
 
 
 
 

 

PROTOKÓŁ z IV posiedzenia Parlamentu Studenckiego  

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

Kraków, 30 stycznia 2019 r. 

 

Protokolant: Patrycja Cieślik 

  

1. Miejsce i czas posiedzenia:  

  

Sala Senacka, Budynek Główny. Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 21:00; zakończenie: 

godz. 22:55;  

  

2. Obecni na posiedzeniu:  

  

Liczba obecnych na posiedzeniu była wystarczająca do stwierdzenia quorum.  

  

3. Porządek posiedzenia:   

  

  

I. Przyjęcie nowego porządku obrad  

  

Jawne głosowanie nad przyjęciem nowego porządku obrad.  Wszyscy za.   

  

  

II. Sprawy osobowe:  

  

a. Powołanie Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego  

  

Kandydat: Natalia Karp  

  

Natalia przyjęła kandydaturę.   

  

Powołanie komisji skrutacyjnej w składzie:   

1) Bartosz Włodarczyk  

2) Szymon Adamczyk  

  

Jednogłośne zatwierdzenia składu komisji.  

  

Natalia Karp  - Kiedy David rozmawiał ze mną na temat komisarza wyborczego byłam 

bardzo zaskoczona, że chce mnie na to stanowisko. Wyraziłam swoje zdanie, jak według 

mnie powinny wyglądać wybory. W tym roku będzie to bardzo trudne zadanie, 

ponieważ zmieniają się struktury. Na pewno będą prowadzone rozmowy na temat 



 
 
 
 

 

kształtu wyborów, Wasze zdanie już poznałam. Mam nadzieję, że wszystkie kroku, które 

zostaną podjęte w tym roku podczas wyborów będą Wam odpowiadać. Dziękuję.   

  

David Kukułka -  Czy ktoś ma pytania do kandydatki?   

 

Pyt.  Krzysztof Kula  - Powinniśmy pamiętać, że rola USKW według obecnego 

Regulaminu nie kończy się w momencie wyborów. Czy uważasz, że w momencie 

uzupełniania składu Zarządu na posiedzeniu Parlamentu, obrady powinien prowadzić 

Przewodniczący Parlamentu czy USKW? Powołuję się na paragraf 33 punkt 2 

Posiedzenia Samorządu Studenckiego i sytuację, która miała miejsce w tej kadencji. 

Dziękuję.   

  

Odp.  Natalia Karp  - Szczerze? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam zdania 

w tej kwestii.   

  

Pyt.  Przemysław Szot - Jaka jest Twoja motywacja, aby startować na USKW?  

  

Odp.  Natalia Karp - Teraz będzie zmieniana struktura. Jeżeli będzie struktura jedno 

szczeblowa i wybory odbywać się będą bezpośrednio do Parlamentu, chciałabym, aby 

przeprowadziły to osoby zaangażowane w życie uczelniane. Aby zmienić to jak wygląda 

to teraz, że do SRW są wybierane osoby tylko ze względu na brak innych kandydatów. 

Chcę uświadomić studentów na temat ich reprezentacji. Chciałabym, aby przy 

zgłoszeniach kandydaci dołączają zarys swoich sylwetek w celu nakierowania 

wyborców na kogo głosują. Chcę aby obecność na wyborach przekroczyła te 4%. 

Chciałabym pokazać, jak ważne są wybory. Liczę na współpracę z Pauliną Łatką przy 

promocji wyborów.   

  

Pyt.  Maria Bartkowska  - W jaki sposób chcesz przeprowadzić promocję wyborów, aby 

frekwencja była wyższa?   

  

Odp.  Natalia Karp  - Tak. Na pewno dzięki elektronicznym wyborom chciałabym to 

bardziej rozreklamować. Standy, w czasie których odbywałoby się głosowanie 

elektroniczne, oczywiście zapewniając pełną anonimowość. Chciałabym zrobić specjalne 

wydarzenie, na którym będą pokazywane sylwetki kandydatów, przedstawiać koalicje, 

ale zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. Na pewno będą wcześniejsze ogłoszenia 

o wyborach. Wiadomo, tak jak to wyglądało w poprzednich latach bo nie będę nie 

wiadomo jakich zmian wprowadzać. Stawiam tu na Komisję Promocji, aby promocja 

była jak najmocniejsza.   

  

Pyt.  Bartosz Włodarczyk - Kiedy chcesz zacząć promocję wyborów?  

