
 
 
 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Parlamentu Studenckiego 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Kraków, 25 kwietnia 2019 r. 

Protokolant: Patrycja Cieślik 

 

1. Miejsce i czas posiedzenia: 

 Nowa Sala Senacka, pawilon G. 

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

2. Obecni na posiedzeniu: 

 Obecnych 26 delegatów; liczba obecnych była wystarczająca do stwierdzenia quorum.  

3. Porządek posiedzenia: 

 

I Otwarcie posiedzenia 

Zaproponowanie przez Davida Kukułkę następujących zmian w porządku obrad:  

1) Ogłoszenia Zarządu przesunąć na punkt IV (po Sprawach Osobowych), z powodu 

chwilowej nieobecności Magdaleny Gracy, 

2) Dodanie punktu do Spraw Osobowych, który brzmiałby „Wybór członka Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów z ramienia wydziału Gospodarki i 

Administracji Publicznej”, 

3) Usunięcie punktu VII, czyli „Bezpieczna Uczelnia – dyskusja”, z powodu 

nieobecności koordynatorów poprzednich edycji projektu. 

Jednogłośne przegłosowanie nowego porządku obrad. 

Powitanie przez Davida Kukułkę nowo wybranych członków w wyborach uzupełniających do 

Studenckich Rad Wydziału oraz gościa specjalnego, prezes Rady Kół Naukowych Paulinę 

Mizerny.  

 

II Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 27 marca 2019 roku 

Zaproponowanie poprawki do protokołu: dołączenie do protokołu treści ogłoszeń Zarządu 

przesłanej e-mailem.  

Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu: 

1 głos wstrzymany, reszta głosów za.  



 
 
 
 

 

III Sprawy Osobowe 

Wybranie komisji skrutacyjnej w składzie: 

1. Magdalena Nowak 

2. Natalia Wolas 

3. Marcin Marszałek 

1 głos przeciw, reszta za.  

 

a. Wybór członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów z ramienia 

wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej 

David Kukułka – Na podstawia paragrafu 21 Regulaminu Samorządu Studenckiego oraz na 

podstawie decyzji Komisji Rewizyjnej nr 14/2018/19 dnia 15 marca 2019 roku w sprawie 

utraty mandatu do SRW przez Macieja Wiśniewskiego traci on jednocześnie delegację do 

uczestnictwa w innych organach uczelnianych oraz wydziałowych z możliwością ponownego 

wyboru. Studencka Rada Wydziału GAP wystąpiła z wnioskiem o wybór nowego członka do 

Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów z ramienia wydziału Gospodarki i 

Administracji Publicznej. Jako kandydata zaproponowała Krzysztofa Kulę. Krzysztofie, czy 

zgadzasz się kandydować? 

Krzysztof Kula – Tak, zgadzam się.  

Głosowanie: 

25 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący.  

b. Zaopiniowanie wniosków o Nagrodę dla Najbardziej Zaangażowanych 

Organizacyjnie UEK 

Przedstawienie przez Mariusza Rogowskiego streszczenia wniosków oraz opinii Komisji 

Socjalnej w ich sprawie.  

 

Dyskusja przy wniosku Marty Kordek: 

Pyt. Krzysztof Kula – Zauważyłem pewną nieścisłość, a mianowicie wniosek z graduacją dla 

wydziału Towaroznawstwa ma opinię pozytywną, a wniosek z Balem opinię negatywną. Czy 

graduacja jest wyżej od Balu?  

Odp. Mariusz Rogowski – Może źle się wyraziłem. Zarówno graduacja jak i Bal są mocnymi 

osiągnięciami, natomiast we wniosku z graduacją było więcej pomniejszych osiągnięć, co 

wpłynęło na opinię pozytywną. Przy Balu była tylko jedna dodatkowa rzecz, która według 



 
 
 
 

 

Komisji nie przechyliła szali w stronę opinii pozytywnej. Są to natomiast opinie Komisji 

Socjalnej, wy możecie zagłosować według własnych przekonań i ocen.  

 

Dyskusja przy wniosku Filipa Piszczka: 

Robert Prokop – Chciałbym się wypowiedzieć na temat funkcji Filipa jako osoba pracująca 

przy Juwenaliach. Uważam, że poświęca bardzo dużo czasu na swoją pracę, ponieważ ogarnia 

praktycznie każdą grafikę na Juwenalia i przy projektach. Przy zamawianiu materiałów 

promocyjnych cały czas jest w kontakcie z firmami. Uważa, że powinniśmy spojrzeć 

przychylnym okiem na wniosek Filipa, ponieważ zaangażował się całym sobą w organizację 

Juwenalia UEK 2019. 

