
 
 
 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

Kraków, 27 marca 2019 r. 

Protokolanci:  

Jakub Figiel 

Przemysław Szot 

Patrycja Cieślik 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

Sala Senacka, Pawilon G. 

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 18:30; zakończenie: godz. 21:00; 

2. Obecni na posiedzeniu: 

Liczba obecnych na posiedzeniu była wystarczająca do stwierdzenia quorum. 

3. Porządek posiedzenia: 

I. Otwarcie posiedzenia 

Wszyscy za zmianą brzmienia drugiego punktu. 

II. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 20 lutego 2019 roku 

Wszyscy za zatwierdzeniem protokołu. 

III. Informacje Zarządu 

Magdalena Graca:  



 
 
 
 

 

1. Posiedzenie Senatu 

25 marca odbyło się posiedzenie Senatu. Wcześniej, 4 marca, została podjęta uchwała 

na temat programu studiów. Sprawa była dosyć żywiołowa, ponieważ uchwała w 

niektórych aspektach jest niekorzystana dla studentów. Zostały narzucone limity na 

liczbę godzin. Wynika z nich, że zajęcia i wykładu są ograniczone pod względem 

liczby godzin, a pewnie niedobory na studiach stacjonarnych są uzupełniane przez 

zajęcia typu e-learning czy konsultacje. Naszym celem jest podwyższenie limitu lub 

jego zniesienie. 11 marca odbyło się spotkanie Komisji ds. KRK, w skład której 

wchodzą m. in. prodziekani i pełnomocnik ds. KRK. Na spotkaniu omówiliśmy treść 

uchwały i poprawek, które dostaliście na maila. Zakończyło się ono stworzeniem 

projektu uchwały, która mniej więcej powinna zadowalać wszystkich. Czekamy 

jednak na opinię mecenasa w sprawie konsultacji, które odbywają się w trakcie 

naszych zajęć lub w ogóle się nie odbywają oraz narzuconego na nie limitu godzin. 

Pismo zostało złożone dwa tygodnie temu i nadal tej opinii nie otrzymaliśmy. Z tego 

powodu na ostatnim Senacie nie opowiedzieliśmy się za przyjęciem tej uchwały. 

Pojawił się również aspekt języka angielskiego i możliwości uzyskania przez 

studentów efektów uczenia się na poziomie B2 i B2+. Co więcej z uchwały zostały 

wykreślone karty przedmiotów oraz dyskutowaliśmy nad specjalnościami.  

2. Rada Studentów PSRP 

Sprawa uchwały została również poruszona na Radzie Studentów PSRP, gdzie 

zwróciliśmy się z pytaniem, czy taki limit godzin dydaktycznych może zostać 

wprowadzony na uczelni. Otrzymaliśmy informacje, że jest to zgodne z 

rozporządzeniem. Natomiast Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu 

Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, zwróci się z tym pytaniem zarówno do 

Ministerstwa jak i do Komisji Akredytacyjnej czy można coś zrobić z nadmierną 

ilością godzin konsultacji.  

3. Komisja Dydaktyczna  

Około 1,5 tygodnia temu podjęliśmy działania zmierzające ku opracowaniu nowego 

regulaminu studiów. Praca została tak podzielona, że każdy członek Komisji 

Dydaktycznej ma do opracowanie min. 3 paragrafy czy są one dla nas korzystne, czy 

są na ich temat dyskusje np. na UEK grupie. Termin zakończenia prac został 

wyznaczony na 29 marca. Mariusz Rogowski uczestniczy w zespole ds. regulaminu 



 
 
 
 

 

więc nasze uwagi zostaną mu przekazane by przekazał je dalej Władzą i całemu 

zespołowi.  

4. Program studiów 

Bieżący okres to jest to czas na opiniowanie efektów uczenia się. Na przyszłym 

posiedzeniu Senatu prawdopodobnie zostaną poddane pod głosowanie programy 

studiów. Stale napływają do nas prośby o zaopiniowanie programów studiów.  

5. Nierozliczone semestry  

12 marca system USOS zamknął możliwość wprowadzania ocen prowadzącym. Z 

tego powodu wielu studentów ma nierozliczony semestr. Skontaktowałam się ze 

starostami pierwszego roku w celu ustalenia, czy problem leży po stronie 

prowadzących, którzy nie oddali protokołów z ocenami z egzaminów czy odpowiadają 

za to dziekanaty. Jest to raczej problem dziekanatów, które muszą nadrobić pewne 

zaległości związane np. z przepisywaniem ocen. Jestem w stałym kontakcie z Panią 

prorektor Filek i działamy tak, aby tą sprawę jak najszybciej rozwiązać, tym bardziej, 

że 31 marca kończy się ważność legitymacji studenckich.  

6. Komisja Rektorska 

20 marca odbyła się Komisja Rektorska ds. Jakości Kształcenia na której omówiliśmy 

oceny z seminariów, oceny z egzaminów w ramach studenckiej oceny jakości 

kształcenia, raport dotyczący jakości kształcenia. Została poruszona kwestia sposobu 

prowadzenia przedmiotu jakim jest matematyka, jak również kwestia zwiększenia puli 

przedmiotów „do wyboru”. 

7. Centrum Językowe 

1 marca złożyliśmy wniosek o udostępnienie danych związanych z Centrum 

Językowym, aby sytuacja z października się nie powtórzyła. 15 marca uzyskaliśmy 

informację, że rektor Surówka wydał zgodę na ich udostępnienie. Do dnia dzisiejszego 

(27 marca) nadal tych danych nie otrzymaliśmy.  