  

Odp.  Natalia Karp  - Wszystko zależy od tego, kiedy będzie wiadome jak będą wyglądać 



 
 
 
 

 

nasze struktury. Patrząc jak wygląda promocja do Rad Miejskich, one zaczynają się już 

miesiąc wcześniej. Myślę, że ogólne promowanie również w tym przypadku możemy 

rozpocząć miesiąc wcześniej.   

  

Pyt.  Maria Bartkowska - Kiedy będziesz na tyle wdrożona, aby przeprowadzić wybory 

uzupełniające, bo nie ukrywam, że mam braki w moim SRW?   

  

Odp.  Natalia Karp - Rozumiem Waszą sytuację. Będę intensywnie współpracować z 

Bartoszem i z Mariuszem, więc mam nadzieję, że już na początku semestru letniego będę 

miała na tyle rozwinięte kompetencje, by móc przeprowadzić coś takiego.   

  

Pyt. Krzysztof Kula - Kiedy według Ciebie powinna rozpoczynać się cisza wyborcza i w 

jaki sposób powinna być przestrzegana oraz egzekwowana? Drugie pytanie, jaką według 

Ciebie kandydaci powinni mieć wolność w materiałach wyborczych i tworzeniu opinii o 

samorządzie?   

 

 Odp.  Natalia Karp - W odpowiedzi na pierwsze pytanie, myślę, że to powinny być 24 

godziny przed wyborami. W odpowiedzi na drugie pytanie, to wszystko będzie zawarte 

w ordynacji wyborczej. Nie odpowiem Ci teraz na to pytanie, ponieważ wolałabym to 

przedyskutować z byłymi USKW.   

  

Głosowanie:  

21 głosów za  

1 głos przeciw  

2 głosy wstrzymujące się  

  

Powołanie Natalii Karp na stanowisko Uczelnianego Studenckiego Komisarza 

Wyborczego.  

  

  

III.  Informacje Zarządu  

  

David Kukułka, Przewodniczący Parlamentu Studenckiego -  W związku z przejęciem 

przeze mnie stanowiska Przewodniczącego Forum Uczelni Ekonomicznych dokonaliśmy 

transferu obowiązków. Od tej pory Dyrektorem Biura będzie zajmował się Robert 

Prokop, a ja będę zajmował się Mostami Ekonomicznymi.  Pierwszy zjazd FUE odbędzie 

się w dniach 15-17 lutego w Katowicach. Skład delegacja na zjazd to Zarząd, 

koordynatorzy Mostów Ekonomicznych, Aleksandra Sośnicka jako osoba wyjątkowo 

wyróżniona przy pracy nad Mostami Ekonomicznymi oraz Natalia Karp jako świeży 

USKW. Tematem przewodnim na forum będzie porównanie struktur uczelni i 

samorządów.  W dniu 23 marca odbędzie się posiedzenie Parlamentu Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, której będziemy współgospodarzami. W związku 



 
 
 
 

 

z czym gorąco zachęcamy do zaangażowania w organizacji obrad Rady Studentów czy 

też przy całości pobytu delegacji. Istnieje możliwość włączenia zaangażowanych osób w 

obrady. Więcej na temat Rady Studentów czy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej powie Magda Graca.  Udało nam się uzyskać pomieszczenia na wyłączność, jako 

magazyn Parlamentu Studenckiego, gdzie będziemy przechowywać rzeczy, które teraz 

są niepotrzebne w biurach, dzięki czemu stworzymy więcej przestrzeni do pracy. Całą 

akcję będzie koordynowała Oliwia jako Dyrektor Biura. Oczekujcie od niej dalszych 

informacji na ten temat.  Kolejna sprawa. Złożyłem wniosek do Rektora o powołanie do 

Komisji ds. Statutu mojej osoby, o zastąpienie mnie w Komisji ds. Regulaminu przez 

Mariusza Rogowskiego oraz o powołanie Magdaleny Gracy do Senackiej Komisji 

Dydaktycznej.  W najbliższym czasie spodziewajcie się ewaluacji semestralnej Zarządu. 

Jest to ankieta wypełniana anonimowo, w której możecie ocenić naszą pracę, napisać 

pytania oraz uwagi. Wyniki ankiet zostaną omówione na posiedzeniu lutowym.   

  

Magdalena Graca, Członek Zarządu ds. Dydaktyki -  Pierwszą sprawą jest sprawa Kół 

Naukowych. Spotkałam się z Prezes Kół Naukowych i omówiłyśmy wspólne cele i 

problemy. Trwają intensywne pracy w Kwesturze w temacie problemów, aby wszystko 

się wyjaśniło. Po rozwiązaniu problemów zajmiemy się współpracą nad Inkubatorem 

Naukowym, który ma być wprost skierowany do członków Kół Naukowych. Dodatkowo 

w RKN został powołany opiekun Koła. Będę starała się, aby ta organizacja 

reprezentowała wszystkie Koła Naukowe, bo na chwilę obecną sytuacja nie jest 

klarowna.   