Ad vocem Mariusz Rogowski – Nie twierdzę, że jest to funkcja wymagająca małego 

zaangażowania czy poświęcenia małej ilości czasu. Komisja przyjęła pewną linię orzeczniczą, 

że za jedno mocne osiągnięcie raczej nie przyznawała opinii pozytywnej. Najważniejsze 

jednak jest to, że z wniosku to zaangażowanie nie wynikało, a my oceniamy wniosek a nie 

osobę. Kapituła dostaje tylko wniosek i nie dopytuje jak kto działa, dlatego to wyjątkowe 

zaangażowanie musi wynikać z wniosku.  

Joanna Trzeciak – Ja się zastanawiam nad tym dobry wniosek a dobra działalność, bo 

według mnie nie każdy ma zdolności do opisywania swojej działalności. Zgadzam się z 

Robertem, że ta funkcja wymaga zarówno dużego zaangażowania jak i odpowiedzialności. 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Krzyśka, też nie mogę jakoś sparować graduacji i 

pracy przy Juwenaliach tak aby to wyszło na korzyść graduacji.  

Mariusz Rogowski – Powiedziałem już swoje zdanie, a w tym momencie nie zmienimy 

opinii Komisji Socjalnej.  

Kaja Adamczyk – Osobiście uważam, że ten wniosek jest dość niesprawiedliwie 

zaopiniowany w porównaniu do wcześniejszych wniosków zarówno pozytywnych jak i 

negatywnych. Wiem, że Filip angażuje się w wiele mniejszych projektów, w zeszłych latach 

również był koordynatorem dużych projektów i nie rozumiem tutaj oceny negatywnej. 

Zaangażowanie sportowe też pochłania dużo czasu i uważam opinię Komisji Socjalnej za 

niesprawiedliwą, dlatego skłaniam się ku ocenie pozytywnej.  

Ad vocem Mariusz Rogowski – Odnośnie zaangażowania sportowego, nie braliśmy nawet 

tego pod uwagę. Za tego rodzaju aktywność są punkty do stypendium Rektora. Również 

aktywność w zeszłych latach nie jest tu trafionym argumentem, ponieważ nagradzamy za 

zaangażowanie w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19. Jak powiedziałem, my 



 
 
 
 

 

opiniujemy wnioski a nie osobę.  

Krzysztof Kula – Rozumiem jedną i drugą stronę. Chciałem zwrócić uwagę, że opiniujemy 

zaangażowanie za semestr zimowy, a z tego co mi wiadomo zimowe zaangażowanie przy 

Juwe jest mniejsze niż w semestrze letnim. Nic nie stoi na przeszkodzie by Filip złożył 

wniosek w następnej edycji Nagrody. Osobiście zastanawiam się czy nie zmienić charakteru 

nagrody i przyznawać ją za całokształt a nie tylko za jeden semestr, bo jak widzimy, czasami 

to trudno ocenić.  

Maria Bartkowska – To, że wniosek jest źle napisany to wszyscy musimy się zgodzić, tak 

samo jak zgadzamy się, że Filip dużo robi. Martwi mnie jednak forma opiniowania, bo 

wydaje mi się, że po to jesteśmy tymi pośrednikami, że bardziej znamy specyfikę działania i 

możemy się wypowiedzieć na temat zrobionych rzeczy, a nie samego wniosku.  

Robert Prokop – Odpowiadając na sugestię Krzyśka, faktycznie może złożyć wniosek w 

przyszłym semestrze, ale akurat praca Koordynatora ds. Promocji jest równomiernie 

rozłożona i dużo pracy było też w semestrze zimowym.  

Mariusz Rogowski – Padło wiele opinii, każdy niech głosuje według własnego zdania.  

David Kukułka – Odniosę się do całokształtu. Opiniujemy wnioski na Parlamencie po to, 

aby Parlament podjął decyzję na podstawie tego co wie lub co myśli. Komisja Socjalna w 

pewien sposób filtruje te wnioski i sprawdza bardziej same wnioski. Parlament patrzy szerzej. 

Nie odnosił bym teraz tego do pracy Komisji Socjalnej, której zadanie jest zreferowanie 

wniosków. Zaznaczam, że opinia Komisji Socjalnej nie wpływa na ostateczną ocenę 

Kapituły.   

 

Dyskusja przy wniosku Karoliny Szałaśny: 

Przemysław Szot – Nawiążę do dyskusji, która pojawia się za każdym razem, czyli jak 

oceniać organizacje, które niekoniecznie znamy. Podobna sprawa wypłynęła przy poprzednim 

opiniowaniu wniosków i doszliśmy do wspólnej decyzji, że jeśli ktoś ma wpisane w funkcji 

„prezes” czy „przewodniczący” i zobaczymy skalę tej organizacji to z tytułu dostaję opinię 

pozytywną.  