8. III Sympozjum Dydaktyczne 

Odbyło się w dniach 4-5 marca, na którym po raz pierwszy przewidziano prezentacje 

studencką na temat naszego postrzegania zajęć i Uniwersytetu. Prezentacja została 

przedstawiona przez Davida i przeze mnie, a odzew był bardzo pozytywny. Wielu 



 
 
 
 

 

prowadzących podchodziło do nas już po zakończonej prezentacji i sami zgłaszali 

chęć pracy nad pojawiającymi są problemami.  

9. Poczta studencka 

Jest już gotowe rozporządzenie przeanalizowane przez prawników i czekamy na 

zamknięcie semestru, aby wprowadzić go w życie.  

Czy są jakieś pytania? 

Pyt. Krzysztof Kula – Czy dziekan przewidział liczbę wniosków zanim zacznie na nie 

odpowiadać?  

Odp. David Kukułka – Obecna liczba wniosków wynosi 8. Problem polega na tym, że 

prorektor ma 14 dni na rozpatrzenie pisma i rozwiązanie zawartej w nim sprawy, a może 

odpowiedzieć „Zostaną podjęte działania”. Będziemy pilnować by odpowiedzi były, a opinia 

prawnika jest już prawie gotowa. Wcześniej dostałem informację, że prawnik miał problemy 

z odpowiedzią na nasze pytania. To pozostawiam do refleksji.  

Krzysztof Kula - Gdyby się pojawiła informacja, że nie mają czasu odpowiadać na wnioski, 

to ja oferuję swoje wsparcie.  

Mariusz Rogowski – Dziś odbyło się 2. spotkanie zespołu ds. regulaminu. Teraz 

ustosunkowujemy się do opinii prawników. Nie ma na razie żadnych rewolucyjnych kwestii. 

Czekam na wyniku pracy Komisji Dydaktycznej aby przedstawić ją pozostałym członkom 

zespołu i by nie było problemów z ewentualnymi poprawkami na Senacie.  

Druga kwestia dotyczy Nagrody dla najbardziej zaangażowanych – zaczynamy przyjmować 

wnioski, a forma wniosku nie zmieniła sią od poprzedniej edycji.  

Paulina Łatka - Z mojej strony uzupełnienie. „Bądź aktywny i zdobywaj doświadczenie. 

Zwiększ swoje szanse na rynku pracy” jest to projekt organizowany we współpracy z 

Fundacją UEK i jest to bardzo fajna inicjatywa, tylko wymaga dużego zaangażowania ze 

strony uczestników. Odbędzie się cykl szkoleń, który będzie trwać 56 godzin stacjonarnych i 

odbywać się będą na terenie kampusu oraz 25 godzin e-learningowych. Tematyka to m.in. 

posługiwanie się mową ciała, rozwój kompetencji międzykulturowych, wypracowanie 



 
 
 
 

 

kompromisu. Co więcej trzeba odbyć 30-godzinny program stażowy w ENEGO czyli 

organizacjach pozarządowych. Celem tego projektu jest uświadomienie ludziom, że 

organizacje pozarządowe też mają jakiś cel. Realizacja projektu będzie odbywać się od 

września do grudnia i bardzo zachęcam do udziału.  

Robert Prokop - wniosek do prof. Surówki – plan zmniejszenia budżetu o 100 000 zł. 

Wystosowaliśmy pismo od organizacji studenckich z zapytaniem dlaczego pojawiły się takie 

cięcia. Chcemy by kwota którą otrzymywaliśmy dotychczas została utrzymana. Czekamy na 

uzasadnienie decyzji, jeśli kwota pozostanie zmniejszona, będziemy podejmować dalsze 

kroki.  

David Kukułka – Miałem okazję być na Kolegium Rektorskim gdzie poruszyłem kwestię 

wyciągania konsekwencji od prowadzących, którzy nie wpisują zaliczeń semestrów 

studentom. Dyskusja została rozpoczęta przez mnie, jednak została wzięta na poważnie i 

zaangażowali się w nią dziekani. Prorektor Surówka był nieobecny na Kolegium więc nie 

wypowiedział się w tej kwestii. Czekamy na odpowiedź na wystosowane pismo, w którym 

prosimy o wyciąganie konsekwencji.  

Zarówno po Sympozjum jak i po Senacie pojawiło się bardzo dużo głosów wspierających 

PSUEK w kwestiach dydaktyki, jednakże uchwała przeszła.  

Czy ktoś ma jakieś pytania? 

Pyt. Krzysztof Kula – Jakie działania podjęło Centrum Językowe od czasu swojego 

oświadczenia, aby sytuacja z października się nie powtórzyła?  

Odp. David Kukułka - Nie otrzymaliśmy odpowiedz w sprawie podjętych działań, dlatego 

będziemy nalegać na podjęcie tych działań. 

Pyt. Krzysztof Kula – Czy bierzecie pod uwagę publikacje oświadczenia ze strony 

Parlamentu, że np. języka angielskiego nie będzie, co jest cenną informacją dla studentów 

studiów licencjackich i zastanawiają się nad kontynuacją studiów na UEK? 

 

Odp. David Kukułka - Oświadczenie dotyczące naszych działań i wyników dotyczących 

języków jak najbardziej powstanie, nie znamy jednak dokładnego terminu publikacji.  



 
 
 
 

 

Pyt. Krzysztof Kula – Czy na Dniach Otwartych UEK CJ promował język angielski i jaka 

była ich ogólna prezentacja?  