Kolejnym punktem jest Poczta Uniwersytecka. 9 stycznia odbyło się spotkanie, na 

którym było obecnych około 20 reprezentantów jednostek działających na UEKu. Byli to 

reprezentanci dziekanatów, Biura Wyjazdów Zagranicznych, Centrum Informatyki. 

Wspólnie stwierdziliśmy, że konieczne jest wprowadzenie obligatoryjności użytkowania 

Poczty. Takie zarządzenie będzie wprowadzone prawdopodobnie 1 marca. Projekt 

został przygotowany przez mnie i Komisję Prawną, której bardzo dziękuję za udział w 

pracach. Dodatkowo złożyłam pismo które zawiera około 20 punktów bez których nie 

pozwolę, aby zarządzenie weszło w życie. Dotyczą one głównie funkcjonalności Poczty, 

która ma ułatwić pracę a nie przynieść więcej problemów. Ma zostać opracowana 

strategia komunikacji poszczególnych jednostek ze studentami. Wykładowcy nie będą 

musieli teraz kontaktować się przez maila tworzone przez studentów a przez system 

USOS, który zapewnia wysyłanie zbiorczych maili. Jeśli zauważycie jakieś błędy, proszę o 

zgłaszanie ich do mnie.   

Czwarty punkt. Szkolenie biblioteczne jest w tym momencie obligatoryjne dla studentów 

1. roku i polega na wypełnieniu testu. Niestety dostrzegalny jest brak umiejętności 

korzystania z zasobów biblioteki przez studentów piszących prace dyplomowe. W 

związku z czym chciałabym zawrzeć zapis w Regulaminie Studiów, że promotorzy 

muszą obligatoryjnie w momencie utworzenia grup seminaryjnych terminu szkolenia 

bibliotecznego. Obecnie takie szkolenia istnieją, ale nikt z nich nie korzysta, bo mało kto 

o nich wie.   



 
 
 
 

 

Punkt piąty. 5-6 marca odbędzie się Sympozjum Dydaktyczne. Wiąże z tym 

wydarzeniem duże nadzieje. Mam nadzieję że Komisji Dydaktycznej uda się stworzyć 

prezentację z dużą ilością postulatów i będzie to wystąpienie zapamiętane przez wiele 

osób oraz przysłuży się na naszą korzyść.   

Punkt szósty. Pogotowie sesyjne jest trwa, ostatnio interweniowaliśmy w sprawie z 

Centrum Językowym. Zespół mocno pracuje i zachęcam do przekazywania informacji o 

Pogotowiu Sesyjnym jeśli ktoś o nim nie wie. Materiał o Pogotowiu zostanie 

przedstawiony również na Sympozjum Dydaktycznym. Dodatkowo planuję spotkanie z 

Marcinem Marszałkiem i Prorektorem Surówką w celu przedstawienia obszernego 

raportu, w którym wskażemy najważniejsze obszary, w których występują błędy. 27 

stycznia zakończyła się ankietyzacja. Po raz pierwszy trwała ona 2 miesiące. Jeszcze nie 

otrzymałam informacji na temat frekwencji. Będę walczyła o zbiorcze wyniki.  Kolejnym 

projektem był Przyjazny Dziekanat i oto oficjalne wyniki:   

pierwsze miejsce: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem,  

drugie miejsce: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej ,  

trzecie miejsce: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,  

czwarte miejsce:  Wydział Finansów i Prawa ,  

piąte miejsce: Wydział Zarządzania.  

Sam projekt wiązał się z dużymi zmianami organizacyjnymi. Pierwszy raz 

zorganizowane zostały standy. Powstał również filmik promujący Ankietyzację i 

Przyjazny Dziekanat. Minusami projektu było osiągnięcie ⅓ dotychczasowej frekwencji, 

udział wzięło 364 osób. Zestawienie ile głosów zostało oddanych na który dziekanat 

mogę przesłać później drogą mailową. Razem z koordynatorem projektu, Piotrem 

Lipskym, jak Przewodniczącymi SRW zgłoszę się do dziekanatów z poszczególnymi 

wynikami, by oni sami postanowili zatroszczyć się o obsługę studentów. Pragnę 

podziękować Natalii Karp, Viktorii Paś i Piotrowi Lipskyemu za zajęcie się koordynacją 

tych projektów.   