Mariusz Rogowski - We wniosku zabrakło mi ogólnego zaangażowania jako prezes 

organizacji. Wypisane są tylko konkretne wydarzenia i chcieliśmy dopytać, jak faktycznie to 

zaangażowanie wygląda. Za część wpisanych pozycji też dostaje się punkty do stypendium 

Rektora, dlatego mieliśmy wątpliwości co do tego wniosku.  

Przemysław Szot - Tak, ale te czynności są odseparowane. Wypisała rzeczy, które wpisują 



 
 
 
 

 

się w zaangażowanie organizacyjne. 

Kaja Adamczyk -  Tak jak mówił Przemek, trzeba rozgraniczyć osoby, które śpiewają i dużo 

czasu poświęcają na próby, szczególnie przed konkursami. W przypadku stypendium Rektora 

jest to nagrodzenie wyniku, czyli zdobytego miejsca, a tutaj mamy do czynienia z osobą, 

która jest prezesem dużej organizacji i musi zajmować się grupą 50 osób na każdej próbie. 

Ciężko to opisać we wniosku. Jednak zarząd chóru spędza bardzo dużo czasu na Uczelni i 

poświęca się organizacyjnie.  

Mariusz Rogowski - Z wniosku wynika też, że Karolina organizowała każdy wyjazd. Czy 

faktycznie tak było czy pełniła tylko funkcję nadzorczą?   

Kaja Adamczyk – Myślę, że zajmowała się tym w całości. Karolina jest osobą, która woli 

wszystkiego sama dopilnować niż zlecić to osobą, które nie wypełnią powierzonych im zadań 

z należytą starannością.  

Krzysztof Kula – Karolina zawarła we wniosku tylko funkcje organizatorskie, nie odwołała 

się w żadnym z punktów do strony artystycznej.  

Paulina Łatka – Ja odniosę się do tego co Przemek powiedział, czyli przyznawanie opinii 

pozytywnej za bycie prezesem organizacji. Będąc w zarządzie robi się wszystko i nic i ciężko 

to opisać we wniosku.  

Mariusz Rogowski – Tutaj mieliśmy tylko kilka zapytań, które wyjaśniły się podczas tej 

dyskusji i jak najbardziej przychylam się do opinii pozytywnej.  

 

Wyniki głosowania:  

1. Bartkowska Maria – 23 głosy za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna 

2. Dobosz Joanna – 20 głosów za, 1 głos przeciw, 6 głosów wstrzymujących się – opinia 

pozytywna 

3. Golanowska Gabriela – 10 głosów za, 9 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących 

się – opinia pozytywna 

4. Kędys Krzysztof – 23 głosy za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna 

5. Kordek Marta – 3 głosy za, 20 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się – opinia 

negatywna 

6. Kotlarz Dariusz – 22 głosy za, 2 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna  



 
 
 
 

 

7. Matoga Kinga – 22 głosy za, 0 głosów przeciw, 5 głosów wstrzymujących się – opinia 

pozytywna 

8. Piszczek Filip – 12 głosów za, 8 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymujących się – 

opinia pozytywna 

9. Pożoga Sylwia Ewa – 23 głosy za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna 

10. Szałaśny Karolina – 14 głosów za, 7 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymujących się – 

opinia pozytywna 

11. Szmid Julia – 23 głosy za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna  

12. Szot Przemysław – 21 głosów za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna 

13. Szustak Konrad – 23 głosy za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna 

14. Wątroba Marcin – 23 głosy za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące się – opinia 

pozytywna 

15. Włodarczyk Bartosz – 23 głosy za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się  -

opinia pozytywna 

16. Wolak Agnieszka – 19 głosów za, 2 głosy przeciw, 6 głosów wstrzymujących się – 

opinia pozytywna  

17. Żuk Justyna – 0 głosów za, 22 głosy przeciw, 2 głosy wstrzymujące się – opinia 

negatywna 

 

 

IV Ogłoszenia zarządu – dyskusja  

David Kukułka, Przewodniczący – Projekt Statutu, który dostaliście na maila, zdążył się już 

zmienić. Z istotniejszych zmian to przede wszystkim liczebność naszej reprezentacji w 

organach instytutów zwiększyła się z 10 do 20%. Reszta zmian była bardziej kosmetyczna.  

Dzisiaj odbyło się prawdopodobnie ostanie lub przedostatnie spotkanie zespołu ds. Statutu, na 

którym dopracowywaliśmy brzmienie niektórych artykułów. Ogólny kształt dokumentu oraz 

ordynacja Statutu mają być niebawem przesłane do konsultacji społecznych.  

