, bo patrząc na Plebiscyt Mentorów to w sumie było około 2000 głosów, gdzie w 

drugim etapie 1383, z czego większość ludzie głosowali samodzielnie. Wiec wydaje mi 

się że zależy to od inicjatywy.   

  

Magdalena Graca - Jeśli chodzi o metody cyfryzacji i głosowanie, to one świetnie 

sprawdzają się, jeśli chodzi o partycypację, gdy identyfikujemy głosowanie z jednostką. 

Jeśli dany prowadzący jest lubiany przez studentów, to dostaje mnóstwo głosów i ta 

frekwencja jest duża. Analogicznie,  jeśli osoby będą identyfikowane na kierunkach, 

zwiększy to frekwencję w wyborach. Tak więc cyfryzacja jest dobra, ale oddalmy ją w 

czasie, bo na ten moment uczelnia nie jest gotowa by takie wydarzenie obsłużyć. Myślmy 

o zwiększeniu frekwencji byśmy byli reprezentatywni, wtedy również Ministerstwo 



 
 
 
 

 

będzie na nas patrzeć poważniej.   

  

Mariusz Rogowski - Dziękuję. Przejdziemy teraz do tematu nie poruszonego w raporcie 

a w trakcie naszych rozmów. Proszę Davida o rozwinięcie tej kwestii.   

  

David Kukułka - Chodzi o sformalizowanie działaczy Parlamentu. Formalnymi członkami 

Parlamentu są delegaci, w aspekcie organizacji formalnymi członkami są członkowie 

SRW. Niejednokrotnie podnoszony był temat liczebności SRW. Pojawiały się głosy, że 

ciężko zebrać quorum, część członków nie jest zaangażowana a korzystają z 

przywilejów. Dlatego może powinniśmy odróżnić stopień działacza od wolontariusza. 

Mowa tu o osobach które działają w Komisjach czy w grupach projektowych lub które 

działają, ale nie konkretnie w organie i dlatego do swojej działalności nie potrzebują 

delegatury. Jeśli ktoś rekrutuje się do Parlamentu jako wolontariusz i zaczyna działać, to 

powinna istnieć możliwość uznania go po pewnym czasie jako działacz, co wiąże się z 

pewnym formalnym członkostwem. Mój pierwszy pomysł to semestralna cykliczność 

takich działań, bo co semestr aktualizujemy listę członków i możemy wtedy nagradzać 

tych najbardziej udzielających się i działających. Otwieram dyskusję.   

  

Przemysław Szot  - Moim zdaniem fajnie rozwiązanie ma SGH. W Raporcie została 

przedstawiona ich struktura i wyróżniają oni taki organ jak Komitet Wykonawczy. 

Polega on na tym, że skupiając tam wszystkich przewodniczących grup projektowych, 

odpowiednik koordynatora, i nowy działacz może tam dołączyć i wziąć udział w pracach 

nad konkretnym projektem. Fajnie, jakbyśmy zrobili coś takiego dla osób które 

niekoniecznie są zainteresowane działalnością samorządową ale nie chcą być cały czas 

określane wolontariuszami, bo trochę źle się to kojarzy.   

  

David Kukułka - Przepraszam Przemku, że się wtrącę. Mi nie chodzi nawet nazewnictwo 

i jak kto się z nim czuje, ale o sformalizowanie kwestii samego członkostwa. Aby istniało 

potwierdzenia, które przy tworzeniu grup, które będą uczestniczyły w wyjeździe czy w 

Balu, znacznie mam pomoże.   

  

Przemysław Szot  - Do tego chciałem dojść. Osoby, które by poznały już naszą strukturę i 

się wykazały, możemy nazwać roboczo, aktywnymi działaczami Parlamentu. Aby mieli 

oni większe kompetencje od wolontariusza. Aby za danym stanowiskiem stało również 

rozróżnienie kompetencji.   

  

Małgorzata Wcisło - Taka ścieżka awansu jest czymś fajnym. Bo co obecnie oferujemy 

wolontariuszom? Rozsyłamy im jakieś maile, ostatnio było szkolenie dla wolontariuszy, 

które nawet nie wiem jak przebiegło. Ilu z tych wolontariuszy chciałoby zaangażować 

się w samorządowość? Bo możliwe jest, że część osób zapisuje się na wolontariat do 

Parlamentu po to, żeby później łatwiej było im się dostać czy wystartować w wyborach. 