Odp. Paulina Łatka – Promocja CJ wypadła bardzo pozytywnie i mnie osobiście są 

podobała. CJ bardzo fajnie się promował i dobrze to odebrałam 

Ad vocem Krzysztof Kula – Na pewno promocja wypadła świetnie, ale czy prowadzący 

powiedział na koniec przyszłym studentom, że mogą nie dostać języka angielskiego?  

Odp. David Kukułka – Takiej informacji nie było.  

Ad vocem Magdalena Graca – W trakcie dyskusji na temat języków obcych poruszyliśmy 

kwestię zgłaszanych propozycji poprawek pani kierowniczce, nie otrzymaliśmy żadnych 

uwag co do ich treści. Obowiązkiem Uczelni jest zapewnienie studentom możliwości 

kształcenia zarówno w obszarze języków obcych tak aby licencjat i inżyniera skończyć na B2, 

a magisterkę na B2+. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na temat problemów z liczbą lektoratów i 

zatrudnieniem.  

Pyt. Krzysztof Kula – Zastanawiam się czy iść na studia magisterskie na UEK, pomimo że 

wiem, że języka angielskiego nie dostanę, jednak CJ oferuje jeszcze 5 innych języków. Nie 

wiem tylko czy zrobić przyśpieszony kurs z hiszpańskiego, niemieckiego czy włoskiego, 

ponieważ nie wiem jaki język zostanie mi przydzielony, a mimo starań ni nauczę się 5 

języków podczas wakacji. Nie wiem jak mam się przygotować do studiów na tym 

Uniwersytecie.  

Odp. Magdalena Graca – Rozumiem ironię, natomiast podczas dyskusji staramy się 

przekazywać dydaktyczne argumenty, powoływać się na aspekty działające na korzyść 

studentów, jednak nie dostajemy zwrotnych argumentów pozwalających na prowadzenie 

dalszej dyskusji.  

David Kukułka – Zapomniałem o istotnej rzeczy. W dniu dzisiejszym miałem okazję spotkać 

się z Prorektorem Surówką po ponad 2 miesiącach przerwy. Na spotkaniu omówiliśmy 

kwestię współpracy podjętej przy uchwale oraz o kolejnej, które zostanie podjęta przy statucie 

i regulaminie. Starałem się przekazać, że mimo wszystko współpraca przy uchwale była 

fikcją i żądamy realnego angażowania nas w przyszłej współpracy. Przypomniałem proces 



 
 
 
 

 

uchwalenia Regulaminu przez Senat oraz proces uchwalenia Statutu. Żywię nadzieję, że 

przyszła współpraca będzie wyglądać inaczej.  

Pyt. Krzysztof Kula – Czy dostaliśmy informację, czy wnioski studentów będę już 

rozpatrywane?  

Odp. David Kukułka – Na część wniosków powoli otrzymujemy odpowiedzi.  

Czy są jakieś pytanie?  

David Kukułka – zaproponowanie przeniesienia punktu V na pozycję IV. - Wszyscy za. 

V. Sprawozdanie Rzecznika Praw Studenta z „Pogotowia Sesyjnego” 

Sprawozdawał: Marcin Marszałek 

Czas trwania: początek sesji zimowej – koniec sesji poprawkowej 

Opis ogólny: Zespół podzieliłem na dwie grupy. Jedna odpowiadała na stronie na Facebook’u 

Rzecznika Praw Studenta a druga na miała Pogotowia Sesyjnego. Maile napływały również 

na mojego osobistego maila jak i Messengar’a. Odpowiedzieliśmy łącznie na 18 maili i 26 

zapytań na Facebooku. Około 40% pytań dotyczyła urlopu dziekańskiego, 20% to był temat 

USOSa i terminów wpisywania ocen do systemu. Pojawiło się również kilka pytań o egzamin 

komisyjny, głownie w kwestiach organizacyjnych, ponieważ mało osób wie, że coś takiego 

działa. Pozostałe pytania dotyczyły przepisywania ocen czy rozliczeń rocznych z języka 

obcego. Miałem interwencję u dziekana wydziału zarządzania i niedopuszczenia do egzaminu 

bez zaliczonych ćwiczeń. Pojawiały się również pytania na temat warunków i związanych z 

nimi terminami poza systemem USOS, podobnie z powtarzaniem semestru.  

Pyt. Krzysztof Kędys – Czy macie dane dotyczące liczby zainteresowanych osób podczas 

zeszłej sesji?  

Odp. Marcin Marszałek – Niestety nie mam, ponieważ takie dany nie były zbierane podczas 

poprzedniej sesji. 



 
 
 
 

 

Pyt. Krzysztof Kula - Czy masz statystykę dotyczącą liczby problemów zgłaszanych na 

poszczególnych wydziałach? Nie miałem dostępu do Facebooka ale na mailu zauważyłem 

dominację jednego z wydziałów.  

Odp. Marcin Marszałek – Nie mam takich statystyk, ale pytania pojawiały się z różnych 

wydziałów, ale faktycznie, ten jeden wydział pojawia się najczęściej zarówno na Facebooku 

jak i na mailu.  

David Kukułka – Dziękuję Marcinie. Jeśli nie ma więcej pytań, chciałbym płynnie przejść 

do kolejnego punktu obrad.  

Koniec części protokołowanej przez Patrycję Cieślik we współpracy z Jakubem Figlem.  

Część protokołowana przez Przemysława Szota. 