Wczoraj (tj. 24.04.2019 r.) odbyło się posiedzenie PSSUK, Porozumienia Samorządów 



 
 
 
 

 

Studenckich Uczelni Krakowa, na którym dyskutowaliśmy na temat aktualnych prac nad 

statutem bądź regulaminem na danej uczelni, jak również o juwenaliach krakowskich. 

Dyskusja przebiegła przyjemnie, bez większych kontrowersji. PSSUK przygotowuje spis 

wszystkich juwenaliów uczelni krakowskich, który zostanie opublikowany na fanpage. 

Została podkreślona marka wypracowana przez Juwenalia UEK, więc nasze starania są 

doceniane na arenie krakowskiej i nie tylko.  

W dniu dzisiejszym (25.04.2019 r.) o godzinie 14 odbyło się pierwsze zebranie Rady Uczelni 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. 

Poznaliśmy się, zamieniliśmy kilka słów na temat opiniowania Statutu oraz samego procesu 

jego opiniowania. Określiliśmy zakres pracy, który będziemy realizować przez najbliższe 

miesiące. Miałem okazję dużo powiedzieć na tematu Statutu i prac przy nim dokonywanych, 

ponieważ jako członek zespołu ds. Statutu miałem najświeższe i najbardziej solidne 

informacje na jego temat . Na zebraniu obecny był prezes Ziętara, zabrakło obecności prezesa 

Bartkiewicza, ponieważ termin zebrania spotkania został ustalony przedwczoraj, a ksiądz 

arcybiskup Ryś był z nami obecny zdalnie. Rada Uczelni powołana jest do grudnia 2020 roku, 

a wybrana została na posiedzeniu Senatu dnia 15 kwietnia 2019 roku.  

W najbliższym czasie odbędą się rekrutacje na stanowiska: 

1) Koordynator ŚwiaŻAK 2019 

2) Koordynator Planer 2019/20. 

W najbliższych dniach odbędzie się głosowanie nad datą Zjazdu Forum Uczelni 

Ekonomicznych, które odbędzie się w Krakowie. W porozumieniu Zarządu Parlamentu 

Studenckiego UEK oraz Forum Uczelni Ekonomicznych organizacja zjazdu przypadła 

Aleksandrze Sośnickiej, która wykazała dużą inicjatywę oraz entuzjazm w związku z chęcią 

podjęcia się organizacji takiego wydarzenia. Wszystkich zapraszam na obrady.  

 

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

Kształcenia – Odbyła się Komisja Senacka, podczas której opiniowaliśmy efekty uczenia się, 

Z wydziału FiP napływały do nas prośby, aby taka opinia była wystosowana na piśmie. 

Wszystkie efekty zostały przyjęte przez Komisję Senacką oraz pozytywnie zaopiniowane 

przez członków Senatu.  

W trakcie Komisji Senackiej ds. Dydaktyki przyszło czterech dziekanów z wnioskami o 

utrzymanie dotychczasowych przekroczeń liczby godzin dydaktycznych. W tym momencie 



 
 
 
 

 

udowodniliśmy, że w uchwale „dydaktycznej” limity godzin nie są realne do spełnienia. 

Komisja odniosła się pozytywnie do złożonych wniosków, a podczas posiedzenia Senatu 

została podjęta jednogłośnie uchwała dotycząca pozostawienia zwiększonego limitu godzin 

dydaktycznych.  

Na wydziale Finansów i Prawa została podjęta uchwała kierunkowa, która wskazuje na 

zwiększenie godzin, wprowadzenie pracowni dyskusyjnych, uwzględnienie w planie studiów 

przedmiotów do wyboru w języku angielskim. 

Na ostatnim posiedzeniu poruszyłam kwestię rozliczeń semestru i problemów z tym 

związanych. Po interwencji podjętej przez rektor Filek oraz dziekanów, którzy na Radach 

Wydziałów zwracali uwagę prowadzącym o zwracanie protokołów z egzaminów w terminie, 

problem został rozwiązany. Na początku kwietnia zaległości występowały tylko w 

dziekanatach, które miały pewne problemy z przepisywaniem ocen z przedmiotu, ponieważ w 

systemie nie pokazywała się zgoda na przepisanie. Obecnie nie dostaję wiadomości by 

problem jeszcze występował. W imieniu Parlamentu złożyliśmy wniosek o nałożeniu kar 

dyscyplinarnych na prowadzących, którzy nie wywiązują się ze składania protokołów w 

terminie.  

Mam dobre nowiny odnośnie poczty uniwersyteckiej – rozporządzenie weszło w życie. 

Obecnie oficjalnym kanałem przekazywania informacji dla studentów jest poczta 

uniwersytecka dostępna pod adresem student.uek.krakow.pl. Przez ostatnie pół roku mocno 

pracowaliśmy nad przygotowaniem systemu do obsługi wszystkich studentów i wszystkich 

jednostek administracyjnych. W przyszłym roku planowane jest zwiększenie wydatków na 

serwery.  