Punkt siódmy. W ostatni weekend odbyło się posiedzenie Rady Studentów PSRP. Było 

ono bardzo twórcze. Dokonaliśmy wyboru władz i Rzecznika Praw Studenta. 

Zaproponowano kalendarz wydarzeń. Będzie sporo projektów, m.in. kampania na temat 

psychicznego wśród studentów. Prawdopodobnie zostanie powołany projekt na temat 

aktywności społecznej dotyczący aktywnego i biernego prawa wyborczego wśród 

studentów. Kampania zostanie przeprowadzona w przyszłym roku akademickim. 

Wymieniliśmy wiele doświadczeń w temacie wdrażania Ustawy 2.0 i dla wielu może  być 

to zaskoczeniem, ale porównaniu do reszty Polski nie jesteśmy w tak tragicznej sytuacji. 

Zaskoczeniem było dla mnie powoływanie zewnętrznych jednostek do opracowania 

aktów.  Podczas rozmów z Ministrem Piotrem Müllerem została podjęta sprawa  

specjalności. Mamy pełne wsparcie w zapobieganiu dalszego oszustwu w uruchamianiu 

specjalności.  W przyszłym semestrze planuję stworzyć strategię wraz z Komisją ds. 

Dydaktyki na kolejne lata. Chodzi o opracowanie pewnych założeń i kierunków w celu 

podnoszenia poziomu kształcenia.  Jestem bardzo zadowolona z pracy Komisji 

Dydaktycznej. Rozpoczynając swoją kadencję stworzyłam listę 20 punktów do 



 
 
 
 

 

zrealizowania, na ten moment jest ich 36 z tego 16 zostało już zrealizowanych.   

Ostatnią sprawą jest Regulamin i Statut PSUEK. W trakcie swojej działalności 

sporządzam listę rzeczy, które mam nadzieję zostaną uwzględnione przy tworzeniu 

Regulaminu.   

 

Mariusz Rogowski, Członek Zarządu ds. Socjalno-Prawnych - Zbliżamy się do 

zakończenia procesu przyznawania stypendium Rektora jak równie odwołań do 

specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych. Drugi skład Odwoławczej Komisji 

Stypendialnej zbierze się prawdopodobnie 7 lutego. Miało na to wpływ kilka czynników, 

między innymi sprawy personalne Komisji nie wynikające z naszej strony. Drugim 

czynnikiem była kwestia decyzji papierowych, które muszą zostać dostarczone, a 

większość osób z decyzjami negatywnymi nie zgłasza się po ich odbiór. Plan na przyszłe 

miesiące: w marcu ruszamy z przyznawaniem stypendium z rekrutacji marcowej i 

pozwoli to na zweryfikowanie rozwiązań zaproponowanych w październiku. Konkretne 

podsumowanie Komisji Socjalnej jak i Komisji Prawnej pozwolę sobie przy okazji 

posiedzenia lutowego. Korzystając z okazji pragnę podziękować całej Komisji Prawnej 

za przygotowanie Raportu w sprawie struktur naszego samorządu, w szczególności 

Przemkowi jako przewodniczącemu Komisji oraz obecnym na sali członkom: 

Krzysztofowi Kuli i Gosi Wcisło. Nieobecnym proszę przekazać ode mnie podziękowania 

za dobrą pracę.   

  

Paulina Łatka, Członek Zarządu ds. Promocji - Udało nawiązać się współpracę między 

organizacjami dzięki czemu stworzyliśmy kalendarz wydarzeń. Grafiką zajęła się Asia 

Trzeciak. Spotkaliśmy się z pozytywnym odzewem. Będziemy działać dalej.  

  

  

IV. Głosowanie nad zmniejszeniem liczebności Studenckiej Rady Wydziału  Gospodarki i 

Administracji Publicznej z osób 12 do osób 10.   

  

Wniosek Uczelnianego Studenckiego Komisarza Wyborczego Bartosza Włodarczyka za 

pośrednictwem Studenckiej Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej o 

zmniejszenie liczebności SRW GAP z 12 do 10 osób.   

  

Małgorzata Wcisło  - Zmniejszenie wynika z faktu, że na początku otrzymaliśmy 14 

mandatów, obsadziliśmy tylko 12. Zmniejszyliśmy już raz liczebność SRW, ale jeden z 

członków utracił status studenta. Dlatego podjęliśmy decyzję o kolejnym zmniejszeniu.   

  

Przyjęcie nowego porządku obrad po dołączeniu punktu IV.  