IV. Sprawozdanie projektu „Mentorzy UEK 2019”  

Sprawozdawała: Kinga Matoga 

<wymienia harmonogram działania podczas projektu, a następnie przechodzi do prezentacji> 

W ramach promocji na Facebooku wykorzystaliśmy FanPage „Mentorzy UEK”, zdjęcia na 

relacji wydarzenia Mentorów oraz opłaciliśmy jeden post sponsorowany. Dodatkowo, 

puszczaliśmy również posty na UEK Grupa, grupach kierunkowych oraz wszystkich innych 

powiązanych z UEK’iem. Można było wygrać bony do ZaUEK w zamian za branie udziału w 

konkursach. W ZaUEK była przygotowana ścianka, oraz pieczątki na kubkach, ulotki pod 

stołami oraz w pierwszym etapie były plakaty w małej wersji. 

Przy II etapie wydrukowaliśmy nazwiska prowadzących, co zachęciło innych do głosowania. 

Ponownie rozwiesiliśmy plakaty na uczelni, na telewizorach UEK wyświetliliśmy plansze 

oraz na komputerach ustawiliśmy tapetę z informacjami o Mentorach. Było bardzo dużo 

głosów (ponad 2000), co moim zdaniem wyróżniło to, że mieliśmy dużo więcej głosów niż 

poprzednie lata. Nasze standy były bardzo bezpośrednie, mieliśmy dużo laptopów, co 

starałam się cały czas monitorować, żeby każdy mógł uderzać do studentów, którzy 

przechodzili. Chodziło aby promocja była jak najbardziej aktywna. 

Inne formy promocji to: zdjęcia na Instagramie, informacja na e –uczelni.  



 
 
 
 

 

Jeżeli chodzi o sponsoring to nie udało nam się dużo załatwić. Bony na kawę do ZaUEK oraz 

dwie zgrzewki Red Bulla na standy.  

W finansach wyszliśmy na plus 320,40 PLN.  

Jednym problemem było moduł głosowania podczas tworzenia strony. Trzeba było stworzyć 

go na nowo co wydłużyło prace o 30 godzin a głosowanie rozpoczęło się z opóźnieniem.  

Umowa z hotelem została podpisana późno, ponieważ wszyscy mieli urlopy i ciężko były się 

z kimkolwiek dogadać.  

Problemem był również brak grafiki w projekcie. Większość tych grafik tworzyłam ja. 

Niektóre grafiki stworzył Kamil Woźniak.  

W aspekcie pozyskania danych do głosowania, Panie w Dziale Nauczania czy w dziekanacie 

nie chciały na nasze pytania odpowiadać. Nikt nie wiedział co tak naprawdę się dzieje. 

Powoływali się bardzo często na RODO – jako prawdopodobnie wymówkę. Jako, że nie 

mieliśmy czasu by iść z żadnymi pismami w związku z tym miałam pomysł, żeby głosowanie 

było bardziej przejrzyste. Ci co mają więcej studentów to mają większą szansę. Wpadłam w 

takim razie na pomysł by mi takie dane były udostępnione. Ponadto, był brak pewności, że 

otrzymamy dane środki od uczelni. Nie byliśmy w stanie wnioskować o daną kwotę. 

Zaproszone osoby nie potwierdzały swojej obecności. Sponsorów było dwóch, z czego jeden 

zrezygnował dwa tygodnie przed. Jeden chciał wejść, ale dwa dni przed Balem, osoba 

reprezentująca powiedziała, że odpowiedź będzie za tydzień. Problemem również była 

niedziałająca drukarka, która zwiększyła nasze koszty 

Innowacjami była szeroko rozwinięta promocja oraz to jak wychodziliśmy do studentów. 

Filmik z Balu jako relacja oraz nowy odcień logo. Nowa strona internetowa, która miała mieć 

prostszy interfejs. Ulepszenie głosowania – stworzyliśmy algorytm, który rozpoznawał boty 

oraz wprowadziliśmy reCAPTCHA. Rozdawane praliny podczas balu z logo projektu oraz 

dłuższe etapy głosowania w plebiscycie. Uznaliśmy, że losowanie podwójnego zaproszenia, 

gdzie zwycięzca nie zna nikogo z Parlamentu może być słabe, więc po prostu uznaliśmy, że 

lepiej jest dać bon na kawę.  



 
 
 
 

 

Pyt. Krzysztof Kędys - Mówiłaś, że było kiepsko ze sponsorami. Czy masz jakiś powód 

dlaczego tak ciężko było Wam pozyskać sponsorów? 

Odp. Kinga Matoga - Ja ze sponsorami się nie kontaktowałam, jednakże powodem może być 

sama charakterystyka Balu oraz mała pula świadczeń, które mogą być zaoferowane. Nie 

wiem czy Kuba może coś więcej o tym powiedzieć.  

Ad vocem Jakub Figiel - Jeśli chodzi o sponsoring balu, jest to specyficzny projekt. 

Większość woli się zaangażować w inne projekty takie jak ŚwieŻAK czy Planer, ponieważ 

mają większą siłę przebicia. Ten Bal przemawia jedynie do Parlamentu. Nie mają możliwości 

dotarcia do innych studentów na uczelni, co jest dużym problemem.  

Pyt. Krzysztof Kędys - Czy proponowaliście coś takiego jak logo na ściance czy może inne 

świadczenia? 

Odp. Jakub Figiel - Proponowaliśmy nie tylko promocje na samym balu, ale też standy 

promocyjne na FanPage. Mieliśmy dwie firmy, które nie chciały promować się na samym 

Balu, ale po wydarzeniu zorganizowalibyśmy im jakiś stand, ale ostatecznie te rozmowy 

upadły. 

Pyt. Krzysztof Kula - Czy jakieś władze rektorskie odnosiły się do Balu? Czy im się 

podobało czy może że jest to zbędny projekt? 