Jak na razie na dajemy im takiej szansy. Dajmy im możliwość większego zaangażowania 



 
 
 
 

 

się.   

  

Kaja Adamczyk - Odnosząc się do wypowiedzi Gosi, myślę że istotną kwestią jest aby 

zarówno wolontariusze jak i starości byli o wszystkim informowani. Starości powinni 

wiedzieć kiedy są powiedzenia Parlamentu. Lista gości raczej nie jest pełna, więc może 

powinniśmy ich jakoś “rozruszać”.  

  

Maria Bartkowska - Też myślę że ważne jest by ich od początku zaangażować i pokazać 

im że do Parlamentu należą. Przykład z wyjazdu, na którym znalazła się dziewczyna, 

która twierdziła, że nie jest w żadnej organizacji, a okazało się, że jest wolontariuszem 

Parlamentu.   

  

Krzysztof Kula  - Gdy patrzę na Parlament mam problem ze słowem “wolontariusz”. 

Niektórzy wolontariusze czują się gorsi od członków organizacji, np. SRW. 

Doprowadzamy do sytuacji, gdy jednostka chce podnieść swoją samoocenę i startuje do 

SRW, po czym nie angażuje się i mamy problem z quorum. Pokażmy że jest rozróżnienie 

na kwestie projektowe i kwestie samorządowe, po to, by osoby zaangażowane 

projektowo nie blokowały miejsca osobom chcącym zajmować się samorządem. Dlatego 

doceńmy wolontariuszy, którzy często długie godziny spędzają na standach i odwalają 

kawał dobrej roboty, ale uważają, że nazwa “wolontariusz” zmusza ich do startowania w 

wyborach do SRW, bo to jest następnym krokiem do wykonania.   

  

Mateusz Konieczny - Nie rozumiem do końca tego co powiedziałeś, bo czy coś złego jest 

w słowie “wolontariusz”? Są Juwenalia, są setki wolontariuszy i nikt nie widzi w tym 

problemu. Wolontariat daje możliwość nieoficjalnie wejść do jakiejś grupy i zobaczyć 

czy jest to dla ciebie czy nie. Jeśli nie - to się wycofujesz, jeśli tak - to działasz dalej.   

  

Paulina Łatka - Wydaje mi się że Krzyśkowi chodzi o to, że ktoś działa 3 lata i jest już 

członkiem SRW, a ktoś działa ten sam okres i nadal jest nazywany “wolontariuszem”. 

Wydaje mi się, że “wolontariusz” jest fazą przejściową.   

  

Krzysztof Kula - Rozjaśniając, możesz być super wolontariuszem, ale nawet nim będąc, 

nie zawsze powinieneś startować do SRW. Istnieje przekonanie, że “wolontariusz” to 

pierwszy etap w Parlamencie i kolejnym etapem jest SRW. Może to być błąd, który nie 

jest logiczny, ale siedzi w świadomości wielu osób.   

  

Mariusz Rogowski - Bycie wolontariuszem nie wyklucza działalności samorządowej, 

może nie tak kompletnej jak osoby z mandatem, ale nadal może działać samorządowo. 

Natomiast wyróżnienie nazewnictwem, powiedzmy roboczo, “działacza” może być jako 

wyróżnienie tej osoby. Według mnie brakuje narzędzia do nagradzania osób które 

niekoniecznie chcą wchodzić w strukturę samorządu. Sformalizowanie tej drugiej sfery 

członkostwa pomoże każdemu w Parlamencie robić to co chce.   



 
 
 
 

 

  

Krzysztof Kula - Chodzi mi o to że dostaliśmy maila z zaproszeniem na bal i o ile mi 

wiadomo był on wysłany do członków SRW. Ktoś może pomyśleć że wystartuje do SRW, 

bo jestem dobrym wolontariuszem ale nie mam z tego takich profitów jakie są z innych 

obszarów działalności. Wydaje mi się, że jeśli ktoś jest członkiem SRW to czuje się 

inaczej niż wolontariusz.   

  

Kinga Matoga -  Jeśli chodzi o osobne zaproszenia dla wolontariuszy, stało się tak 

dlatego że mamy ich bardzo dużą bazę, a część z nich w ogóle się nie udziela. SRW 

jednak do czegoś bardziej zobowiązuje. Dlatego SRW jest stałą częścią, a zebranie listy 

zaangażowanych wolontariuszy zabrało więcej czasu, dlatego mail do nich również 

poszedł później.   