5 kwietnia odbyło się spotkanie Rady Programowej Centrum Językowego, na którym 

towarzyszył mi Krzysztof Kula. Dyskusja była bardzo burzliwa i trwała około 2 godzin. 

Koniec końców Rada Programowa uchwaliła ogłoszenie konkursów na 3 dodatkowe etaty dla 

lektorów języka angielskiego. Ponad to rektor podpisał oświadczenie zwracając się 

bezpośrednio do kandydatów na studia , w którym informuje, że każdy kandydat wyrażający 

chęć podjęcia nauki języka angielskiego na UEK, to taki język otrzyma. Natomiast wybór 

drugiego języka jest zależny od ilości chętnych do danej grupy i jeśli taka nie powstanie, 

student zostanie zapisany do grupy z innym językiem na poziomie A1.  

Na spotkaniu pojawiła się koncepcja wycofania języków na poziomie A1, na co stanowczo 

się nie zgodziliśmy.  

Dziękuję Krzyśkowi za wysiłek włożony w rozwiązanie problemów z językiem angielskim. 



 
 
 
 

 

Zdecydowanie należą się brawa. 

Od paru tygodni Komisja Dydaktyczna intensywnie pracuje nad regulaminem studiów. Na 

spotkaniach omawiamy wszystkie punkty i paragrafy. Dzisiaj odbyłam rozmowę z prof. 

Surówką, w trakcie której ustaliliśmy, że po majówce ustalimy spotkanie, podczas którego 

omówimy połowę regulaminu. 

W dniach 11-14 kwietnia odbyła się Krajowa Konferencja PSRP. W wydarzeniu wzięło 

udział 10 osób z PSUEK. Podczas konferencji miały miejsce bardzo owocne pod względem 

merytorycznym spotkania i szkolenia.  

Oddam teraz głos Paulinie Mizerny, prezes Rady Kół Naukowych , która przybliży wam 

sytuacje związaną z Fundacją Projektów Studenckich.  

 

Paulina Mizerny, prezes Rady Kół Naukowych -  Na początku chciałam podziękować za 

zaproszenie i ciszę się, ze mogę wyjaśnić wam tę sytuację, bo uważam, że należą się wam 

informacje od sprawdzonego źródła. Sytuacja zmierza już ku końcowi. Nakreślę wam mniej 

więcej jak sytuacja wyglądała od początku. Fundacja wystawiła faktury na 40 tysięcy, które 

zostały poddane przeze mnie pod wątpliwość. Na początku miałam zastrzeżenia co do faktur 

na współpracę RKN z Zespołem Społecznej Odpowiedzialności UEK. Na wsparcie tej 

działalności zostały wystawione faktury na 10 tysięcy złotych. Po rozmowie z koordynatorem 

projektu, który wyraził ogromne zdziwienie gdy dowiedział się o wystawieniu takich faktur. 

Podobna sytuacja dotyczyła faktury na 5 tysięcy związana z zeszłoroczną konferencją 

wydziału Zarządzania. Ponieważ byłam jedynym organizatorem ze strony Rady Kół 

Naukowych, nie było możliwości, żeby bez mojej wiedzy jakakolwiek organizacja studencka 

brała w tym udział. Pojawiły się też faktury na 7 tysięcy złotych za opłatę członkowską, co do 

tej pory było mi przedstawiane jako koncepcja. Była też faktura na 4,5 tysiąca związana z 

organizacją „Tygodnia Rozwoju”, a takie wydarzenie nie miało miejsca. Różne szkolenia 

łącznie na 8 tysięcy złotych. Optymalizacja procesu zarządzania za 6 tysięcy złotych. 

Szkolenie koła, którego prezesem był jeden z przedstawicieli Fundacji Projektów Studenckich 

na ponad tysiąc złotych. Otrzymałam również faktury od Kwestora i łącznie uzbierała się 

kwota ponad 40 tysięcy złotych, co było prawie połową rocznego budżetu Rady Kół 

Naukowych. Razem z Magdą znalazłyśmy sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2017, z 

którego wynikało, że w przeciągu dwóch tygodni (ponieważ Fundacja Projektów Studenckich 

podpisała porozumienie z Uczelnią w połowie grudnia 2017 roku) wyciągnęli z Uczelni 

ponad 20 tysięcy. Poddałam to pod wątpliwość, ale nie wiem jak Uczelnia przyjęła moje 



 
 
 
 

 

wnioski, ponieważ nie pełniłam w tym czasie prezesury.  