Odp. David Kukułka - Bal był bardzo dobrze odebrany. Było dużo przedstawicieli władz 

rektorskich. Głosy były bardzo dobre. Oni doceniają nasze starania, że chcemy ich wyróżnić. 

Mimo tego, że duża część władz musiała wyjść dużo wcześniej. Zresztą pojawiają się co roku 

i obserwują jak rozwija się projekt..  

Ad vocem Krzysztof Kula - Pytam w kontekście naszej sytuacji, która nie jest wesoła oraz 

pytam, ponieważ marnujemy pieniądze na Bal jeśli nie jesteśmy dobrze oceniani przez 

władze. Ponadto, przedstawianie Balu jako argumentu przy rozmowach o funduszu 

Parlamentu jest również dobrym pomysłem. Popatrzmy na to z tej strony – jeśli Bal wychodzi 

dobrze, to oznacza, że powinno się te środki przekazywać, ponieważ dobrze je pożytkujemy. 



 
 
 
 

 

David Kukułka - Nie ukrywam, argument balu jest kategorią dobrą. Myślę, że jako cel 

projektu jest to super argument. Czy są jeszcze jakieś pytania? 

brak pytań 

David Kukułka - Dziękuje Kindze oraz Marcinowi, że pomimo choroby się pojawili.  

VI. Dyskusja na temat statutu – sprawozdanie z działań zespołu ds. Statutu UEK oraz 

studenckiego spotkania ds. Statutu UEK 

David Kukułka - Pozwolę sobie na krótkie sprawozdanie z komisji ds. Statutu. Większość 

informacji na temat tych postępów była udzielana na bieżąco. Jednakże chciałbym dokonać 

aktualizacji z ostatniego tygodnia. 19 marca odbyło się spotkanie studenckie ws. statutu. To 

spotkanie było wyjątkowe, ponieważ pojawili się zainteresowani - jednak nieliczni. Czy 

powodem niskiej frekwencji była kwestia terminu czy może po prostu samej tematyki. 

Chciałbym, żebyśmy pracowali nad tym wszyscy wspólnie i chciałbym, żeby więcej 

delegatów było przy tym. Zaprosiliśmy również przedstawicieli organizacji studenckich, z 

którymi współpracujemy w kwestiach organizacji studenckich. Były to takie organizacje jak 

ESN, NZS, RKN. Ci przedstawiciele przyszli, przeważnie było to w postaci jednej osoby, tj. 

Prezesa lub Przewodniczącego. Z ESN były to dwie osoby. Podjęliśmy dyskusję dotyczącą 

nas wszystkich oraz tego jak będzie wyglądać nasza współpraca. Wypracowaliśmy też nasze 

postulaty. Chcemy żeby było odrębne uregulowanie dla studentów w postaci np. działu 

STUDIA I STUDENCI. Postanowienia zostały przeze mnie przesłane do Rektor Filek, która 

jest członkiem tego zespołu. Niestety na początku tygodnia, Pani Rektor nie dała rady udzielić 

nam odpowiedzi. W związku z tym dokonałem kompleksowej korekty oraz redakcji całego 

dokumentu. Do wieczora mam dostać odpowiedzi odnośnie uwzględnienia naszych 

propozycji. Wysłałem też poprawki dotyczące całej reszty statutu. W piątek bodajże ma się 

pojawić na stronie UEK’ u projekt zmian. Resztę kwestii mamy poruszać już w stronie władz 

rektorskich. Póki co nie formułowałem żadnego dokumentu, który miałby dotyczyć innych 

kwestii, a jedynie zrobiłem to dla tych studenckich. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące całego 

regulaminu to zabiorę się za nie w dniach najbliższych. W pierwszej kolejności dostaną je 

uczestnicy spotkania, potem Wy, a potem władze rektorskie i będą musiały się do tego 

odnieść. Czy są jakieś głosy w dyskusji? 



 
 
 
 

 

Pyt. Przemek Szot - Czy jesteś w stanie stwierdzić, w których organach mamy jak na razie 

zagwarantowane 20% oraz czy w przyszłości jest możliwe poszerzenie tej listy? 

Odp. David Kukułka - Część opisu zostało zawarte już w projekcie, który dostaliście na 

maila. Można tam sobie zajrzeć. Przy takim ciele kolegialnym jaką jest Rada Instytutu, która 

jest podobna do RW, mamy tam 20%. Jeżeli chodzi o Radę Kolegium, postanowiliśmy 

delegować tam przedstawicieli Kół Naukowych. Jeżeli chodzi o Senat, to zachowaliśmy 

swoje 20%. Na ten moment to jest tyle. Jak będą się pojawiać kolejne ciała to oczywiście 

będę zabiegać o odpowiednią partycypację naszego środowiska. Też warto wspomnieć, że 

ostatnio uchwaliliśmy sposób powoływania Rady Uczelni. Zgłoszenia może dokonać 

minimum 5 członków Senatu. Nas jest 10, więc możemy zgłosić 2 kandydatów. W związku z 

tym w najbliższych dniach będziemy kierować pytanie do Was wszystkich, czy macie 

potencjalne osoby, które moglibyśmy zaproponować jako osoby ze środowiska zewnętrznego. 

Nie chcemy osób z wewnątrz ze względu na obecna sytuację na Uczelni. W zasadzie to nie 

rozumiemy dlaczego jest podejście polityczne, a nie merytoryczne. My się w to nie chcemy 

mieszać. Będziemy opierać się za kandydatami z zewnątrz i proszę o takie propozycje, 

żebyśmy mogli skorzystać z naszych praw.  

