
Protokół z posiedzenia wyborczego Parlamentu Studenckiego UEK 

Otwarcie posiedzenia wyborczego Parlamentu Studenckiego 

Zatwierdzenie porządku obrad: za 21 przeciw 0 wstrzymujących się 0 

Głosowanie nad porządkiem posiedzenia, kwestia zadawania pytań : za 19  Wstrzymali się 
4 

Powołano komisję skrutacyjną w składzie Marianna Mowczko, Kinga Matoga, Sylwia Ewa 
Pożoga, Daria Omilianowska, Kornelia Piaskowska 

Wybór Przewodniczącego PSUEK: 

Magdalena Graca: 

Pełnione wcześniej funkcje: Członek Senatu UEK, Komisja Senacka ds. Dydaktyki, Członek 
Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia. W organach wydziałowych: członek Rady 
Wydziału FiP, Członek Komisji programowo- dydaktycznych ds. dwóch kierunków: 
Bankowości i Zarządzania Ryzykiem oraz Rynków Finansowych. W organach PSUEK: 
Zastępca Przewodniczącego PSUEK ds. Dydaktyki i  Jakości Kształcenia, Członek Komisji 
Dydaktycznej PSUEK, Zastępca Przewodniczącego SRW FiP. Dodatkowo: Członek Rady 
Studentów PSRP, Członek Zarządu KN Bankowości. 

Motywacja: 

Poczucie obowiązku wobec PSUEK, Uczelni i studentów, wykorzystanie doświadczenia  
w rozwoju uczelni i dbaniu o dobro studentów, przyczyniając się do rozwoju Uczelni. 

Kontynuacja rozpoczętych prac związanych ze zmianami wynikające z wprowadzenia nowej 
ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wykorzystanie doświadczenia zdobytego w 
tym roku do poprawnego wdrożenia zmian w kolejnym roku akademickim. 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCYCH

21 0 0

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCYCH

19 0 4



Silne przeświadczenie, że jako PSUEK jesteśmy różnorodni i dzięki temu budujemy siłę 
naszej organizacji. Umocnienie PSUEKu jako organizacji, zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju projektów i samorządowości w parlamencie. 

 
 
 
 
Program: 

1. Budowanie i umacnianie więzi pomiędzy członkami i wolontariuszami PSUEK; 
2. Kontrolowanie skuteczności i przestrzegania praw studentów wynikających  

z postanowień nowo uchwalonych: Statutu UEK, Regulamin studiów UEK i innych 
aktów prawnych; 

3. Aktywne uczestnictwo w kampanii wyborczej Władz Uniwersytetu, mając na uwadze 
troskę o interesy studentów; 

4. Aktywny udział komisji Parlamentu podczas posiedzeń PSUEK; 
5. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych do efektywnego funkcjonowania 

struktur Parlamentu oraz innych organizacji studenckich; 
6. Zacieśnianie współpracy z organizacjami studenckimi działającymi na UEK; 
7. Aktywny udział PSUEK w strukturach krajowych; 
8. Dbałość o dostosowanie regulacji działalności Parlamentu do nowej ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce; 
9. Zapewnienie udziału w procesie podejmowania decyzji studenckim przedstawicielom 

instytutów; 
10. Budowanie partnerskich relacji z Władzami UEK; 
11. Intensywna działalność promocyjna Parlamentu Studenckiego UEK; 
12. Usprawnienie procesu rekrutacji i realizacji projektów PSUEK. 

Struktura Parlamentu Studentów UEK: 

Zastępca Przewodniczącej: reprezentowanie Przewodniczącej w sytuacjach, gdy nie będzie 
się ona pojawić na spotkaniach/wydarzeniach osobiście, budowanie silnej, konstruktywnej 
polityk HR i spraw wewnętrznych, oraz dyrektor biura PSUEK (być może pojawi się zmiana  
i zastępca nie będzie pełnił tej funkcji).  

Proponowany kandydat: Marcin Marszałek 

Członek Zarządu ds. Prawnych: 

Rozwój PSUEKu w kwestiach prawnych, wykorzystanie potencjału prawnego (również od 
strony administracyjnej – mnogość nowych aktów prawnych na uczelni i w PSUEK) 



studentów. Docelowo Członek Zarządu ds. Prawnych ma również pełnić funkcję Zastępcy 
Przewodniczącej. 

Proponowany kandydat: Mariusz Rogowski 

Członek Zarządu ds. Dydaktyki i jakości kształcenia: 

Będzie dbał o to by dydaktyka była na tym samym o ile nie na lepszym poziomie niż 
dotychczas. Będzie zajmować się sprawami rozpoczętymi w tym roku, związanymi  
m.in. z pracami dyplomowymi i innymi które nas bezpośrednio dotyczą. 

Proponowany kandydat: Krzysztof Kula 

Członek Zarządu ds. Finansów: 

Osoba ta będzie nie tylko odpowiedzialna za bieżące sprawy związane z budżetem PSUEK, 
ale także również będzie sprawował pieczę nad projektami. 

Proponowany kandydat: Krzysztof Kędys 

Członek Zarządu ds. Socjalnych: 

Mamy do czynienia z dużymi zmianami związanymi z Komisją Stypendialną, przelicznikiem 
średniej oraz innymi bieżącymi sprawami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów.  

Proponowany kandydat: Patrycja Cieślik.   

Dodatkowe stanowiska:  

Przewodniczący komisji ds. HR (rekrutacja bieżąca, dopasowywanie do  
projektów, integracja), Pełnomocnik ds. PR (odpowiednik członka zarządu ds. promocji, 
wybierany przez przewodniczącego, wspieranie działania projektów, zarządzanie komisją 
promocji), 

I TURA PYTAŃ:  

Olga Bartos: Czemu zdecydowałaś się na usunięcie Członka Zarządu ds. promocji? 

MG: Z przyczyn osobowych na moment zgłoszenia kandydatury – brak odpowiedniego 
kandydata. 

Tobiasz Folak: 

1. Kto formalnie będzie odpowiadał za projekty w strukturze? 
2. Skąd tak ważna rola Członka Zarządu ds. Prawnych? 
3. Co masz zamiar robić po kadencji jeśli zostaniesz Przewodniczącą? 

MG: 



1. Członek Zarządu ds. Finansów oraz Pełnomocnik ds. PR. 
2. Dwóch zastępców ma reprezentować różność w Parlamencie i taka reprezentatywność jest 

ważna. Prawo jest tak ważne ponieważ struktura całej uczelni ale także PSUEKu się ma 
zmienić i trzeba zapewnić nam poprawne działanie. 

3. Skończyć studia i potem zobaczymy. 

II TURA PYTAŃ: 

Ola Sośnicka: Czy te dwie funkcje zastępców (Mariusza i Marcina) nie nakładają się na 
siebie? Według mnie jest to ze sobą bardzo powiązane i wygląda to na takie sztuczne 
tworzenie funkcji.     