  

Jawne głosowanie nad zmniejszeniem liczebności SRW GAP z 12 do 10 osób Wszystkie 

głosy za.   

  



 
 
 
 

 

  

   V. Wolne wnioski  

  

Paulina Łatka  - Odnośnie kalendarz wydarzeń, proszę, aby koordynatorzy projektów 

napisali do mnie aby mieć pewność, że ich projekt zostanie uwzględniony w kalendarzu. 

Dziękuję.  

  

Krzysztof Kula - Drodzy studenci, delegaci, Zarządzie. Mam jeden wniosek, który zajmie 

wraz z uzasadnieniem dosłownie 5-7 minut. Wydaje mi się że czeka na niego spora część 

Sali, a na pewno spora część studentów zwłaszcza zarówno 1. roku jak i 3. roku a także 

potencjalni kandydaci na studia. Z pełną odpowiedzialnością za każde słowo w tym 

wniosku, na forum by każdy słyszał osobiście a nie przez telefon wnioskuję o: 1. 

zaproszenie na następne posiedzenie Parlamentu Studenckiego UEK Kierownik Centrum 

Językowego w celu poinformowania studentów o sytuacji językowej, planach na rok 

akademicki 2019/2020, odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Uzasadnienie: Trudno 

uzasadnia się wnioski, z którymi łatwiej zgadzać się w sercu niż o nich mówić. Trudno 

mówi się o sytuacjach o których wszyscy wiedzą, ale nikt o nich nie chce głośniej 

powiedzieć. Trudno powiedzieć o sytuacjach, w których pozytywne rozwiązanie prawie 

nikt nie wierzy. Trudno uzasadniać wnioski, jeśli ich uzasadnienie może obnażyć 

prawdziwe problemy. Trudno być szczerym w sytuacjach, które nie pozwalają na 

szczerość. Na szczęście tutaj tak nie jest. Przez ostatnie parę miesięcy zwłaszcza w 

okresie II połowa września-II połowa października popełniłem wiele błędów, wierzę że 

źle też oceniłem sytuację. W opinii niektórych osób mogłem też zrobić z Centrum 

Językowego wroga publicznego. Rozumiem jak duży to mógł być błąd. Rozumiem jak 

bardzo mogłem się mylić. Wierzę że nie potrafiłem zrozumieć wtedy dobrych intencji 

wszystkich zaangażowanych osób. Do tego znalazłem się w nieodpowiednim miejscu w 

nieodpowiednim czasie. Mogłem nie docenić poświęcenia innych osób. Trudno żyje się z 

taką świadomością zwłaszcza że trzeba być mediatorem, mediatorem mimo wszystko. 

Teraz już wierzę, że wszystko było tak naprawdę szybko naprawione, z pełnym 

zaangażowaniem i zrozumieniem podstawowych oczekiwań studentów. Nie miałem o 

wielu rzeczach pojęcia, nie rozumiałem, że wszystkim tak naprawdę na studentach 

zależy. Bardzo mi z tym przykro. Mam nadzieję że czas leczy rany, a na pewno uczy. 

Teraz wierzę że nauka języka od podstaw to tylko i wyłącznie troska o poszerzenie 

naszych językowych kompetencji. Bardzo żałuję, że nie rozumiałem tego, że jednostka 

międzywydziałowa nie otrzymała ankiet. Co prawda w planach studiów niektórych 

kierunków jest napisane, że przydział do grup jest na podstawie deklaracji kandydata 

bez żadnych świadectw, ale przecież nikt na to nie zwraca uwagi. Dla kandydatów 

wypełnianie tych ankiet to mogło być przecież całkiem przyjemne spędzenie wolnego 

czasu. Prawie tak samo przyjemne jak coroczne czekanie w kolejce pod sekretariatem. 

Bardzo żałuję tego, że używałem argumentów że na ulotce CJ znajdują się języki, do 

których studenci nie mieli dostępu Przecież ulotka to nie jest żadna umowa, tam nie ma 

mowy o poszczególnych jednostkach tylko o ogóle. Poza tym nikt nie zagwarantuje, że 



 
 
 
 

 

red bull doda Ci skrzydeł, jedną kroplą umyjesz milion talerzy albo kubków, a po jakiejś 

uczelni zostaniesz premierem. Bardzo żałuję tego, że nie rozumiałem, że student który 

chce uczyć się angielskiego musi przynieść świadectwo z gimnazjum. To przecież 

naturalne i głęboko ufam, że występuje też na innych Uniwersytetach. Przecież centrum 

językowe nie chciało tego wykorzystywać przeciwko studentowi, chciało tylko upewnić 

się że on ten angielski będzie potrafił zdać. Dokument z gimnazjum to z pewnością 

potwierdza, przecież nauka w gimnazjum trwała 3 lata, to nie była jakaś 

półtoragodzinna, przypadkowa, losowa, nieobiektywna matura, lub 2 lata nauki na 

licencjacie. Nauka w gimnazjum i liceum potwierdza opanowanie każdego języka. 