  

Mariusz Rogowski - Nie słyszę większych głosów sprzeciwu przeciwko sformalizowaniu 

wolontariuszy. Przejdziemy teraz do kolejnego punktu, czyli DYSKUSJA NAD 

ZAANGAŻOWANIEM STAROSTÓW , co zawiera się w Raporcie Komisji Prawnej. Mamy 

tutaj 4 propozycje:  

1) starości na bieżąco partycypują w pracach Parlamentu studenckiego, procedura 

wyborów starostów jest sformalizowana i przeprowadzona przez Parlament,  

2) opiekunowie roku przeprowadzają wybór,  

3) zachowanie obecnego modelu,  

4) wybory przeprowadzane przez Parlament oraz dalsza aktywizacja poprzez Kartę 

Starosty.  

  

Przemysław Szot - Rozwiązanie numer jeden przewiduje dla starostów funkcje 

uczestnictwa w Radach Programowych. Można też stworzyć taki organ jak Rada Roku 

czy Rada Starostów i każdy z kierunków wybrał by starostę jako swojego 

przedstawiciela który najbardziej rozumie dany kierunek i by mógł zasiadać w Radach 

Programowych.   

  

Natalia Karp - Jeśli chodzi ogólnie o starostów to chciałam zauważyć, że starości są 

wybierani tylko dlatego że muszą. Nikt nie chce objąć tego stanowiska, a jeśli już są 

wybrani, to się nie angażują. Co więcej, ludzie często rezygnują z tej funkcji. Więc nie 

sądzę, by angażowanie starostów miało pozytywny efekt.   

  

Maciej Wiśniewski  - Podzielam zdanie Natalii. Na listopadowym posiedzeniu 

dyskutowaliśmy, czy urząd starosty będzie jeszcze w ogóle potrzebny w sytuacji, kiedy 

następuje informatyzacja Uczelni. Z tego co pamiętam, ustaliliśmy, że ta funkcja umiera.  

  

Monika Wilk - Zgadzam się z przedmówcami. U mnie starosta był wybierany 3 razy i 

zawsze z przypadku, nikt nie chciał się w to angażować i chodź przedstawiona idea jest 

piękna, może lepiej żeby zostało tak jak jest.   



 
 
 
 

 

  

Szymon Adamczyk - Osobiście proponuję odejście od stanowiska starosty, ponieważ ta 

funkcja prędzej czy później wymrze.   

  

Magdalena Graca  - Absolutnie się z tym nie zgadzam. Starości są liderami swoich 

kierunków, liderami swoich grup. Często wynika to z obowiązku, ale równie często 

wynika to z tego, że dana osoba która jest starostą ma pewne cechy charakteru. My, jako 

Parlament, powinniśmy się zatroszczyć by przyszłe kadry Parlamentu gdzieś 

powstawały, a starości są najlepszym kapitałem. Dodatkowo, potrzebuję reprezentacji z 

każdego kierunku, który doskonale zna się z potrzebami studentów na poszczególnych 

kierunkach. Obecnie mamy przedstawicieli w Radach Programowych, ale nie mamy 

realnego głosu, ponieważ studenci nie mają pojęcia o potrzebach na poszczególnych 

kierunkach. Gdzie znaleźć takich studentów? Wśród starostów, liderów swoich 

społeczności. Jeśli chodzi o funkcję starostów, musimy się zmierzyć z pewnym 

przekształceniem mentalnym, ponieważ jest przekonanie że starosta wykonuje 

mnóstwo obowiązków i nie ma z tego korzyści. Załóżmy, że starosta jest kapitałem dla 

Parlamentu i może realnie wpływać na zmianę swojego kierunku. Wyławiamy te osoby, 

którym zależy na kształtowaniu kierunku w dobrą stronę.   

 

Przemysław Szot - Podpisuję się pod słowami Magdy i chciałbym dodać, że nie ma 

możliwości by ta funkcja wymarła, bo USOS czy inny system nie skontaktuje się z 

prowadzącym i nie dopasuje najodpowiedniejszego terminu egzaminu. Dodatkowo 

system nie będzie pisał w sprawie ustalenia terminu poprawy. Starości też często 

gromadzą takie informacje jak zakres materiału na dany egzamin. Idąc dalej, uważam, że 

są osoby na naszej Uczelni które są ważnym kapitałem. Zmieńmy model i nadajmy inne 

wartości tej funkcji. Dzięki temu ona nie wyginie, a nabierze większego znaczenia.   