MG:  Nakładanie się kompetencji nie zajdzie, bo funkcje w założeniu mają zupełnie inne 
zadania. Marcin ma docelowo zajmować się kwestiami HR oraz zastępowania mnie w 
bieżącej działalności, a Mariusz będzie odpowiadał przede wszystkim za kwestie prawne. 

Ad vocem Konrad Szustak: Czemu nie ma osobnego Członka Zarządu ds. HR i Zastępcy 
Przewodniczącej – Mariusza? Nie widzę sensu w istnieniu dwóch Zastępców. 

MG: Dwóch zastępców jest bardzo potrzebnych, wręcz koniecznych ze względu na mnogość 
obowiązków zwłaszcza w najbliższym roku akademickim. 

Paulina Łatka: Czy nadal powierzanie HR Przewodniczącej czy Zastępcom jest dobrą 
decyzją? Nie zawsze dają oni z tym radę, czy po 2 latach dużych problemów  
z przewodniczącymi komisji HR nie powinien być po prostu Członkiem Zarządu aby bardziej 
zobligować go do funkcji? 

MG: Unikamy przeskoku między funkcjami, to że Zastępca będzie nadzorować jest uznaniem 
i pokazaniem odpowiedzialności za zadanie. 

Ad vocem: to nie jest kwestia osobowa, tylko problem nadzoru. 

MG: Podstawową działalnością Zastępcy będzie kwestia HR, wiec eliminujemy tym 
sposobem brak czasu na nadzorowanie. 

Marysia Bartkowska: Odnośnie Juwenaliów, dość głośno wyrażałaś się odnośnie budżetu od 
Uczelni, że jest zbyt wysoki i trzeba go zmienić. Czy masz plan zmienić budżet Juwenaliów? 

MG: Nie wyrażałam się, że środki na całe Juwenalia są za wysokie, tylko, że koszty 
poniesione na występ jednej gwiazdy były za wysokie. Na przykład można było część tej 
kwoty przeznaczyć na działania innych organizacji studenckich. 

Ad vocem: Czy konsultowałaś ten pomysł z dyrekcją Juwenaliów?  



MG: To zależy od koncepcji Juwenaliów jaką przyjmie nowy Dyrektor Juwenaliów. Nowa 
koncepcja będzie przedyskutowywana. Na pewno będą rozmowy z Zarządem i kwoty jakimi 
będziemy obracać będą poddane dyskusji i będą wynikiem wspólnych pomysłów. 

Ad vocem Paulina Łatka: Pieniądze na gwiazdę główną idą z budżetu uczelni, nie ma 
innego źródła na te środki – przeznaczane na gwiazdę główną. 

MG:  Zgadza się. Jeśli chodzi o środki przeznaczone na gwiazdę główną, to wszystko zależy 
od koncepcji nowego Zarządu i Juwenaliów. Wszystko będzie przedyskutowane z nową 
Dyrekcją Juwenaliów. 

Ad vocem Robert Prokop: W tym roku kwota wydana na gwiazdę główną była zbliżona do 
tej zaplanowanej ( w okolicach 100 tys. zł). W poprzednim roku problem był większy bo na 
zaplanowane 100 tys. zł wydano ponad 120 tys. zł. W przyszłym roku lepiej zwiększyć 
budżet Juwenaliów niż zmniejszać kwoty przeznaczane dla pojedynczych gwiazd. 

MG: Moje osobiste zdanie nie będzie decyzją, będą one podejmowane przez cały Zarząd.  
Nie będę decydować niezależnie, na własną rękę. 

III TURA PYTAŃ: 

Tobiasz Folak: 

1. Jakie widzisz wyzwania w najbliższym roku? Dla Parlamentu i dla uczelni. Jak sobie  
z nimi poradzisz? 

2. Co zrobić aby nasza uczelnia była wyżej w rankingach? 
3. Jaki jest sugerowany kształt regulaminu samorządu aby pomieścił dwóch Zastępców?  

Czy taka sytuacja występuje w jakimś znanym ci samorządzie? 

MG: 

1. Będę dążyć do zagwarantowania nam 20% w organach uczelnianych. Samorządowo, 
zacieśnianie naszej współpracy wewnętrznej i integracja, rozwój projektów, zwiększenie 
naszego budżetu. Na uczelni: zwiększenie budżetu PSUEK, kwestie USOSa i 
rozwiązywanie problemów z jego funkcjonalnością, sprawdzalność nowych kwestii 
wprowadzonych do statutu i regulaminu studiów, wybory rektorskie – kwestie związane z 
polityką uczelni i to jak studenci będą się w nowej sytuacji odnajdywać. Moim celem, tak 
jak do tej pory, będzie zagwarantowanie podstawowych interesów studentów i stworzenie 
silnego stanowiska wobec władz z uwzględnieniem kompromisu. 

2. Wydaje mi się że nieuniknione są sprawy związane z zarządzaniem, nadzorem i zmianą 
strategii – nowe cele na przyszłe lata, sprawy które nas bezpośrednio dotyczą, nacisk na 
kwestie kształcenia i kadry naukowej i dostosowane do realiów, w których  
żyjemy – mentalnie i proceduralne zmiany (np. kwestie związane z pracą zarobkową 
studentów). Z analizy rankingu perspektyw wynika, że połowa wskaźników poszła do 



góry, także całkiem nieźle. Natomiast wiadomo, że ostatnie miejsce dla UEKu smuci 
chyba każdego w naszej społeczności. 

3. Spotykałam się z różnymi rozwiązaniami. np. w Młodzieżowej Radzie Miasta 
wybieraliśmy ilość zastępców. Razem z Zarządem przedyskutujemy tę kwestię aby 
zapewnić poprawne funkcjonowanie Parlamentu.  

Ad vocem Tobiasz: Czy władze uczelni świadome są tej żenady? Czy będą podejmowane 
rozmowy i czy tak naprawdę chcemy coś zmienić? 

David Kukułka: Władze wiedzą, że studenci tak myślą, oni sami niekoniecznie, są świadomi 
swoich błędów ale trochę im się nie chce ich zmieniać.  

MG: Uważam podobnie, w większości organów poruszaliśmy tę kwestię, Władze Uczelni 
traktują sprawę z dość dużym dystansem. Rankingi rankingami, świadomość Władz jest jaka 
jest. Ostatnie miejsce nie jest miejscem odpowiednim dla UEKu. 

Kinga Matoga: Mówiłaś że Członek Zarządu ds. Finansów będzie się zajmować Komisją 
Sponsoringu, projektami, finansami po prostu i jak wiemy z doświadczenia nasz finansista 
często zostaje też finansistą Juwenaliów, nie uważasz że będzie miał za dużo czasochłonnych 
zadań powierzanych jednej osobie? 

MG: Projekty bazują na funduszach które posiadamy, więc obsługa finansowa projektów jest 
trochę konieczna jako bieżąca działalność. Jeśli chodzi o łączenie wszystkich tych funkcji to 
przyznaję, że opieram się na zaufaniu do Krzyśka - ma doświadczenie, uważa że podoła, jego 
poprzednicy go popierają. Wierzę mu, że doskonale sobie ze wszystkim poradzi. 