Przecież nawet na uniwersytecie dostaje się czasami oceny za obecność, bo nie trzeba 

robić żadnych obiektywnych egzaminów. Poza tym doszły do mnie  

słuchy, że ktoś powiedział że parlament nie może sam wyznaczać zasad i ustaleń. 

Przecież to jest oczywiste. A i tak to nie jest żaden argument, bo przecież nie podaję 

nazwiska autora więc jestem niewiarygodny. Jeśli Pani Kierownik przyjmie zaproszenie 

obiecuję że będę w pełni spokojny i opanowany. Da się zrobić. Wszyscy przecież uczymy 

się na błędach. Poza tym, będzie zarząd więc nie będzie trzeba nigdzie dzwonić. Co 

prawda mówię trochę niewyraźnie, podobno nie słucham innych, mam dziwny „body 

language”, ale zrobię wszystko by zatrzeć jakieś ewentualne złe wrażenie z 

wyimaginowanej przeszłości. Zachowujmy się. Jesteśmy przecież na perfekcyjnej 

uczelni, te rankingi to jest jakaś niesprawiedliwość, zrządzenie losu a negatywne opinie 

są przesadzone. Mam nadzieję, że Pani Kierownik odpowie na pytania i powie, jakie ma 

plany na przyszłość. Z perspektywy czasu ufam że tak naprawdę zawsze każdy na ueku 

chciał mnie docenić. Jeśli nie zdążył wprost w związku z olbrzymią kolejką, to chociaż 

później robił to przez telefon. „Najważniejszą perspektywą jaką należy przyjąć przy 

wypełnianiu misji jest perspektywa studenta, naszego głównego interesariusza, 

poszanowanie jego praw, dbanie o jego rozwój intelektualny oraz promocja otwartej 

postawy i tolerancji oraz poczucia osobistej odpowiedzialności za proces uczenia.” To 

nic innego jak cytat z misji Centrum Językowego. Nie możemy też oczekiwać od Cj 

czegokolwiek na przyszłość. Kto wie co się przez ten czas zdarzy. Jedno uderzenie 

asteroidy spowodowało że wyginęły dinozaury, a jeden wulkan potrafi storpedować loty 

na całym świecie. Potencjalnie można przecież nawet zginąć od poślizgnięcia się na 

kroplach deszczu spadających przez dziurawy dach. A gdzie ten biedny Cj przy tym? 

Zwłaszcza że w dużej części to szklany budynek, a obok trwa tak duża budowa. Budowa 

wielkiego hotelu i kolejnego centrum biznesowego. Kolejnego miejsca gdzie język 

angielski będzie nikomu do szczęścia niepotrzebny. Wydaje mi się że znaleźliśmy nawet 

winnego całego językowego zamieszania. Wierzę że to był USOS. Ci co sądzą że wynikało 

to z braku anglistów i nieproporcjonalnie dużego innego zespołu (np. niemieckiego) 

przecież są w błędzie. Gdyby podaż nie odpowiadała popytowi to przecież wdrożono by 

mechanizmy zaradcze. Niewidzialna ręka rynku. CJ ostatni raz szukał anglistów (wg BIP 

UEK) w styczniu 2018 r, więc na pewno anglistów nie brakuje. Inaczej by się ich szukało. 

Ciekawe też jest podejście do aktualizacji strony centrum językowego w podstawowych 

kwestiach. Strona CJ wskazuje 3 zespoły zespoły a e-uczelnia 4. Strona CJ wskazuje 54 



 
 
 
 