  

Mariusz Rogowski  - Do tematu starosty na pewno jeszcze wrócimy. O rozwinięcie 

kolejnego tematu proszę Magdę.   

  

Magdalena Graca  - Widzę ogromne zapotrzebowanie, aby zwiększyć reprezentantów 

studentów niepełnosprawnych, studentów zagranicznych oraz koła naukowe. 

Proponuję, aby w przyszłych strukturach uwzględnić przedstawicieli środowisk które 

dbają o rozwój naukowy, czyli przedstawiciela z głosem doradczym podczas posiedzeń, 

aby był stale zapraszany. Drugą osobą byłaby osoba reprezentująca potrzeby osób 

niepełnosprawnych na naszej Uczelni. Trzeci aspekt, który jest brany w rankingach 

uczelni wyższych, czyli umiędzynarodowienie uczelni, to jak nasza uczelnia gwarantuje 

fajne studiowanie studentom zagraniczny,. Podczas ankietyzacji spotkałam się z tym, że 

studenci anglojęzyczni musieli tłumaczyć sobie polecenia aby ocenić swoich 

wykładowców, co uznali za kompletny absurd. Jest ewidentna potrzeba 

instytucjonalnego rozwiązania, abyśmy szybko reagowali na dane problemy. Dlatego 

uważam że funkcja pełnomocnika czy przedstawiciela tych osób powinna się w 



 
 
 
 

 

samorządzie znaleźć.   

  

Krzysztof Kula  - Jaka byłaby przestrzeń do działania z osobami niepełnosprawnymi, aby 

oni nie poczuli się urażeni tym, że chcemy wejść w ich kompetencje.   

  

Magdalena Graca -  Nie chcę wchodzić w kompetencję, chcę nawiązać współpracę z jak 

największą grupą różnych organizacji.   

  

Maciej Wiśniewski  - Podoba mi się druga propozycja odnośnie kół naukowych. Czy 

miałabyś na myśli przedstawicieli RKN?   

  

Magdalena Graca -  Chciałabym, aby organizacje wybrały swoich przedstawicieli, którzy 

będą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym albo będą brali udział w 

spotkaniach z członkami Zarządu. Sądzę, że RNK byłby odpowiednim organem, który 

mógłby reprezentować koła naukowe.   

  

Mariusz Rogowski  - Przejdziemy teraz do dyskusji o KADENCJI KOMISJI ROBOCZYCH . 

Rozwiązanie pierwsze, to sztywna kadencja roczna (od 1 listopada do 1 listopada), 

rozwiązanie numer dwa kończy się z dniem powołania nowego przewodniczącego 

nowej kadencji, a rozwiązanie numer trzy związane jest z kadencją nowego zarządu.  

 

David Kukułka  - Obecnie nie jest to uregulowane. Mamy różny charakter działania 

komisji, jak np. Komisja Sponsoringu najintensywniej pracuje w końcówce roku, więc 

osoby do niej powinny być wybierane z wyprzedzeniem, a Komisje takie jak HR czy 

Prawna mają ich inny tryb funkcjonowania.   

  

Krzysztof Kula - Obiektywnie patrząc, dużym problemem jest to, że Komisja Prawna 

zaczyna działać dopiero w listopadzie. W takiej sytuacji tracimy miesiąc, który może być 

kluczowy przy szybkim tempie pracy. Nie rozumiem, dlaczego Zarząd powoływany w 

maju nie może ustalić wtedy przewodniczących, którzy zaczynają działać od września 

czy października i początkiem roku przeprowadzana jest dodatkowa rekrutacja do 

Komisji i działają do końca sierpnia, ale nowa Komisja jest już gotowa w maju.   

  

Ad vocem  David Kukułka -  Rozumiem Twój punkt widzenia, ale rozmawiamy też o 

pewnej kadencyjności. Czy egzekwujemy ich pracę przez równy rok czy ma się kończyć i 

zaczynać w chwili powołania nowej. Czasami takie przedłużanie pracy Komisji do czasu 

wyboru nowej, powoduje wygaśnięcie chęci do działania.   