Ad vocem Kinga: Nie jestem pewna czy to wypali, dużo rzeczy może się posypać, to jest 
wiele projektów i po prostu może być tego za dużo. Ufam Krzyśkowi, to nie jest  
personalne, ale to jest tylko człowiek, do tego studiuje, po prostu myślę, że w pewnym 
momencie może być tego za dużo. 

Krzysiek Kędys: Odniosę się do tego podczas swojej prezentacji. 

Konrad Szustak: Będąc na zjazdach FUE, we wszystkich zarządach jest osoba od kontaktów 
zewnętrznych (u nas nazywa się to Komisją ds. Sponsoringu), czemu u nas tego nie ma? 
Moim zdaniem Parlament musi się rozwijać nie tylko pod względem projektowym  
i samorządowym ale także musi rozwijać swoje kontakty zewnętrzne. 

MG: Ogranicza nas regulaminowa liczebność Zarządu. Takie stanowisko jest przewidziane, 
ale nie w Zarządzie. Więcej o tym powie Krzysiek. 

Ad vocem Krzysiek: Ale czemu nie ma takiej osoby w Zarządzie? 

MG: Uznaliśmy że na ten moment sytuacja wymaga tego, żeby HR był w Zarządzie, nie 
umniejszamy roli sponsoringu, jest ona ważna i określona. Podstawowym celem w 



nadchodzącej kadencji jest rozwój członków Parlamentu i HR będzie tym wiodącym 
czynnikiem w Zarządzie.  

Ad vocem Ola Sośnicka: Jako pierwszy punkt podkreślasz ważność HR itd. Ale jednak 
funkcja nazywa się Zastępca Przewodniczącej a nie członek Zarządu do spraw HR. Ma wiele 
kompetencji + ten HR. Czy to nie za dużo jak na jedną osobę? 

MG: Uważam ze nie, bo większość funkcji nie jest wykonawcza ale nadzorcza, więc nie jest 
aż tak problematyczna. 

Ad vocem Ola: Chodzi mi o sam fakt tego że nie jest w Zarządzie, skoro to jest głównym 
punktem programu, tu czemu nie jest to osobna funkcja? 

MG: Ponieważ zadań Zarządu jest zbyt wiele, aby jedna osoba zajmowała się tylko HR nie 
spełniając innych funkcji. 

Ad vocem Marysia Bartkowska: Przez ostatnie lata ubolewaliśmy and tym, że mamy za 
mało ludzi i nie ma tak naprawdę komu robić wielu rzeczy, więc nie  
powiedziałabym, że chodzi o sam zakres obowiązków. 

MG: Ciężko mi się odnieść, bo albo nie do końca zrozumiałam wypowiedź albo ja nie 
zostałam zrozumiana. Powtórzę: zakres obowiązków Zastępcy nie koncentruje się wyłącznie 
na nadzorze, ale także kreuje naszą politykę i nadzoruje osobę, która będzie za nią 
odpowiedzialna. 

Ad vocem Paulina Łatka: Starasz się skracać ilość pośredników, którzy „przeszkadzają”  
w komunikacji, a gdyby taki członek do spraw HR był w Zarządzie to uczestniczyłby w 
cotygodniowych obradach Zarządu, wiedziałby co się dzieje. Co więcej, wydaje mi  
się, że gdyby pojawiał się przy rekrutacji koordynatorów na projekty, mógłby pomagać 
później przy pracach GP, a jako Zarząd byłoby mu łatwiej ingerować w potrzebnych 
sytuacjach. 

MG: Ciężko dodać mi coś więcej niż powiedziałam. Do tej pory mieliśmy dobry przepływ 
informacji między Przewodniczącym a Zastępcą. To, że takie będą zadania na tej funkcji 
pokazuje, że są to dla nas kwestie istotne. Będę obstawać przy tym, że Zastępca będzie 
kreować HR i będzie mieć na niego największy wpływ, ale także zajmować się innymi 
kwestiami. 

David Kukułka: Mówiłaś że chcesz stworzyć kalendarze rekrutacyjne. Czy chcesz 
wszystkich powoływać blokami czy na raz? 

MG: Planuję przeanalizować, ile czasu zajmuje dany projekt, i ile czasu jest potrzebne żeby 
go zacząć. Zrobimy tak, jak będzie wymagać tego sytuacja pojedynczych projektów. To jest 
uzależnione od specyfiki poszczególnych projektów. Tak czy inaczej, kalendarz powstanie, 



robimy to po to, aby zapewnić koordynatorom odpowiedni czas do przygotowania 
poszczególnych projektów. 

David: Co uważasz o obecnej pozycji negocjacyjnej Parlamentu i w jakim zakresie 
chciałabyś na nią wpłynąć? 

MG: Na samym początku ponieśliśmy duży koszt wizerunkowy sprzeciwiając się  
podczas dyskusji nad uchwałą dydaktyczną w marcu. Dzięki temu jednak Parlament jest 
traktowany poważnie, ważne jest dla uczelni, żeby Parlament jako reprezentant wszystkich 
studentów był zaangażowany i usatysfakcjonowany z działań podejmowanych na rzecz 
studentów. Końcowo można powiedzieć, że zysk jest większy niż koszt, który początkowo 
ponieśliśmy. Wszystko jest powiązane z polityką, która nas stricte nie dotyczy. Pamiętajmy ze 
mamy tylko 20% w poszczególnych organach, a 80% to jest cała reszta struktury danego 
gremium i zmiany, które my proponujemy i nie spodobają się większości są blokowane. 
Można to zauważyć przy regulaminie studiów. To co nie spodobało się większości, zostało 
zablokowane. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwiększa nam pozycję 
negocjacyjną oraz nasze zaangażowanie w tym roku. 

David: W systemie tegorocznym gdzie byliśmy de facto we dwoje to mieliśmy mnóstwo 
pracy i harowaliśmy jak woły, aby nic się nie posypało, więc gdy będzie dwóch Zastępców 
ułatwi pracę, wszyscy będą mieli więcej czasu na uczestniczenie w życiu Parlamentu i życie 
w ogóle. 

Olga Bartos:  

1. Mówiłaś że jesteś za zmniejszeniem budżetu Juwenaliów, co jest dziwne bo w planie 
wyborczym podkreślałaś rolę promocji Parlamentu, a jesteś za zmniejszeniem budżetu dla 
wydarzenia, które najbardziej pokazuje UEK na zewnątrz. Niestety wiemy, że często 
zmniejszenie budżetu na coś może wpłynąć na jakość.  

2.Jak ty chciałabyś się włączyć w życie wewnętrze Parlamentu? Czy będziesz miała czas na 
włączanie się w to życie. 

 
MG:  

1. Nie jestem za zmniejszeniem budżetu całości juwenaliów tylko kwoty wydawanej na jedną 
gwiazdę dla 2 godzin występów. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na rozwój 
studentów. 