 

anglistów, e-uczelnia 51, a aktywny plan zajęć lub nieaktywny z informacją o urlopie 

posiada 45 z 54, w USOSIE znajduje się 42 anglistów. Ufam że (wg usosa) 42 anglistów 

do 45 pozostałych lektorów to prawidłowa proporcja. Ufam że opiera się one na 

realnych potrzebach (dane na 5 stycznia). O ile portal archiwizujący strony internetowe 

się nie myli to zdecydowanie więcej rezygnuje z pracy/zmienia nazwisko anglistów niż 

nauczycieli innych języków. Ufam że jest to tendencja z pewnością pozytywna dla 

wszystkich. Tym bardziej że w podstronie misja CJ czytamy: „ Dlatego też misją CJ 

powinno być stworzenie praktycznych możliwości szybkiego reagowania na nowe 

potrzeby społeczeństwa i rynku pracy przez dostosowywanie naszej oferty do 

zmieniającej się roli nauczania języka w uczelniach ekonomicznych.” Z pewnością też 

zdiagnozowano wszystkie problemy tego wyimaginowanego kryzysu. Z czego innego 

mogłoby wynikać to że oświadczenie uczelni pojawiło się dopiero po kilkunastu dniach? 

Na uczelni gdzie największym wydziałem jest wydział zarządzania z pewnością 

próbowano rozwiązać problemy, i znaleźć rozwiązania na przyszłość. Ci co sądzą inaczej 

to cytując klasyka to nie ludzie, to wilki. Jeden z nich zdaje się że nareszcie przemówił 

ludzkim głosem. Szczerość w naszym parlamencie to norma. Kiedyś zadawał pytania na 

które zarząd nie mógł znać odpowiedzi bo nie dotyczyły zarządu tylko jednostki 

uczelnianej. Teraz wreszcie ufa. Na szczęście postanowiłem dbać o dobro najwyższe 

czyli dobre imię uczelni. Chętnie wysłucham więc Pani Kierownik. Niech to spotkanie 

będzie odpowiedzią na oficjalnie wymieniane standardy etyczne UEKu takie jak: 

prawda, wolność i odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość, sprawiedliwość, 

życzliwość, tolerancja i lojalność, bezstronność i przejrzystość w załatwianiu spraw 

publicznych Rozumiem że CJ nie mogło na swojej stronie opublikować oświadczenia 

magnificencji rektora.  

Można było też zwyczajnie studentów przeprosić, napisać: „studenci, rozumiem że nie 

tak wyobrażaliście sobie początek studiów na uniwersytecie”. Pewnie jakieś problemy 

czysto techniczne stanęły na przeszkodzie. Można też to było opublikować na oficjalnym 

profilu CJ na facebooku. Przecież nie powstał on po to by zrobić wizerunek na 

międzynarodowej akredytacji. To że został stworzony 11 dni przed wizytacją, a jednym 

z pierwszych postów było zaproszenie studentów do rozmowy z zespołem 

akredytującym to ufam że kompletny przypadek. Nawet zdobył na starcie dobre oceny i 

rekomendacje. „Przełom roku 2017/2018 zapisze się złotymi zgłoskami w historii 

Centrum Językowego UEK” to informacja jaką można znaleźć w zakładce po tym jak w 

2018 jako pierwszy Uniwersytet Ekonomiczny w Polsce otrzymał akredytację equals. 

Jestem ciekawy czy taki optymizm będzie w momencie zbliżającej się wizyty 

akredytującej. CJ przecież chce z nami rozmawiać. To że reprezentant studentów do 

współpracy z CJ wybrany w październiku nic nie mówi o efektach swojej działalności 

wierzę że tylko pokazuje jak mocno został przez kierownictwo zaangażowany, wierzę że 

wszystko przebiega pomyślnie, wierzę że we wrześniu nie będzie żadnej wpadki. Wierzę 

że został poinformowany że wszystkie ryzyka zostały wyeliminowane. Trzeba wierzyć, 

trzeba ufać. Zbliżają się jednak dni otwarte, nowe rekrutacje, nowi studenci. CJ ma jak 

już zostało przeze mnie udowodnione zdecydowanie niesłusznie zszargany wizerunek. 



 
 
 
 

 

Przecież wszystko lub prawie wszystko było ok. Nawet zrobił procedurę odwoławczą, 

która co prawda nie dotarła do wszystkich studentów, ale każdy mógł się o niej 

dowiedzieć. Wierzę że centrum językowe nie popełnia błędów. Wierzę, że to są co 

najwyżej przeoczenia. Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie zespół ds. Jakości Kształcenia powinien do końca listopada każdego roku 

sporządzić raport dot. jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki oraz powinien go 

opublikować na stronie internetowej jednostki. Wierzę że na stronie CJ te sprawozdania 

są publikowane, a to po prostu ja ich nie potrafię znaleźć. Ciekawostką jest to że zgodnie 

z informacją przedstawioną na stronie internetowej CJ w zespole tym działa 

przedstawiciel studentów-Ewa Bielak. Wierzę że jest sporządzona Strategia Rozwoju 

Centrum Językowego. Wierzę, że jest przeprowadzany audyt wewnętrzny. Wierzę że 

zgodnie z tą samą uchwałą pani Kierownik sporządziła już plan działań mających 

poprawić jakość kształcenia w jednostce. Czas na to minął w grudniu. Mamy styczeń. 