Sytuacja, która kosztowała mnie najwięcej nerwów, dotyczyła sprawozdań finansowych 

zarówno kół naukowych jak i Rady Kół Naukowych, w pisaniu których brali udział 

prezesowie Fundacji, przez co ja nie podpisałam swojego sprawozdania. Napisałam obszerne 

wyjaśnienie dlaczego tego nie zrobiłam, więc jeśli jest ktoś zainteresowany to Zarząd może to 

udostępnić do wglądu. Nie mogłam się podpisać pod czymś co nie było prawdą, a w 

sprawozdaniu Rady Kół Naukowych pojawiły się wydarzenia typu „Tydzień Rozwoju”, które 

nie miały miejsca. W sprawozdaniach kół naukowych natomiast pojawiły się takie rzeczy jak 

np. wydatek na koszulki opisany był jako audyt procesu komunikacyjnego, materiały 

promocyjne były pod nazwą „szkolenie”, co również przedstawiłam Kwestorowi i Rektorowi 

jako mają wątpliwość. Wisienką na torcie była didżejka, którą zakupiła Rada Kół 

Naukowych, a właściwie sprezentowała jednemu z kolegów z Fundacji, który miał ją u siebie 

w domu przez cały semestr, o której dowiedziałam się przypadkiem czekając na pierwszy 

termin spotkania z rektorem Surówką. Zadzwoniła do mnie pani Ania Szwed z sekcji 

ewidencji majątku i zapytała mnie kim jest pan Bartosz Glanowski (jeden z przedstawicieli 

Fundacji Projektów Studenckich) i dlaczego podpisał odbiór sprzętu, była to konsola DJ za 

ponad tysiąc złotych, a następnie słuchawki za podobną sumę. Wtedy też poprosiłam 

kwesturę o przesłanie mi wniosku na zakup tego typu zakup. Na wniosku jako wyjaśnienie 

był wpisany projekt, który nigdy nie miał miejsca na UEK. Jako informację z jakiego budżetu 

zostanie pokryty wydatek był wpisany Parlament. Z tego powodu odezwałam się do Roberta, 

a on następnie przesłał mi plik, z którego wynikało, że ostatnie dofinansowanie otrzymaliśmy 

w 2018 roku, czyli nie dostaliśmy dofinansowania z Parlamentu na tego typu wydatek. Ten 

fakt również zgłosiłam do kwestury. Na analizę całego procederu składały się spotkania 

zarówno moje indywidualnej, jak i te, w których wzięła udział Magda oraz przedstawiciele 

Fundacji. Na żadnym ze spotkań nie pojawił się prezes Fundacji. To zostawiam pod waszą 

ocenę. Z indywidualnych spotkań z rektorem Surówką nic nie wyniknęło. Po trzech 

miesiącach oczekiwań postanowiłam zgłosić się do rektora głównego i otrzymałam 

odpowiedź w 8 dni roboczych. W odpowiedzi dostaliśmy pismo, w którym koła naukowe 

zostały wezwane do zaprzestania dalszej współpracy z Fundacją Projektów Studenckich. 

Pojawiły się jednak głosy ze strony Fundacji odnośnie pisma, które otrzymali, ale go nie 

opublikowali, więc ciężko jest się nam odnieść do czegoś, czego nie widzieliśmy. Było tam 

dużo punktów, które godziły nie tylko w dobre imię Uczelni, Rady Kół Naukowych oraz 

Parlamentu. Zapraszam na grupę na Facebook’u KRN UEK, gdzie możecie poczytać 



 
 
 
 

 

dyskusje. Myślę, ze na ostatnim walnym zgromadzeniu Rady Kół Naukowych, które odbyło 

się w poniedziałek (tj. 15.04.2019 r.) w końcu zakończyliśmy tą sprawę. Z nieoficjalnych 

źródeł wiem, że do niedzieli (18.04.2019 r.) Fundacja Projektów Studenckich ma zwrócić 

Radzie Kół Naukowych pieniądze za wszystkie faktury, które poddałam pod wątpliwość i 

zostały zaopiniowane przez Kwestora negatywnie. Nie wiem dokładnie jaka to jest kwota. 

Patrząc realnie, wątpię by te pieniądze zostały zwrócone. Rektor Surówka zapytany co w 

sytuacji, w której pieniądze nie zostaną zwrócone odpowiedział „Zobaczymy wtedy”. Jestem 

umówiona z rektorem na poniedziałek i będę bardzo nalegać, by zwrócone pieniądze były 

przeznaczone Radzie Kół Naukowych.  

Chciałam bardzo podziękować na pomoc i wsparcie w szczególności Davidowi, Magdzie, 

Robertowi i Przemkowi, bo bez was nie dałabym rady.  

Magdalena Graca – Brawa dla Pauliny za rozwiązanie tej sprawy.  