2. W tej kadencji miałam zadanie w konkretnej działce, by zrealizować konkretne  
cele, miałam zadanie czysto wykonawcze. Jako Przewodnicząca nie będę narzucać swojej 
wizji, nie będę musiała się już zajmować niektórymi sprawami, więc wierzę, że będę miała 
teraz więcej czasu. 



Ad vocem Olga: Chodziło mi o kwotę przeznaczoną na gwiazdę, nie całość juwenaliowego 
budżetu. 

Ad vocem Tobiasz: Jak zachęcić uczestników Juwenaliów do przyjścia na naszą uczelnię? 
Moim zdaniem nie da się zachęcić, bo skoro wchodzą tylko osoby powyżej 18, więc nie 
należy wiązać Juwenaliów z promocją. 

Ad vocem Marysia Bartkowska: Ludzie przychodzą na studia też później lub zmieniają 
studia. 

Ad vocem Robert: Gwiazda główna jest finansowana z budżetu uczelni, pozostałe gwiazdy  
z fundrisingu. 

IV TURA PYTAŃ: 

Szymon:  

1. Kwestia RPS i jego rozpoznawalności nie tylko wśród studentów, ale także wśród 
nauczycieli akademickich. Jakie widzisz możliwości w tej kwestii aby pracownicy 
respektowali jego działanie? 

2. Jaki widzisz obszar współpracy zarządu z RPS i Władzami Uczelni? 

MG: Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę jest funkcją stojącą obok Zarządu. 
Rozpoznawalność – najważniejszy czynnik to osobowość i to jak konsekwentnie i stanowczo 
działa. Bardzo ważne są aspekty ludzkie i stawianie konkretnych warunków, uświadamianie 
prowadzącym, że RPS opiekuje się studentami i pokazywanie że łamanie zasad nie będzie 
akceptowane przez Parlament. RPS jest kopalnią wiedzy jeśli chodzi o bieżące sprawy na 
uczelni. Przypadki w trakcie roku pokazują to, co się dzieje na UEKu, RPS może pokazać 
Władzom co nie działa i jakie przepisy nie są na uczelni respektowane. Zarówno RPS jak  
i Zastępca będzie pełnił nad tym kontrolę, wspólnie możemy działać u Władz, aby nasze 
studenckie prawa były respektowane. 

Ad vocem Szymon: RPS mógłby uczestniczyć np. w rozmowach z Władzami. Czyli widzisz 
pole do działania? 

MG: Tak, jak najbardziej. 

Ola Sośnicka: Myślę, że większość osób, które są tu dzisiaj słyszała o powtarzaniu SRW 
FiPu i myślę, ze w kwestii twojego wizerunku warto by było żebyś się do tego odniosła. 

MG: Powtórzenie posiedzenia było spowodowane kwestiami prawnymi, brak obecności 
WSKW oraz niepoinformowanie jednego członka SRW o posiedzeniu. To była przesłanka do 
tego żeby je powtórzyć. W przypadku drugiego powtórzenia, jeden z członków zrezygnował z 



mandatu do Parlamentu i posiedzenie trzeba było zorganizować, aby mandat został 
uzupełniony. 

Mariusz Rogowski: SRW było powtórzone raz z niedopilnowania kwestii prawnych, a drugi 
raz z mojej rezygnacji z delegatury do Parlamentu więc nie było to posiedzenie wyborcze 
tylko normalne posiedzenie SRW, które zgodnie z regulaminem może podejmować takie 
uchwały przed rozpoczęciem kadencji. 

GŁOSOWANIE 

Magda Graca: Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. 

Zmiana miejsca posiedzenia na salę senacką 

Przedstawienie Zastępcy Przewodniczącego przez nowo wybraną Przewodniczącą – 
Magdalenę Gracę 

Marcin Marszałek: 

Przychodząc rok temu do PSUEKu nigdy nie sądziłem, że już rok później znajdę się w tym 
miejscu i będę występował z moją propozycją kandydatury na Zastępcę. Chcę żebyście 
wiedzieli, że dla mnie jest to bardzo stresujące i ważne doświadczenie które chce 
kontynuować w moim życiu. 

Motywacja: Poza moimi osobistymi chęciami i celami Rozwój PSUEKu, bo przychodząc 
tutaj nie spodziewałem się, że stanie się to dla mnie aż tak ważna część mojego studenckiego 
życia. 

Doświadczenie: Funkcja RPS – kontakt z władzami uczelni, rozwiązywanie problemów 
studentów, wspomaganie funkcji dydaktycznej, sekretarz SRW, Rada Wydziału, gdzie 
również mój kontakt z władzami się poszerzył. 

Propozycje: Zastępowanie Przewodniczącej – ta funkcja będzie jeszcze bardziej potrzebna, 
reprezentowanie PSUEKu w przypadku nieobecności Magdy. Myślę, że dam radę, że się 
sprawdzę. Reprezentowanie Parlamentu postrzegam w dwóch aspektach – wewnętrznym  
i zewnętrznym. Aspekt wewnętrzny: to oczywiście rozmowy z władzami uczelni, 
reprezentacja na wydarzeniach na uczelnianych. Aspekt zewnętrzny: współpraca  
z  samorządami z całej Polski, rozmowy z partnerami zewnętrznymi. 
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Kontrola pracy RPS: pomoc w trakcie interwencji u władz uczelni, organizacja  
w porozumieniu z komisjami Parlamentu – szkolenia z zakresu regulaminów, wprowadzenie 
nowego RPS w jego obowiązki, nadzór nad działalnością RPS w zakresie raportów 
okresowych oraz kontynuacja idei sprawozdań semestralnych RPS. 

Kontrola i zmiany w komisji HR. Komicja HR powinna zajmować się promowaniem 
PSUEKu, integracją wewnątrz parlamentu i koordynacja działania. Istotna jest nie tylko 
rekrutacja, ale też organizacja działań np. imprez i wydarzeń, których de facto brakowało  
w poprzednim roku. Kluczowe jest oddzielenie funkcji rekrutacji i promocji od członków 
komisji. Utworzenie stanowiska rekrutera PSUEK, który w porozumieniu z komisjami będzie 
zajmował się docieraniem do zainteresowanych i kierował (poprzez bezpośrednie  
spotkania, tak aby nowi ludzie czyli się istotni i potrzebni w naszych strukturach) ich do 
odpowiednich jednostek. Zakres rekrutacji rozszerzył by się do indywidualnego kontaktu  
z wolontariuszami i członkami. Wracając do kwestii integracyjnych: członkowie komisji 
organizowaliby wydarzenia w trakcie roku akademickiego – imprezy w klubach, panele 
dyskusyjne (ważny element merytoryczny i dyskusyjny, gdzie możemy się wymieniać 
poglądami). Chcemy nadal organizować wyjazdy, ale żeby odbywały one ze zwiększoną 
wartością merytoryczną. 