Dlatego zaprośmy na posiedzenie Panią Kierownik, która wierzę że potwierdzi że jest 

dobrze, że wszystko jest analizowane, wnioski z sukcesów zostały wciągnięte, jakieś 

drobne potknięcia zostały shiperbolizowane. Zadamy pytania których odpowiedzi 

rozwieją jakiekolwiek wątpliwości. Zamkniemy usta wszystkim niedowiarkom, a dzięki 

temu że posiedzenia są protokołowane pozytywne słowa zapamiętamy i przypomnimy 

ewentualnym wilkom. Jednocześnie wywiążemy się z zobowiązania które złożyliśmy 

pod oświadczeniem uczelni że: „zapewniamy, że dalej będziemy podejmować działania 

mające na celu podnoszenie jakości kształcenia na UEK.” Ustalimy też co mówić 

ewentualnym hejterom, którzy przecież NIESŁUSZNIE wytykają błędy, w jaki sposób 

odpierać im ich argumenty. Będziemy wiedzieć co mówić kandydatom i rozmawiającym 

z nami o sytuacji w CJ. Może nawet podepniemy coś do bezpiecznej uczelni i zrobimy coś 

międzykulturowego. Pokażemy że jesteśmy już prawie jedną wielką rodziną a na pewno 

tworzymy prawdziwą uniwersytecką wspólnotę. Wierzę że pani kierownik ucieszy się 

że studenci chcą ją wysłuchać, nie będzie przeszkadzał jej ani dzień ani godzina, bo 

głęboko wierzy w swoją uniwersytecką misję. Wierzę że doceni że my tak naprawdę 

każdego dnia siedzimy po przysłowiowych godzinach, (bo nie mamy obowiązku bycia w 

samorządzie), staramy się pomóc i wspierać na każdym kroku. Przecież na stronie 

Centrum znajduje się informacja: „Na bieżąco analizowane są uwagi, wnioski i 

propozycje zarówno pracowników CJ, jak i studentów, w celu uzyskiwania lepszych 

efektów kształcenia i lepszego ukierunkowania działań służących ich realizacji.” A 

bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami studentów to jedna z lepszych metod.  

 

David Kukułka - Odnosząc się do wypowiedzi przede wszystkim na posiedzeniach 

Parlamentu Studenckiego jesteśmy obecni jako grono studentów i dopuszczamy do 

niego tylko osoby bezpośrednio powiązane ze społecznością studentów. Nie 

dopuszczamy otwarcia posiedzeń na pracownika uczelni, a tym bardziej na kierownika 

jednostki uczelni. Są inne gremia, na których możemy dyskutować o takich sprawach, 

np. Senat, Rady Wydziału . Na nich jest miejsce na takie rzeczy. Jednocześnie dziękuję za 

satyryczny po części sposób przedstawienia wypowiedzi, jednak proszę o zwięzłość 



 
 
 
 

 

wypowiedzi w przyszłości. Oddaję głos Kindze.  

  

Kinga Matoga - Przypominam o zapisach i wpłatach na bal, które trwają do dzisiaj.   

  

David Kukułka - Dziękuję za ogłoszenie. Krzysztofie, masz dwa zdania.   

  

Krzysztof Kula  - Dziękuję Davidzie za takie słowa. Użyłem takiej formy, ponieważ 

sytuacja jest dla mnie wyjątkowa i uważam, że to był jedyny sposób w jaki mogłem się 

wyrazić.   

  

Pyt.  Maria Bartkowska - Mariusz, wspomniałeś o spotkaniu drugiego składu OKS 

początkiem lutego. Część wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy zostało złożonych 

w grudniu. Czy planujesz coś zrobić, aby taka przewlekłość nie pojawiła się w 

przyszłości?    Odp.  Mariusz Rogowski  - Będę starał się, aby przynajmniej przy USOSie 

były elektroniczne decyzje i ograniczyć przy tym biurokrację i doręczanie papierowych 

decyzji pocztą. Ponieważ za dwa lata większość uczelni będzie będzie pracowała na 

USOSie, nie wiem czy uda się wprowadzić jakieś zmiany w Wirtualnym Dziekanacie. 

Jednak postaram się, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłym roku.   

  

  Zamknięcie posiedzenia.   

 