Jakub Figiel - Jeżeli chodzi o zgłoszenie kandydatów to jako Studencka Rada Wydziału 

EISM mamy dwie propozycje. Pierwszym z nim Przemysław Powalacz – koledzy z GAPu go 

kojarzą. Przytoczę – w latach 2008 – 2009 Prezes Zarządu Sanitec Koło, odpowiedzialny za 

region Europy Wschodniej, członek kilku rad nadzorczych, Właściciel marki 4F oraz 

wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Członek szwajcarsko – polskiej izby gospodarczej. Jest 

to osoba, która wyraziła chęć takiego otwartego spotkania z Parlamentem. Drugą osobą jest 

Tomasz Jachna – absolwent AE, i z tego co wiem przez pewien okres był też wykładowcą u 

nas na UEK, także z tego co widzę w KSB. Ekspert w zakresie rachunkowości zarządczej, 

audytu oraz kontroli finansowej. Pan Tomasz także wyraził chęć otwartego spotkania z 

przedstawicielami Parlamentu. 

David Kukułka - Kojarzę obie sylwetki. Jeżeli chodzi o Pana Przemysława, to miał u nas 

zajęcia. Podstawowym problemem jest to, że są jakoś z tą uczelnia powiązani. Większy sens 

ma wprowadzenie powiewu świeżości. Do obstawiania swoimi ludźmi Uniwersytet ma 

swoich ludzi. Wnieść kogoś, kto nie będzie naznaczony atmosferą naszej uczelni. Ktoś kto 



 
 
 
 

 

będzie miał jakieś poglądy zarządcze. Z tego co wiem, on ma jakieś inicjatywy. Jednak przy 

wyborze członków Rady Uczelni skupiłbym się na kimś z zewnątrz.  

Jakub Figiel - Przy obu kandydatach spojrzeliśmy na to, że są to osoby, które mają już jakieś 

poparcie u nas w środowisku na UEK’u, gdzie uznaliśmy to jako plus, a nie minus.  

Pyt. Krzysztof Kul - Czy to kandydatura waszej Studenckiej Rady Wydziału, czy to jest 

propozycja wysunięta przez kogoś? Czy to była kandydatura, która została zaproponowana 

przez Dziekana Firleja? 

Odp. Jakub Figiel - Kulisy są następujące: Szymon Adamczyk wyszedł z tą propozycją do 

naszej Studenckiej Rady Wydziału, my to uznaliśmy za słuszne. W związku ze swoim 

wyjazdem Szymon przekazał mi pałeczkę i ja tutaj jestem tylko posłańcem, a o więcej 

szczegółów musisz go prywatnie zapytać. 

Ad vocem Małgorzata Wcisło: Odniosę się do tego. Faktycznie rozmawiałam z Szymonem i 

przegadaliśmy to u siebie na SRW. Szymon nic nie wspomniał, że to kandydatura od 

Dziekana. Trzeba go osobiście zapytać. Co do samych kandydatur – Przemek jest bardzo 

kompetentny żeby być w Radzie Uczelni. Co do drugiego kandydata to nie jesteśmy jeszcze 

pewni. Odniosę się do wypowiedzi Davida. Wydaje mi się, że powinniśmy brać osoby 

zaufane, osoby, które nie są związane, może to nieść ze sobą zagrożenie. 

Krzysztof Kula - Wydaje mi się, że nawet na uczelni mamy wiele osób zaufanych. Zresztą 

jeśli chodzi o plan zajęć, więc nie powiedziałbym, że mamy mało zaufanych osób. Mam 

pytanie, jeśli Pan Jachna i Powalacz, byli wykładowcami KSB, czy ta propozycja została 

zaproponowana przez Piotra Bułę? 

Jakub Figiel - Nie znam dokładnie kulis skąd wyszła ta propozycja, gdy rozmawialiśmy, nie 

przejawiało się żadne takie nazwisko, więc tutaj musisz bezpośrednio do Szymona kierować 

to pytanie.  

Krzysztof Kula - Z mojej perspektywy, nie chce się angażować, ale powiedziałeś że to 

propozycja Waszej SRW. Teraz mówisz, że nie wiesz.  



 
 
 
 

 

Jakub Figiel - To była propozycja, która wyszła podczas naszego SRW przez Szymona. Tych 

kandydatów proponował Szymon, a my to popraliśmy. Skąd to wziął Szymon to nie wiemy, 

my to po prostu poparliśmy.  

David Kukułka - Więc pogadamy w tej sprawie z Szymonem. 

Pyt. Magdalena Graca - Czy były już prowadzone rozmowy z tymi osobami? 

Odp. Jakub Figiel - Z tego co wiem to Szymon się komunikował z nimi. Stąd jest ich 

propozycja spotkania z Parlamentem.  

David Kukułka - Jedna rzecz, która mnie martwi jest taka, że wychodzimy z tym na 

Parlamencie. Jest to sytuacja która miała miejsce przedwczoraj. Bardzo bym chciał, żeby z 

wszystkimi osobami, którym proponujemy takie stanowiska, to żeby głos szedł jednak jako 

Parlament – jako studenci przedstawiciele, a nie jako Studenckie Rady Wydziału. Nie wiem 

skąd Szymon miał takie informacje i jak dał radę się skontaktować. Dalej, uchwala nie była 

gotowa i przegłosowana. Nie rozumiem skąd się takie dzieło wzięło. Apelują by szło to 

odgórnie, bo skoro mamy stawać dwójkę jako Senat i Parlament to takie działanie zakłócają 

porządek. 