Dyrektor biura PSUEK. Jeśli miałbym pełnić tę funkcję, moje zadania pokryłyby się  
z zadaniami Dyrektora biura. Znam problemy jakie są w biurze, umiałbym je rozwiązać  
w porozumieniu z poprzedniczką. Jeśli zakres moich obowiązków okazałby się zbyt 
czasochłonny możliwe będzie powołanie konkretnej osoby do pełnienia tej funkcji. 

I TURA PYTAŃ: 

Kamil Ryncarz: Czy rekruter HR będzie członkiem komisji czy będzie odrębnym bytem? 

MM: Rekruter HR w zamyśle nie będzie organizował wyjazdów, nie będzie organizował 
imprez w trakcie roku, będzie zajmował się stricte rekrutacją, oczywiście będzie działał  
w porozumieniu z całym HRem.  

II TURA PYTAŃ: 

Olga Bartos: Skąd chęci opiekowania się HR z twojej strony skoro nigdy nie byłeś w tej 
komisji? 

MM: Po pierwsze z chęci rozwoju, po drugie widzę tu problem czynnika ludzkiego  
w Parlamencie, który wzrasta. Nie widzę związku między członkostwem w komisji  
a zarządzaniem ją. Ja nie będę przewodniczył funkcji tylko nadzorował. 

Olga: Uważasz, ze ludzie będą respektowali twoje działania, jeżeli będą wiedzieć, że nigdy 
się tym nie zajmowałeś i nie wiesz jak sytuacja wyglądała od środka? 



MM: Mam kontakt z członkami komisji HR, wiem co się działo w środku, znajomość pracy 
komisji HR nie wynika tylko z członkostwa w niej. 

 
III TURA PYTAŃ: 

Marysia Bartkowska: Chciałabym się odnieść do mentorów psuekowych gdy ktoś dołącza 
do Parlamentu, uważasz czy byłoby to nadal potrzebne? 

MM: Z mojego doświadczenia wiem, że to nie wychodziło, dlatego nie skłaniam się ku temu. 
Jeżeli wyjdzie taki pomysł od członków Parlamentu to myślę, że jak najbardziej możemy się 
ku temu przychylić. Jednak na chwilę obecną nie widzę powodu do kontynuacji tego. 

Marysia: Ja uważam, że mimo wszystko warto. 

Paulina Łatka: Sam zauważyłeś tendencję spadkową aktywności członków, po prostu coraz 
mniej chce się im działać. Czy masz już jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? 

MM: Plany będą realizowane po pierwsze gdy rozpoczniemy rekrutację do komisji.  
Na tę chwilę myślę, że jest to temat do dyskusji z samym Zarządem a potem z osobami 
odpowiedzialnymi za HR, może poprzez rekrutera HR i panele uda nam się zapalić tę 
iskierkę. 

Paulina: Czy już wiesz co chciałbyś zmienić w działaniu HR i ci się nie podobało? 

MM: Głównie bierność, nie widziałem żadnych aktywności które zachęcałyby do  
działania, od tego trzeba zacząć. 

Tobiasz Folak: 

1. Czy uważasz, że po roku doświadczenia w PSUEK jesteś już gotowy na stanowisko 
Zastępcy? 

2. Jak widzisz wymienialność zadań z potencjalnym drugim Zastępcą. Jaki będzie ten podział 
zadań? Jak ze swojej perspektywy wyobrażasz sobie swoją funkcję? 

MM: 

1. Można powiedzieć, że moje doświadczenie wywindowało w górę z projektem szkoleń  
i gdy zostałem RPS i winduje cały czas. Przez cały rok coraz więcej się uczę i zyskuję 
doświadczenie i obycie w środowisku władz. To jest ten moment kiedy trzeba się wzbić 
wyżej. 

2. Tak jak wspominała Magda. W zamyśle będę zastępował Magdę na  
spotkaniach, wydarzenia, rozmowy czy negocjacje i będę działał bardziej  
wewnętrznie, a Mariusz będzie odpowiadał bardziej za kwestie administracyjne  
(np. stworzenie naszej bazy PSUEKowej, uporządkowanie kwestii biurokratycznych). 



Myślę że podział jest jak najbardziej racjonalny, i będziemy mogli zmaksymalizować 
naszą dyspozycyjność i  efektywność działania. 

Ad vocem Tobiasz: Jeszcze w odniesieniu do pierwszego pytania, ja jestem zwolennikiem 
ciągnięcia w górę niż spychania w dół, więc podziwiam za odwagę.  

 
IV TURA PYTAŃ: 

Marysia Bartkowska: 

1. Jako RPS pewnie miałeś problemy wymagające kontaktu z władzami, możesz je opisać? 

MM: Jeśli chodzi o RPS, moje doświadczenie, wiele wspomniałem na posiedzeniu 
sprawozdawczym, miałem kontakty z prorektorem, profesorami z poszczególnych katedr. 
Myślę, że skoro sprawy kończyły się pozytywnie, to udawało mi się to. 

2. Czy chciałbyś zintegrować PSUEK z innymi organizacjami? 

MM: To będzie bardzo zależało od komisji, w jakim kierunku ta komisja pójdzie. Jeśli 
wyjdzie taka propozycja, to nie mam nic przeciwko, natomiast będę dążył do dobrych relacji 
z każdą organizacją studencką i sugestie każdego z członków będą uwzględniane. 

Ad vocem Olga Bartos: W tym roku Paulina Łatka współpracowała z organizacjami, jeśli 
chodzi o promocję, i z tego co z nią rozmawiałam, to uważam, że współpraca była bardzo 
fajna. Moje zdanie jest takie, żebyśmy odeszli w końcu od tego wizerunku, że „o nie oni są  
z NZS, a oni z ESN”, sami wyjdźmy z inicjatywą, żeby nie tyko przy standach promocyjnych 
czy coś takiego, ale też tak jak Marysia powiedziała, że może zintegrujmy się bardziej, może 
tam są też potencjalni członkowie naszej organizacji. 

Ad vocem Szymon Adamczyk: Jeśli chodzi o to mówienie, że my jesteśmy z PSUEKU itd. 
to kiedy poznajemy te osoby z innych organizacji tak naprawdę  to dostrzegamy, że to są 
super osoby. Moim zdaniem trzeba skłaniać się ku temu żeby kłaść nacisk na pracę  
u podstaw. Mam tu na myśli najmłodsze osoby z organizacji, ponieważ później lepiej 
dostrzegamy wartość tych osób, a na początku niepotrzebne jest to takie nabijanie się z siebie 
nawzajem i dokuczanie sobie. I myślę, że tylko na tym należy się skupić jeśli chodzi  
o kontakt z innymi organizacjami.  

Ad vocem Robert Prokop: Wydaje mi się, że w tym roku, jeśli chodzi o współpracę  
z innymi organizacjami to bynajmniej, nikt nie mówił takich rzeczy – kto jest skąd itd. 
Przyczyniły się do tego Juwenalia i współpraca między Zarządami i całymi organizacjami. 