Krzysztof Kula – Chciałbym tylko uzupełnić ogłoszenie Magdy, ponieważ mają być 

ogłoszone konkursy na trzy stanowiska dla anglistów, ale pojawiły się informacje, ze z jednej 

strony zatrudniamy anglistów, ale z drugiej strony jest też problem z innymi lektorami. Z 

powodu zmniejszanej liczby studentów powstaje mniej grup językowych, co pociąga za sobą 

redukcję etatów. Nie chcę by później krążyły po Uczelni plotki, że my w jakiś sposób się do 

tego przyczyniliśmy, działaliśmy tylko w stronę zwiększenia ilości grup z języka 

angielskiego. Dziękuję Zarządowi za to, ze podjął się tej ryzykownej misji i pozwolił mi 

uczestniczyć w ostatnim spotkaniu z Centrum Językowym.  

 

Mariusz Rogowski, Członek Zarządu ds. Socjalno-prawnych – odczytanie wyników 

głosowania nad wnioskami o Nagrodę dla Najbardziej Zaangażowanych Organizacyjnie 

UEK. 

Według wstępnych deklaracji zostaje utrzymana kwota 3 tysięcy złotych jako Nagroda dla 

Najbardziej Zaangażowanych Organizacyjnie UEK dla każdych 6 osób. Ostateczna decyzja 

zostanie jednak podjęta na kapitule.  

Ostatnimi czasy byłem zaangażowany w działalność zarządową, jednak teraz przystępujemy 

razem z Działem Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów i Komisją Socjalną nad 

regulaminem obecnie zwanym Regulaminem pomocy materialnej, prawdopodobnie nazwa 

może zostać zmieniona na Regulamin stypendialny. Zmiany związane się głównie z 

systemem USOS który nie obsługuje obecnie stosowanych rozwiązań. Głównym moim 

założeniem jest pozostawianie otwartości katalogu osiągnięć, ponieważ z perspektywy 



 
 
 
 

 

informatyków i strony administracyjnej lepiej byłoby cały katalog 10a zamknąć, co moim 

zdaniem było by niekorzystne dla studentów.  

Po rozmowie z Komisją Prawną ustaliliśmy, że Regulamin Samorządu Studenckiego nie 

będzie uchwalony wcześniej niż w czerwcu, a obowiązywał będzie od 1 października. Takie 

rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Zarząd i skonsultowane z Uczelnianym 

Komisarzem Wyborczym. Wiąże się to z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu na 

starych zasadach. Mandaty przekształcą się zgodnie z kierunkiem, w którym pójdziemy. 

Takie rozwiązanie wydaje nam się na ten moment najbardziej logiczny, ponieważ wciąż jest 

przesuwana data uchwalenia Statutu i jest za dużo niepewności by podejmować teraz 

ostateczne decyzje. Na posiedzeniu Parlamentu w maju zostaną prawdopodobnie 

przedstawione wyniki prac Komisji Prawnej nad regulaminem. Wybory do SRW nie zdążą się 

odbyć do wyjazdu letniego, ale myślę, że znajdziemy inny sposób by nowe osoby 

zintegrować.  

 

Robert Prokop, Członek Zarządu ds. Finansów – Dziś rano otrzymaliście ode mnie materiały 

dotyczące spraw finansowych. Początkiem kwietnia udało się zatwierdzić proponowany przez 

Parlament podział środków, niestety pierwotna kwota 700 tysięcy nie została zaakceptowana, 

otrzymaliśmy 650 tysięcy. Każda z organizacji otrzymała odpowiednio procentowy wzrost 

środków, znaczący wzrost nastąpił w przypadku ESN, ponieważ w zeszłym roku mieli 

znacząco obcięty budżet z powodu niedostarczenia odpowiednich dokumentów w terminie. 

Dokładne informacje znajdziecie w przesłanym przeze mnie mailu.  

Odnośnie Juwenaliów – wszystkie procesy ze stronu Parlamentu zostały dokończone. Wraz z 

ogłoszeniem budżetu na organizacje wydarzenia przystąpiliśmy do wnioskowania o 

wydatkowanie gwiazdy głównej, co udało nam się uzyskać w dość szybkim tempie jak na 

szybkość prac na naszej Uczelni między 5 a 10 kwietnia.  

Jeśli chodzi o pulę biletów dla parlamentarzystów mam do tego sceptyczne podejście. Było 

takie coś rok roku i zainteresowanie było nikłe, przez co nie został osiągnięty zakładany 

przychód z biletów. Jeśli w tym roku faktycznie ktoś rozpaczliwie potrzebuje biletu  i uzbiera 

się grupa pewnych osób to mogę porozmawiać z Zarządem w tej kwestii.  

Chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli przy noszeniu barteru oraz zaprosić na 

wszystkie imprezy juwenaliowe. 