  

Przemysław Szot - Popieram Krzyśka, Wybór przewodniczącego związany jest 

nierozłącznie z kadencją nowego Zarządu. Określenie kadencyjności ma dać nowym 

przewodniczącym czas na przygotowanie i zdobycie niezbędnej wiedzy. Wybór 

przewodniczących w maju daje im ten czas, aby od września ruszyć z pracą. Dodatkowo, 



 
 
 
 

 

kadencyjność zapewnia nam kontynuację pracy i cały czas mamy pracujących członków 

Komisji i nie dojdzie do sytuacji gdzie przed te dwa miesiące letnie Komisja działa w 

chaosie albo w ogóle nie działa bo nie ma składu. chodzi o konkretne określenie 

początku i końca.   

  

Mariusz Rogowski - Ja uważam trzecie rozwiązanie za bardzo dobre, jednak z 

doświadczenia wiem że ludzie nie chcą podejmować wiążących decyzji od września w 

maju. To dużo zależy od dojrzałości osób działających w Parlamencie. Obawiam się, że 

może być problem ze skompletowaniem przewodniczących, którzy nie zrezygnowali by 

z funkcji podczas wakacji.   

  

Przemysław Szot  - W żadnym z zaprezentowanych modeli nigdy nie będziemy mieć 

pewności, że dana osoba będzie na tyle dojrzała by tę Komisję poprowadzić. Ciężko 

powiedzieć, czy osoba wybrana w październiku będzie super wykonywać swoją pracę. 

Dając im czas na przygotowanie i nie rzucanie ich od razu na głęboką wodę jest moim 

zdaniem najlepszym rozwiązaniem.   

  

Mariusz Rogowski  - W takim razie jestem za rozwiązaniem, aby komisje były wybierane 

we wrześniu, Mają czas na przygotowanie i istnieją większe szanse, że nie zrezygnują 

przez okres wakacji.   

  

Krzysztof Kula  - Też uważam że powinni być wybierani z wyprzedzeniem, aby mieli 

czas na rozplanowanie pracy, zarówno na studiach jak i w Parlamencie.   

  

Mariusz Rogowski  - Ta kwestia nie ma idealnego rozwiązania. Wszystko zależy od  

dojrzałości osób, które kandydują na stanowisko przewodniczącego Komisji. Być może, 

jeśli od początku będzie znana data wyborów to przyniesie to oczekiwany skutek.  

Przejdziemy teraz do ostatniego, dość drażliwego tematu, a mianowicie co zrobić z 

osobami, którym od pierwszego września zostanie jeszcze rok mandatu. Rozwiązanie 

numer jeden to złożenie oświadczenia, a rozwiązanie numer dwa to świeży start, czyli 

wybory dla wszystkich od początku. Chodzi tutaj o jedno szczeblową strukturę. 

Niekoniecznie podoba mi się rozwiązanie numer jeden i nie widzę też rozwiązania nr 2, 

bo kto wtedy przeprowadzi wybory, jeśli wszyscy jednocześnie tracimy mandaty? 

Ewentualnie wskazujemy USKW i Komisję Wyborczą złożoną z osób, które nie będą 

chciały startować do Parlamentu w przyszłym roku lub osób kończących studia. Dla 

mnie to szukanie kogoś nie siłę i nie zawsze odpowiedniego do pełnienia tej funkcji. Co 

do rozwiązania nr 1, uważam, że wszyscy obecni członkowie SRW z mandatem powinni 

otrzymać mandat Parlamentu, kiedy wejdziemy w strukturę jedno organową. Nie wiem 

czy nie gryzie to się z zasadami prawa, ale prowadzi to do tego, że mamy 60 osób w 

Parlamencie. I tutaj znowu odwołuję się do dojrzałości i do tego, czego tak naprawdę 

szukamy w Parlamencie. Nie chcę nikomu narzucać mandatu, tylko chcę uświadomić, że 

w momencie zmiany struktury nawet poprzez formalizację wolontariuszy, chcemy 



 
 
 
 

 

oddzielić drogę samorządową od projektowej.   

  

Krzysztof Kula - Trudno wyobrazić mi sobie sytuację, w której osoba wybrana do 

Studenckiej Rady Wydziału nagle w wyniku aktu prawnego uchwalonego przez 

Parlament Studencki, staje się częścią Parlamentu Studenckiego, mimo że studenci, 

którzy głosowali nie wiedzieli, że sprawy się tak potoczą. Oczywiście można znaleźć w 

labiryncie prawnym, że jest to do zrobienia. Ale czasem powinniśmy brać pod uwagę 

transparentność Parlamentu.   