Ad vocem Olga Bartos: Chodziło mi tylko o to, żebyśmy wyszli z inicjatywą integracji, nie 
podsumowaniem, jak było w tym roku, a jak nie było, patrzę pod względem tego co było 



jeszcze dawniej, to może być po prostu dobra praktyka na przyszłość, żeby się zacząć 
integrować z naszej inicjatywy i tyle. 

Ola Sośnicka: Jeśli chodzi o wolontariuszy, zwłaszcza nowych, czy masz jakiś plan na 
opiekę nad nimi? Często jest tak, że ludzie boją się w cokolwiek angażować bo są nowi. 

MM: Właśnie Rekruter będzie za to odpowiadał, będzie się z nimi spotykał, odpowiadał na 
pytania, opowiadał o projektach, uważam, że to jest sposób na zaangażowanie wolontariuszy 
– bezpośrednie spotkanie, gdzie ktoś im jasno pokaże jakie mają możliwości w PSUEKu. 

Ad vocem Ola: Nie chodzi mi o sam punkt początkowy, tylko w ciągu roku  
akademickiego, gdy już te osoby są zrekrutowane. Czy jest jakiś plan na szkolenia, spotkania? 

MM: Tak jak wspominałem, te szkolenia mają być przeprowadzane z woli całego  
Zarządu, postawa gdzie mamy ludzi nakierować i pokazać PSUEK nie tylko zwiększy 
frekwencję wolontariuszy, ale też ich aktywność w naszych działaniach. 

David Kukułka: Magda mówiła o zastępowaniu i wspieraniu przy kontakcie  
z władzami, jak widzisz swoja współpracę z władzami? 

MM: Dzięki temu, że przez RPS miałem kontakt z władzami, to myślę, że mam już na tyle 
duże doświadczenie, że będę mógł zastępować Przewodniczącą w jej działaniach na 
odpowiednim poziomie. 

Zamknięcie tury pytań 

GŁOSOWANIE 

Marcin Marszałek: Chciałbym tylko powiedzieć krótko; dziękuję bardzo za wasze zaufanie. 

WYBÓR CZŁONKA ZARZĄDU DS. PRAWNYCH 

Przedstawienie kandydata – Mariusza Rogowskiego przez przewodniczącą PSUEK 
Magdalenę Gracę. 

Mariusz Rogowski:  

Doświadczenie: Nie ukrywam, że moje doświadczenie jest głównie samorządowe, ale  
w trakcie mojej „kariery” w Parlamencie miałem też okazję działać projektowo jako Członek 
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GP Zmagań Wydziałów, natomiast jeśli chodzi o inne moje funkcje to byłem członkiem SRW 
FiP, Przewodniczący Komisji prawnej i USKW, członek Komisji wydziałowej ds. programu 
dla kierunku Prawo i komisji wydziałowej ds. jakości kształcenia, Odwoławcza Komisja 
Stypendialna, Wydziałowa Komisja Stypendialna, RW FiP, członek Senatu, członek Zarządu 
ds. socjalno-prawnych, członek Komisji Rewizyjnej FUE. 

Motywacja: Własny rozwój, chcę obejmować funkcje, które pomogą mi rozwinąć cechy, nad 
którymi pracuję (często są to wystąpienia publiczne, które mam nadzieję przez ten okres 
czasu udało mi się jakoś rozwinąć), Parlament  dał mi wiele przez te 3 lata i przez swoje 
działanie chcę się za to odwdzięczyć.  

 
 
 
Program: 

1. Funkcja przewodniczącego komisji prawnej 
2. Uchwalenie regulaminu PSUEK, jego monitorowanie i wprowadzenie ewentualnych 

zmian – planowo do początku września, max października; monitorowanie 
wprowadzonych zmian przez cały rok, obserwacja pojawiających się problemów i ich 
rozwiązywanie. 

3. Zaangażowanie komisji prawnej w kwestie administracyjno-prawne w działalności 
projektowej – częściowo wiąże się to w zaangażowanie komisji w działalność projektową. 
Musimy wykorzystać potencjał nowych osób przez rozszerzenie działalności komisji 

4. Stworzenie i nadzór podstrony merytorycznej na stronie www PSUEK 
5. Wsparcie merytoryczne RPS – dodatkowe wsparcie oprócz jego zespołu. 
6. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Studenckiej Poradni Prawnej na UEK – nie 

powinniśmy tego organizować jako Parlament, ale najlepszym pomysłem będzie żeby 
zajęła się tym katedra z naszym ewentualnym wsparciem.  

7. Stworzenie bazy danych PSUEK – najlepiej gdyby był to zewnętrzny serwer  - nawet jeśli 
wiązałoby się to z konkretną inwestycją. Unikniemy w ten sposób utraty ważnych dla nas 
plików i informacji. Dodatkowo uporządkowanie, żeby stale był dostępny knowhow dla 
nowych członków PSUEK 

I TURA PYTAŃ: 

Przemek Szot: Ja nie będę zadawał pytania tylko powiem, że jeśli chodzi o pracę nad 
regulaminem, to jestem otwarty na współpracę w tym temacie i życzę powodzenia. 

MR: Dziękuję. 

II TURA PYTAŃ: 

Tobiasz Folak: Dlaczego nie socjalka i co się stało, że nie? 



MR: Po 3 latach w PSUEK widzę wiele rzeczy organizacyjnych i administracyjnych, które 
można zmienić i swoje doświadczenie mogę wykorzystać w innej formie. Wiem jak działa 
Zarząd, co można poprawić i jak to usprawnić. Łącząc obecnie te dwie funkcje (socjalną  
i prawną) wydaje mi się, że w natłoku obowiązków rozdzielenie funkcji socjalnej od prawnej 
jest bardziej efektywniej. Komisja socjalna pozostanie, mam nadzieję, w dobrych  
rękach – gdyby tak nie było, nie pozostawiłbym tego samemu sobie. 

III TURA PYTAŃ 

David Kukułka: Jakie masz plany na przyszłość? 

MR: Obronić magisterkę, pójść na aplikację i żeby przed trzydziestką ludzie do nie mówili 
panie mecenasie. Ciężko stwierdzić. Nie jestem na tyle naukowo ambitny, żeby kontynuować 
ten kierunek, więc myślę, że moja przyszłość nie będzie związana z działalnością 
samorządową. Na pewno nie chciałbym się po studiach kompletnie od tego środowiska 
odcinać.  

GŁOSOWANIE 

Mariusz: Dziękuję bardzo za wszystkie głosy. Mam nadzieję, że dostanę te wszystkie „za” na 
koniec kadencji, „przeciw” przeciągnę na „za” i wstrzymujących się tym bardziej. 

WYBÓR CZŁONKA ZARZĄDU DS. DYDAKTYKI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Przedstawienie kandydata Krzysztofa Kuli przez Przewodniczącą Magdalenę Gracę 

Krzysztof Kula: 

Decyzja o wystartowaniu na Członka Zarządu w tych wyborach to największe wyzwanie  
w moim życiu.  