Ad vocem Małgorzata Wcisło - Z tego co wiem to Szymon Ci mówił  

David Kukułka - Tak, wczoraj mnie o tym poinformował, także bardzo szybko procedował. 

Z tego co Kuba powiedział to zostało to już przegłosowane na posiedzeniu Studenckiej Rady 

Wydziału. Nie wiem jak to możliwe.  

Małgorzata Wcisło - Ja dostałam informację, że rozmowa z Tobą została przeprowadzona w 

zeszłym tygodniu. 

David Kukułka - Sprawdzę rozmowę na Facebook’u. 

Jakub Figiel – W poniedziałek ( przyp. red. 25.03.2019 r.) wieczorem poruszyliśmy tę 

kwestię na posiedzeniu. 

Krzysztof Kula - Jestem pełen podziwu, jak nasz Parlament szybko działa. Jest to 

zdecydowanie najszybszym działaniem w tej kadencji. O 13 kończy się Senat z uchwałą w 



 
 
 
 

 

trybie przegłosowywania kandydatów do Rady Uczelni, u EISM ląduje informacja o 

kandydatach, tak samo jak na GAP. Idą do Przewodniczącego, że jest już kontakt zrobiony. 

Jestem pod wrażeniem gdybyśmy w tak zawrotnym tempie działali to byśmy mieli super 

osiągnięcia. 

Maria Bartkowska - Ja nie do końca rozumiem, skąd nagle jedna Studencka Rada Wydziału 

ma takie propozycje, skoro takiej propozycji nie było odgórnie. Sądzę, że każda Studencka 

Rada Wydziału chciałaby się w jakiś sposób ustosunkować do takiej propozycji. 

David Kukułka - Pytanie nie do mnie. Podzielam zdanie Marysi. Trzeba pamiętać, że mamy 

tylko dwóch kandydatów do zgłoszenia. Plus jak będziemy się umawiać to razem, a nie 

osobno. 

Jakub Figiel - Tutaj jak najbardziej się zgadzam, że podjęliśmy działania zbyt pochopnie. 

Nie chcę zwalać na Szymona, ale to była jego inicjatywa. Nie chcemy nic Wam narzucać, ale 

chcieliśmy zaproponować dwie sylwetki. Jaka będzie decyzja Parlamentu to już od Was 

zależy. 

Magdalena Graca – W poniedziałek był Senat, wieczorem przegadaliście kandydatury 

kandydatów. Dziś prezentujesz dwie kandydatury, a w między czasie odbyły się rozmowy z 

innymi osobami. 

Jakub Figiel - Nie wiem jak wyglądały kulisy rozmów. A jeżeli chodzi o poniedziałek to po 

Senacie mieliśmy Radę Wydziału, a po Radzie Wydziału przedyskutowaliśmy to na 

Studenckiej Radzie Wydziału.  

Pyt. Krzysztof Kula - Rozumiem, że Dziekan Firlej był na Radzie Wydziału tak samo jak 

dyrektor KSB Buła?  

Pyt. Przemek Szot - Na którą godzinę umówiliście się na posiedzenie Studenckiej Rady 

Wydziału? 

Odp. Jakub Figiel - Umówiliśmy się na 16:30, ale ostatecznie ze względu na przeciągnięcie 

się Rady Wydziału zaczęliśmy o 17:00. 

Pyt. Robert Prokop - Czy takie głosowanie było przewidziane pierwotnie w porządku obrad? 



 
 
 
 

 

Odp. Jakub Figiel - Takiego punktu nie było pierwotnie w porządku obrad  

Małgorzata Wcisło - Dlaczego doszukujemy się nie wiadomo czego? Chodzi mi o to, że 

Szymon jako jeden z pierwszych zareagował, a inne SRW mogą dać inne propozycje. Chodzi 

mi też o to, że jak już procedowaliśmy nad tą uchwałą to wiedzieliśmy, co możemy mieć, a 

jako Senat możemy zgłosić dwóch kandydatów.  

Magdalena Graca - Pod względem zastanowienia się nad kandydatami nie mam większego 

problemu. Problem jest, że zostały podjęte rozmowy w imieniu Parlamentu, więc jeśli są 

rozmowy z kandydatami i Zarząd Parlamentu nie wie o tym, to jestem w stanie stwierdzić, że 

coś jest nie tak. 

Małgorzata Wcisło - Z tego co ja wiem to nie rozmawiał z nimi oficjalnie, jako 

przedstawiciel Parlamentu a bardziej jako Szymon Adamczyk. 

Przemek Szot - W aspekcie, który poruszyła Gosia tj. że występowała wtedy prywatnie, a nie 

oficjalnie, to pragnę zauważyć, że niezależnie od tego czy występujemy prywatnie czy jako 

Przewodniczący Studenckiej Rady Wydziału, powinniśmy zawsze mieć z tyłu głowy, że 

jednak nasi rozmówcy nie będą tego odróżniać. Rozmawiając o sprawach uczelni zawsze 

widzieć będą w nas reprezentantów studentów i niestety, argument o tym, że ktoś występował 

prywatnie jest moim zdaniem nietrafiony. 

Mateusz Konieczny - Poczekajmy, aż Szymon się wytłumaczy. Po co o tym dyskutować 

skoro nikt nie wie jak to wyglądało? 

Krzysztof Kula - Ja mam bardzo fajną babcię, chciałbym zapytać czy mogę jej proponować 

na kandydata do Rady Uczelni? 

David Kukułka - Rozumiem obawy, ale chcemy teraz po prostu dyskutować o tej całej 

sytuacji. 