  

Mariusz Rogowski  - Wybory do Parlamentu na ten moment są pośrednie, więc wybór do 

Parlamentu nie jest całkowicie uzależniony od głosowania studentów. Nie do końca 

przekonują mnie Twoje argumenty, chyba że masz inną propozycję rozwiązania, bo 

rozwiązanie numer dwa nie jest moim zdaniem rozwiązaniem, a  rozwiązanie numer 

jeden pozwala nam zachować ciągłość w działaniu. W momencie, kiedy mamy jedno 

szczeblową strukturę, Parlament automatycznie wchłania SRW i nie wydaje mi się to 

nieetyczną opcją.  

  

Krzysztof Kula  - Jeśli nie potrafimy znaleźć jednej kompetentnej osoby, która mogłaby 

zostać USKW i jednocześnie nie chce kandydować oraz osób do komisji, to uważam, że 

faktycznie jako Parlament mamy duży problem, ale to na innej przestrzeni.   

  

Mariusz Rogowski - Na jakiej przestrzeni?   

  

Krzysztof Kula - Na przestrzeni organizacyjno-kadrowo-zarządczej, ale nie chcę o tym w 

tym momencie rozmawiać.   

  

Maria Bartkowska - O ile znalezienie jednego USKW nie byłoby problemem, tak 

znalezienie trzech USKW z każdego wydziału już tak.   

  

Mariusz Rogowski  - Ja też nie chcę zabierać osobą, które byłyby USKW możliwości 

pracy w Parlamencie. Z chęcią posłucham innych opinii.   

  

Magdalena Graca - Jeśli chodzi o dyskusję nad wyborami, mamy przed sobą zbyt dużo 

niewiadomych. Musimy jednak pamiętać, że każdego z nas reprezentują niektóre cechy, 

mianowicie przypisanie do poszczególnych kierunków, przypisanie do przyszłych 

jednostek organizacyjnych więc ja opowiadałabym się za tym, że jeśli ktoś faktycznie 

dostał mandat na dwa lata, to żeby dotrzymać  

umowy i żeby przez te dwa lata pełnił swoją funkcję. Skupmy się na tym jak to 

zagwarantować, jednocześnie pamiętając, że w tym roku wygasają niektóre mandaty i 

trzeba uwzględnić ile takich osób będzie. Oprzyjmy model wyborczy na przyszłych 

jednostkach organizacyjnych.  

  



 
 
 
 

 

Pyt.  Maria Bartkowska - Samo zostawienie tej kadencji nie byłoby problemem, ale czy 

byłaby opcja żeby mąż zaufania był USKW lub wziąć kogoś zewnętrznego do 

przeprowadzenia wyborów?   

  

Odp.  Mariusz Rogowski - Nie jestem do końca w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie. 

Myślę że dałby się to zrobić.   

  

Pyt.  Maria Bartkowska - Czyli jest to do przemyślenia jeśli wybralibyśmy świeży start?   

  

Odp.  Mariusz Rogowski - Jest to do przemyślenia. Dziękuję. Przejdziemy teraz do 

ostatniego podpunktu, czyli INNE RZECZY ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ.  

  

Pyt.  Małgorzata Wcisło - Rozumiem że to już koniec dyskusji czy jeszcze coś zostało?   

  

Odp.  Mariusz Rogowski  - To jest ostatni podpunkt i przechodzimy dalej w porządku 

obrad.   

  

Pyt. Małgorzata Wcisło - Chciałam zapytać co będziemy z tym dalej robić? Dyskusja się 

odbyła, wyglądała jak wyglądała, kilka osób się wypowiedziało. Czy będziemy robić 

głosowanie nad konkretnymi rozwiązaniami czy będzie kolejna dyskusja?  

  

Odp.  Mariusz Rogowski  - Mamy protokół z posiedzenia. Nie będziemy nikogo 

przymuszać do zabrania głosu. Podczas dyskusji nie było mocniejszych głosów 

sprzeciwu. Konkretne rozwiązania będą z Parlamentem konsultowane i poddane pod 

głosowanie, częściowo lub w całości.   

  

Pyt. Przemysław Szot  - Jest jedno fundamentalne pytanie: w którą stronę powinniśmy 

iść, jeśli chodzi o struktury? Czy wybieramy jeden szczebel czy idziemy w inne 

rozwiązanie? Bo to moim zdaniem jest fundament pracy w przyszłości, czyli który 

kierunek obieramy?  