Motywacja i doświadczenie: Moja motywacja wiąże się nierozerwalnie z doświadczeniem 
które posiadam, z tymi trzema „zębatkami”. Pierwszą jest działalność społeczna którą 
podejmuję od dłuższego czasu na różnych płaszczyznach. W swojej działalności  
społecznej, którą podejmowałem zanim stałem się studentem koncentrowałem się na 
komponowaniu, wdrażaniu i przedstawianiu możliwych zmian w społeczności lokalnej w 
oparciu o dialog międzypokoleniowy, zrozumienie szacunek i zaangażowanie różnych stron  
i jedność mimo podziałów. Wszystko to działo się w oparciu o oddolne zaangażowanie 
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młodzieży w wieku licealnym, które na swojej drodze napotykałem. Doświadczenie to 
pokazało mi, że jesteśmy w stanie robić rzeczy wielkie, wspaniałe, interesujące i zmieniające 
rzeczywistość, łączące pokolenia, poglądy i różne stanowisko. Aby to się działo potrzebna 
jest współpraca, otwartość na dialog, wzajemne zaufanie, poświęcenie i merytoryczna 
dyskusja. Kolejnym doświadczeniem, które jest tutaj nie bez znaczenia jest etap mojego 
studiowania, który jak niektórzy z was wiedzą, jest bardzo bujny. Zaczynałem na Gospodarce 
Przestrzennej na Wydziale Finansów, jednocześnie rekrutując się na Ekonomię na EiSM.  
Po roku Gospodarkę Przestrzenną rzuciłem i udałem się na urlop dziekański, przeniosłem się 
na Wydział GAP. Można więc powiedzieć, że w ciągu tych czterech lat zwiedziłem  
3 Wydziały, miałem doświadczenia z około setką prowadzących, zaliczyłem kilkadziesiąt 
przedmiotów, liczba punktów ECTS jaką udało mi się ustalić, że zdobyłem to około  
500, a w związku z tym wszystkim miałem różne problemy związane z kolizjami zajęć  
i innymi aspektami dotyczącymi naszej UEKowej administracji. Wielokrotne przenoszenie 
zajęć, problemy z wykładowcami, udawanie się do dziekanatu by załatwić różne  
sprawy, dwukrotne skreślenie i ponowne wpisanie na listę studentów spowodowały, że 
administrację uczelni poznałem z każdej strony. Od trzech lat jestem członkiem KN GAP. 

Doświadczenie to pozwala mi spojrzeć na dydaktykę i jakość kształcenia z dość specyficznej 
strony, doświadczyłem przebywania na kierunku, który jest bardzo ilościowy, obfituje w dużą 
liczbę studentów, jak i na kierunku, który jest bardziej indywidualny. Doświadczeniem 
„środkowym” jest dla mnie Parlament Studencki i tu także jest bujnie, jest ciekawie, a gdyby 
narysować wykres mojej działalności w tym roku, byłby on pewnie bardzo, bardzo 
skomplikowany. Swoją działalność w Parlamencie zawsze dzieliłem na stronę Wydziałową  
i Uczelnianą. W tym roku włączyłem się w RW GAP gdzie razem z moimi kolegami  
i koleżankami siedzącymi po lewej stronie aktywnie uczestniczyliśmy w radach wydziału 
często pokazując nasze zdanie. W zespole programowo-dydaktycznym poznawałem różne 
opinie dotyczące studiów, np. dot. przedmiotów do wyboru czy sposobów prowadzenia 
seminarium, więc dyskusje tam także były bardzo ciekawe. Na naszym Wydziale 
stworzyliśmy raport dot. jakości kształcenia na jednym z kierunków, a wcześniej 
przeprowadziliśmy szerokie konsultacje dot. planów studiów, które pokazały nam  
wszystkim, że będąc otwartym  na merytoryczne dyskusje, szukając partnerów do rozmów 
widzieliśmy, że to co czasami wydaje się nierealne staje się możliwe, jeśli nie od razu, to za 
jakiś czas. Jeśli nie w tym roku, to może w przyszłości. 

Będąc osobą zaangażowaną w Parlament Studencki ze strony uczelnianej, stawiałem pierwsze 
kroki w Komisji Rewizyjnej, potem przyszedł wyjazd zimowy, który w jakiś sposób był 
owocny, głównie w myśl, że trzeba coś zrobić. W momencie, gdy znalazłem sobie 
następczynię do Komisji Rewizyjnej, z owej komisji zrezygnowałem rekrutując się od razu 
do Komisji Prawnej gdzie poznawałem zarządzanie uczelnią od strony kwestii 
regulaminowych. No i oczywiście Komisja Dydaktyczna, gdzie współpraca była zawsze 



inspirująca  
i ciekawa, ale zawsze starałem się dać tam z siebie wszystko.  

Jako, że pewnie pojawiłoby się pytanie o pewną jednostkę na tej uczelni, to od razu na nie 
odpowiem. Tamto doświadczenie pokazało mi wiele ciekawych rzeczy, to że czasami trzeba 
zwolnić i pójść na kompromis, a do tego celu trzeba mieć wiedzę merytoryczną i świadomość 
tego na czym ten kompromis polega. Najgorszym kompromisem jest gdy jedna strona coś 
mówi, a druga nie wierzy w to co się dzieje. Dopiero gdy mamy świadomość wspólnej 
przestrzeni i tego jakie więzi między stronami istnieją mamy najlepszą okazję do sukcesu. 

Głęboko wierzę w to, że te trzy obszary, które pokazałem będą stanowiły moją energię w tym 
roku. Energię, którą chcę wykorzystać by dbać o jakość kształcenia na naszej uczelni, o to by 
podnieść te aspekty i wyprowadzać nasz uniwersytet z marazmu. 

PROGRAM: 

Mój program podzieliłem na trzy strefy: strefę kreacji, optymalizacji i monitoringu. Jak 
widzicie nie ma tu strefy takiej jak rewolucja, wyłom czy mieszania się we wszystko. Nie ma 
tu strefy mieszania się we wszystko. Uważam, że w każdym Zarządzie znajdują się osoby 
kompetentne do wszystkiego, które są specjalistami w danym obszarze. Dla osób, które już 
przegłosowaliście, i mam nadzieję, że przegłosujecie dalej, mam pełne zaufanie więc nie 
zamierzam w żaden sposób w ich decyzyjność. Nie mam zamiaru wchodzić w działalność 
projektową pod względem podejmowania decyzji i wcinania się w pewne kwestie, co bardzo 
proszę szczególnie wyraźnie zanotować w protokole. 