Magdalena Graca: to nie jest coś czego się doszukujemy i pojawiły się nowe fakty. Nie 

zdawałam sobie sprawy, że aż tyle się udało zrobić. Chciałam zweryfikować to co się u Was 

dzieje. Jestem zaskoczona, że nikt nie wie, że w naszym imieniu są takie działania 

podejmowane.  



 
 
 
 

 

Maria Bartkowska - Nie zgadzam się z tym, że rzucamy teraz tylko mięsem. Sądzę, że 

powinniśmy właśnie teraz przedyskutować tę całą kwestię, żeby móc ją od razu wyjaśnić. 

Krzysztof Kula - Jako że dalej jestem studentem ekonomii, prosiłbym o wysłanie protokołu z 

tego posiedzenia Studenckiej Rady Wydziału EISM. 

Mateusz Konieczny - A propos rzucania mięsem. Nie mówię o całym temacie dyskusji, ale 

nie znamy wszystkich faktów. Zgadzam się z Przemkiem, wiem, że jakoś to jest powiązane, 

więc nie oceniajmy tego jak to Szymon zrobił.  

Jakub Figiel - Właśnie to co mówił Mateusz. Kwestia jest też taka, że bardzo pobieżnie 

omawialiśmy temat, bo Szymon jechał na konferencję i nie do końca sam jestem 

poinformowany. Prosił o przekazanie na forum. Bardziej szczegółowo on się już wypowie 

Przemek Szot - W takim razie skoro Szymon ma zamiar się bardziej szczegółowo 

wypowiedzieć to faktycznie zaprzestańmy dyskutować. 

David Kukułka - Do 5 kwietnia możemy przedstawić te kandydatury i będziemy je 

rozpatrywać w gronie członków Senatu. Nie damy rady zrobić tego na Parlamencie w 

związku z małą ilością czasu. 

Pyt. Przemek Szot - W kontekście czego będziemy rozpatrywać dane kandydatury?  

Odp. David Kukułka - W najbliższych dniach będziemy się dosyć mocno nad tym pochylać i 

ktokolwiek ma potencjalne kandydatury, proszę o wysyłanie maili z sylwetką kandydata. Nie 

wiem czy wiecie jaki jest adres kandydatów. No i bardzo dobrze byłoby jeśli mielibyście 

bezpośredni kontakt do nich. 

Odp. Przemek Szot - Czy wystarczy, że wyślemy maila z sylwetką kandydata i to będzie ok? 

Odp. David Kukułka – Jestem jak najbardziej za tym. Wysyłajcie do północy w sobotę, tak 

żeby można było później o nich debatować i podejmować próby kontaktu. Nie ma więcej 

głosów w dyskusji także przechodzę do kolejnego punktu obrad „wolne wnioski”. Chciałbym 

w związku z tym przekazać głos jednemu z dwóch koordynatorów Mostów Ekonomicznych, 

Krzyśkowi Kędysowi. 



 
 
 
 

 

VII. Wolne wnioski 

Krzysztof Kędys - Dwa tygodnie temu skończyły się Mosty. Tak jak to na Mostach bywa, 

każdy jest zadowolony, a wszystko przebiegło sprawnie, bo przyjechały bardzo fajne ekipy. 

Część mogliście poznać wyjeżdżając na Mosty. Jeżeli będzie więcej pytań to mam nadzieję, 

że zostaną poruszone na sprawozdaniu i chciałbym wszystkich zaprosić na imprezę 

pomostową w Fourze, gdzie razem z uczestnikami będziemy mogli poimprezować i po prostu 

pogadać. 

David Kukułka - Chciałbym przypomnieć, że odbywają się wybory uzupełniające i dostałem 

kilka pytań odnośnie sensu. Niedługo będziemy mieli wybory do innych ciał i będą wybory 

oficjalne, ale na ten moment mamy bardzo dużo wakatów i procedowanie obecnych 

Studenckich Rad Wydziału jest mocno utrudnione. Więc potrzebujemy to, by spełnić pewne 

formalności. W związku z tym wybory były niezbędne. O nich więcej mogłaby powiedzieć 

Natalia Karp, ale jej nie ma teraz na sali.  

Maria Bartkowska - Chciałabym wspomnieć, że ruszyły zapisy do Zmagań Wydziałów, 

więc jak ktoś zostać uczestnikiem lub może kogoś zachęcić to bardzo o to proszę. 

Pyt. Krzysztof Kula - Pytanie – czy Parlament Studencki uważa, że Kierownik CJ pełni 

funkcję studenckie? 

Odp. David Kukułka - Z tego co rozmawialiśmy, jesteśmy za rozwiązaniem, że w CJ jest 

osoba ds. studenckich. Z tych spraw dalej póki co omawiamy szczegóły. 

Pyt. Krzysztof Kula - Pytanie do Magdy. Czy te egzaminy i ich czas trwania np. 20 godzin 

jest ok? Co podwyższa współczynnik kontaktu? 

Odp. Magdalena Graca - Nie odpowiem póki co, czekam na Wilka, który powinien udzielić 

odpowiedzi do wczorajszego dnia. Jeżeli chodzi o nieoficjalną informację to niektórzy z 

Dziekanów wystosowali prośbę/wniosek, żeby spędzać 4 godziny konsultacji w ciągu 

tygodnia. Więc jest reakcja od samego Senatu i innych władz. Zachęcam do korzystania z 

tych 4 godzin konsultacji. 

David Kukułka - Czy jeszcze jakieś wolne wnioski? 



 
 
 
 

 

brak wolnych wniosków 

Zamknięcie posiedzenia 

 

 