  

Odp. Mariusz Rogowski - Proponuję rozwiązanie. Jeśli nie ma sprzeciwu, głosowanie 

będzie jawne.   

  

Głosowanie jawne nad strukturą jedno szczeblową z jednym organem (Parlamentem 

Studenckim) lub dwuszczeblowa z odpowiednikiem SRW.   

1) Opcja z jednym organem, czyli Parlamentem Studenckim  

16 głosów za  

1 głos przeciw  

3 głosy wstrzymane  

 

 



 
 
 
 

 

2) Opcja dwuszczeblowa, czyli Parlament i odpowiednik SRW  

5 głosów za  

0 głosów przeciw  

15 głosów wstrzymanych  

  

  

  

   VIII.  Wolne wnioski  

  

brak wolnych wniosków  

  

  

Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z projektu “Szkolenia dla pierwszego roku”  

  

  

Raport realizacji projektu „Szkolenia dla I roku” Parlamentu Studenckiego UEK  

 

Koordynator projektu : Marcin Marszałek;   

 

Grupa projektowa:  

● Promocja:  Dawid Cholewa; Daria Omilianowska  

●  Logistyka:  Szymon Adamczyk  

● Szkoleniowcy:    

Mateusz Konieczny  

Monika Sygut  

Kamil Ryncarz  

Anna Firek  

Gabriela Wacławik  

Małgorzata Wcisło  

Paweł Styk  

Mariusz Rogowski  

Katarzyna Ilska  

Robert Prokop  

Paulina Łatka  

Viktoria Paś  

Daria Omilianowska  

Sylwia Ewa Pożoga  

Jolanta Franczak  

Igor Jezierski  

Aleksandra Sośnicka  

Magda Grośkiewicz  

  

Okres przygotowawczy:  07.08 – 01.10 roku 2018 Czas trwania projektu:  01-14.10 roku 

2018  

  

Niniejszy raport poświęcony jest przekazaniu informacji na temat stanu przebiegu 

przygotowań do wdrożenia projektu.  

  

Cel: Zapoznanie studentów, którzy dopiero wkroczyli w progi Uczelni, z ich 

podstawowymi prawami i obowiązkami zawartymi w ustawie oraz regulaminach ( 

Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulamin studiów wyższych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym, Regulamin odpłatności UEK). W trakcie szkoleń studentom 

przedstawiane są ważne osobistości Uczelni (władze) oraz wyjaśniana całą jej struktura. 

Prezentowane są pewne miejsca na UEK-u, organizacje studenckie oraz liczne koła 



 
 
 
 

 

naukowe jakie działają na naszym Uniwersytecie. Projekt ten jest również bardzo dobrą 

okazją do zaprezentowania samorządu studenckiego, jakim jest Parlament Studencki – 

jest to pierwszy kontakt ze studentami. Opowiadamy o całej naszej działalności zarówno 

samorządowej jak i projektowej. Projekt ten jest realizowany w porozumieniu z 

Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.     

 

Notatki – przebieg okresu przygotowań: Koordynator projektu „Szkolenia I roku” na rok 

2018 powołany został dn. 07.08.2018.  

  

Dn. 13.08 przesłane zostało, w formie maila, zapytanie ofertowe do czterech 

potencjalnych  

realizatorów zamówienia dot. gadżetów, które planowano rozdać podczas szkoleń. Były 

to drukarnie:  

● Wig  

● Gomeo  

● Fabryka Magika  

● Sprint  

 

Za podstawowy komplet zostały uznane gadżety:  

● Teczka A4  

● Notes A5  

● Długopis  

 

Tegoroczny, planowany nakład wynosił 1600 szt. każdego z gadżetów podstawowych. 

Nakład został ustalony w oparciu o zeszłoroczną ilość zamówionych sztuk (1500), 

zmniejszenie limitów przyjęć na studia pierwszego roku, a także uwagi poprzednich 

koordynatorów.  

 

Dn. 14.08 podsumowano oferty gadżetów reklamowych (dost. plik: „gadżety_sumup”). 

Najmniej uciążliwa dla budżetu okazała się być oferta drukarni krakowskiej „Gomeo”. 