Pyt. Krzysztof Kula – Czy możemy uzyskać informację ile biletów jest w każdej puli z 

rozdziałem na bilet „Student UEK”, „Studenta” oraz „Normalny”. Jeśli dostałbym informacje 



 
 
 
 

 

jak wygląda to na przestrzeni lat to byłbym bardzo wdzięczny.  

Odp. Robert Prokop -  Nie wiem czy taką informację mogę Ci udzielić, bo rozkład wynika z 

umowy między Stowarzyszeniem a Uczelnią. Jednak zwrócę się z tym pytaniem do zarządu.  

 

Paulina Łatka, Członek Zarządu ds. Promocji – Kontynuujemy współpracę z organizacjami, 

pojawił się kolejny kalendarz i dostałam pozytywne opinie na jego temat od innych 

organizacji.  

Z Komisją Promocji stwierdziliśmy, że fajnie będzie organizować wydarzenia w formie 

szkoleń. Pierwsza okazja pojawiła się podczas spotkania „Oko w oko z rekruterem”, które 

odbyło się 9 kwietnia. Zgłosiło się ponad 80 osób, niestety przyszło około 20 osób. Warto 

zastanowić się nad jakąś weryfikacją tych osób. W najbliższym czasie wejdziemy we 

współpracę z Korporacją Absolwentów UEK i do tej pory robili oni z NZS wykłady, my 

chcemy iść w stronę szkoleń.  

Dokończyliśmy promocję wyborów uzupełniających do SRW i za niedługo rozpoczynamy 

nową.  

Wraz z Zarządem podjęliśmy wspólną decyzję, że anulujemy stałe dyżury. Poprzez formularz 

zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej możecie umówić się na dana godzinę i w skrócie 

opisać czego to spotkanie miałaby dotyczyć.  

Zauważyłam tendencję, że jeśli Parlament tworzy wydarzenie na Facebook’u to nie ma 

żadnego odzewu ze strony członków Parlamentu. Jeśli ktoś widzi, że zaproszonych jest ponad 

300 osób a „weźmie udział” tylko 10 i 6 jest „zainteresowanych” to nie zachęca to, by na taką 

imprezę się wybrać. Już nie proszę was o „like”, bo z tym też jest słabo, ale klikajcie „wezmę 

udział” lub „zainteresowany” jeśli widzicie wydarzenie organizowane przez PSUEK.  

Ostatnie ogłoszenie z mojej strony, poszukuję koordynatora Dnia Studenta. Odbędzie się 28 

maja, jeśli ktoś jest chętny to zapraszam do kontaktu.  

 

Pyt. Krzysztof Kędys – Czy odwołanie stałych dyżurów jest spowodowane małym 

zainteresowaniem?  

Odp. David Kukułka – Tak. Zajmowanie sali, na które w tym roku jest duży popyt, również 

wpłynęło na naszą decyzję. Sporo osób kontaktuje się z nami indywidualnie prosząc o 

poświęcenie większej ilości czasu, wiadomości napływały różnymi kanałami, również na 

nieaktualne maile, dlatego chcieliśmy też ujednolicić formę kontaktu.  

 



 
 
 
 

 

David Kukułka - Wnoszę wniosek formalny o usunięcie z porządku obrad punktu VI, tj. 

Regulamin Studiów Wyższych – dyskusja, ponieważ w ten sposób możemy zrealizować go w 

przyszłości.  

Głosowanie nad usunięciem punktu VI z porządku obrad: 

1 głos wstrzymany, reszta za. 

Punkt VII Wolne wnioski to od teraz nowy punkt VI. 

 

V Zaopiniowanie Zrządzenia Rektora ws. Wysokości opłat za usługi 

Magdalena Graca – W 2016 roku z powodu trudnej sytuacji finansowej uczelni czesne za 

studia niestacjonarne i stacjonarne w języku angielskim, jak również za studia niestacjonarne 

ogólnie zostało podwyższone. Opłata za 1 punkt ECTS w przypadku warunku również została 

wtedy podniesiona. Moją propozycją jest utrzymanie dotychczasowych opłat za czesne na 

tym poziomie, aż sytuacja finansowa Uczelni się nie ustabilizuje, natomiast opłata za warunek 

to obecnie 130 zł za 1 punkt ECTS, dlatego też chciałabym wyrazić opinię w imieniu 

Parlamentu, żeby opłata ta została zmniejszona do 100 lub 115 złotych. Czekam na wasze 

opinie.  

Kto jest za pozytywną opinią, aby czesne zostało na dotychczasowym poziomie, a opłata za 1 

punkt ECTS została zmniejszona? 

Głosowanie: 

1 głos przeciw, 1 wstrzymany, reszta głosów za.  

 

VI Wolne Wnioski 

brak wolnych wniosków 

 

Zamknięcie obrad.  

 