Całkowity koszt zamówienia wg Oferty wynosił, w zależności od wyboru długopisu, 

kolejno: 6113,10 złotych (TAP32) oraz 6365,25 złotych (TAP61), przy zachowaniu 

standardów i jakości gadżetów z poprzednich lat. Koszt dostawy w tym przypadku 

zrealizowany zostałby bez dodatkowych opłat.  

 

Ewentualne kupno gadżetów konkursowych, które miały zostać wykorzystane podczas 

szkoleń, zostało zaplanowane na termin późniejszy. W związku z ograniczonym czasem 

szkoleń względem wystąpień przedstawicieli sponsorów, zrezygnowano z tej koncepcji.  

 

Stworzone zostały 3 grafiki, które zaplanowano użyć w celu promocji wydarzenia.  

 

21.08 ogłoszony mailowo został nabór do Grupy Projektowej Szkoleń I roku. Rekrutacja 



 
 
 
 

 

trwała do 30.08, a dwa dni przed jej końcem ponownie przesłana została tzw. 

„przypominajka”. Wyniki rekrutacji ukształtowały się w następujący sposób:  

 
  

29.08 dokonane zostało zamówienie ww. gadżetów, zgodnie z powyższymi 

informacjami odnośnie ich ilości. Mając na względzie powyższe informacje, wybrany 

został typ długopisu „TAP32” – koszt zamówienia wyniósł więc 6113,10 złotych. 

Dostarczone zostały dn. 06.09 na teren UEK oraz przetransportowane do biura PSUEK, 

gdzie na bieżąco były kompletowane. Dostawa bezpłatna.  

 

04.09 utworzona została konwersacja grupowa oraz grupa na Facebooku, do której 

przypisane zostały osoby wyłonione w wyniku rekrutacji. Rozpoczęto w związku z tym 

planowanie pierwszego spotkania Grupy Projektowej, którego docelowym terminem 

stał się 17.09, na godz. 19:00. Kolejne spotkania odbyły się:  

· 24.09 – Po wcześniejszym udostępnieniu przez Facebooka ubiegłorocznej prezentacji 

Szkoleń oraz materiałów dostarczonych przez Parlament Studencki RP, zebrane zostały 

opinie i sugestie Grupy Projektowej, a następnie rozpoczęto tworzenie nowej 

prezentacji i skryptu, dostosowanych do nowych realiów, związanych ze zmianą 

Regulaminu studiów na UEK.  

· 28.09 Odbyło się ostatnie spotkanie Grupy Projektowej. W tym dniu zakończono 

kompletowanie gadżetów, tworzenie prezentacji oraz skryptu.  

 

W ramach projektu wprowadzony został system komunikacji „Trello”, mający ułatwić 

nadzór nad projektem oraz przekazywanie informacji pomiędzy poszczególnymi 

członkami projektu.  

 

12.09 nawiązany został kontakt z Santander Bank Polska w kwestii sponsoringu podczas 

szkoleń. W ramach darowizny, pokrywającej także koszty promocji na czas szkoleń, 



 
 
 
 

 

zaoferowano 3 tyś. złotych na rzecz Stowarzyszenia PSUEK. Szczegółowe warunki 

współpracy znajdują się w załączonej umowie. Rozmowy dotyczące treści umowy 

zakończone zostały 29.09. Wtedy też kontakt skierowany został na grunt lokalny, tj. 

Santander Bank Polska oddział nr. 33/31 w Krakowie, który reprezentowała P. Elżbieta 

Cisowska, dyrektor ww. Oddziału, w celu ustalenia szczegółów.  

 

21.09 nawiązany został kontakt ze Związkiem Banków Polskich. W ramach sponsoringu, 

który pokrywał koszty promocji na czas szkoleń, zaoferowano 3 tyś. złotych na rzecz 

Stowarzyszenia PSUEK. Szczegółowe warunki współpracy znajdują się w załączonej 

umowie. Rozmowy zakończone zostały z dniem 29.09. Reprezentantem ZBP, podobnie 

jak w poprzednich latach, był P. Mateusz Zając.  

 

 
  

26.09 udostępniono Grupie Projektowej harmonogram Szkoleń, ustalony wcześniej 

przez Dział Nauczania, jak było to w latach poprzednich, zawierający terminy rezerwacji 

sal na potrzeby projektu. Członkowie poprzez dokument Google zapisywali się na 

najbardziej odpowiadające im terminy.  



 
 
 
 

 

 
     