1. Sfera kreacji – tam gdzie sami możemy podjąć inicjatywę: 

- opracowywanie nowych pomysłów na komisji dydaktycznej 

- propozycja zmian w opłatach za studia, zwłaszcza za warunki – punkt ECTS zawiera 
obszary, w których podejmujemy działalność dydaktyczną na uczelni i w domu. W sytuacji 
gdy płacimy za warunki w przeliczeniu na punkty ECTS płacimy daną kwotę za to czego się 
uczymy w domu. Mamy na uczelni takie przedmioty, które przy 30 godzinach mają  
3 ECTS, ale i takie które przy 30 godzinach mają ich 6. Pytanie czemu za jedne powinniśmy 
płacić 300 zł a za drugie 600 zł. 

- propozycja zmian w rekrutacji na studia – zarówno pierwszego jak i drugiego  
stopnia, należy się zastanowić czy 2 przedmioty z matury są wystarczające do znalezienia 
odpowiednich kandydatów, a na drugim stopniu studiów forma testu abcd na 30 pytań jest na 
pewno dobrym rozwiązaniem. 

- docenianie prac dyplomowych – nic nie stoi na przeszkodzie aby na każdym wydziale czy 
kierunku doceniono najlepsze prace dyplomowe, a studenci byli wystarczająco 
doinformowani o tym jakie są konkursy na prace dyplomowe. 



2.Strefa Optymalizacji – gdzie możemy coś zmienić, naprawić to co nie działa tak jak 
powinno. 

- proces składania prac dyplomowych i egzaminów – w czerwcu, gdy wejdziemy do budynku 
głównego między godziną 11 a 14 wiemy co się dzieje. Przyjmując, że jeden student  
z powodu swojej niewiedzy, przez problem z administracją załatwia swoją sprawę dot. pracy 
dyplomowej 15 minut dłużej, a w kolejce czekają 3 kolejne osoby, to łącznie marnujemy 
godzinę. Jeśli pytacie jak bardzo zamierzam się o to starać, to odpowiadam bardzo, ale 
uważam, że czas poświęcony na tą sprawę się zwróci i to jeszcze z nawiązką. 

- plany studiów i karty przedmiotów 

- procedury w dziekanatach i jakość obsługi studenta 

- kształcenie językowe i informatyczne – wprowadzenie przedmiotów informatyczno-
excelowych 

3.Strefa Monitoringu – tam gdzie powinniśmy obserwować  

- komfort i jakość studiowania w nowej strukturze (zwłaszcza w październiku) 

- balans pomiędzy działalnością dydaktyczną a badawczą uczelni 

- prowadzący na stanowiskach dydaktycznych 

- rozliczanie przedmiotów w systemie USOS 

 
KOMISJA DYDAKTYCZNA: 

TRZY CZŁONY: członkowie PSUEKu – reprezentanci studentów, członkowie nie związani z 
Parlamentem Studenckim – świeże spojrzenie nie związane z parlamentem, z perspektywy 
zwykłych studentów; 3 aspekt, czyli czoło komisji – dwuosobowe; ja jako członek Zarządu 
ds. jakości i kształcenia i druga osoba – świeża, z pomysłami. Chciałbym żeby w komisji się 
działo, żeby członkowie mieli w sobie wsparcie. 

WSPÓŁPRACA: 

Współpraca z Komisją Prawną, Socjalną – działalność naukowa często się przenika, RPS bo 
najgorszą sytuacją jest to gdy RPS i Komisja osobno mierzą się z tymi samymi problemami. 
Poza tym musimy współpracować z RKN bo tam jest duży potencjał studentów, których 
powinniśmy wspierać; Jednostki uczelni – współpraca z nimi także jest kluczowa, ale 
uważam, że każdy dół jesteśmy w stanie pokonać przy współpracy (mimo, ze bywa ona 
ciężka i żmudna), oraz najważniejsi, czyli Studenci. 



Funkcję te traktuję jako narzędzie do działania dla dobra studentów. 

Możemy obierać sobie cele łatwe, ale ja szukam czegoś więcej, dlatego jestem tutaj przed 
wami i mam nadzieję, że podejmiecie dobrą decyzję i będziemy mieli okazję ze sobą 
współpracować. 

I TURA PYTAŃ 

Paulina Łatka:  

Co do prezentacji, nie uważasz, że za dużo mówisz o sobie? Jesteśmy tutaj żeby posłuchać 
tego co chcesz zrobić w Parlamencie, a nie historii twojego życia. 

Powiedziałeś, że w zarządzie są osoby doświadczone w różnych sferach, ciekawi mnie twoje 
doświadczenie w projektach? 

KK: Chodzi mi wyłącznie o to, że osoby w samorządzie są doświadczone w różnych 
kwestiach i jeśli ktoś jest doświadczony w projektach to nie czuje się na siłach aby go 
oceniać, a jeśli chodzi o moje doświadczenie w projektach to w samorządzie to go nie  
mam, to fakt. Na innych przestrzeniach życiowych jakieś delikatne zdobyłem. Nie chcę się 
angażować w projekty w tej kadencji, nie jest to coś co chcę robić, uważam, że nadchodzący 
rok stawia przed nami inne wyzwania. 

Jeśli chodzi o to czy mówiłem za dużo o sobie czy za mało zostawiam waszej opinii ale 
uważam, że mówiłem tyle ile było dziś trzeba. 

Marysia Bartkowska: Jak chciałbyś żeby wyglądała twoja współpraca z przewodniczącymi 
instytutów i jak chciałbyś się w to zaangażować, żeby mieć ogląd na wszystkie kierunki? 

KK: Po pierwsze ten rok będzie eksperymentalny i musimy znaleźć przestrzenie do 
współpracy, nie wiem czy właśnie z przewodniczącymi powinniśmy współpracować. 
Oczywiście chcę kontynuować działania, chce zaangażować instytuty w działalność 
dydaktyczną. 

Marysia: Jak chciałbyś zwiększyć zaangażowanie studentów w ankietyzację? 

KK: Jeśli ktoś jest na stanowisku dydaktycznym to rola ankietyzacji powinna być  
znacząca, studenci powinni mieć świadomość że ich zdanie jest istotne i powinniśmy 
zdiagnozować czy nie powoduje ona problemów dla studentów. Jeśli chodzi o promocję 
ankietyzacji, to są osoby o różnych kompetencjach, potrzebna będzie mi osoba 
odpowiedzialna za promocje, ważne żeby było to skuteczne.  

Marysia: Bardziej mi chodzi o to jak masz zamiar przekonać władze, że ankietyzacja ma 
sens? 



KK: Nic nie stoi na przeszkodzie by porozmawiać z prowadzącymi i wspólnie zdiagnozować 
problemy. Z tego co wiem to do tej pory nikt nie rozmawiał z wykładowcami o tym co im 
odpowiada a co przeszkadza. Pamiętajmy, że ankietyzacja nie została stworzona żeby karać 
prowadzących.  

Konrad Szostak: Jak oceniasz swój kontakt z członkami parlamentu i czy nie uważasz, że 
patrząc na to jak postrzegają cię członkowie parlamentu, szczególnie po tym roku gdy często 
twój taki dyskusyjny tok wypowiedzi można było zauważyć, jakbyś się do tego odniósł? 

KK:  Na tej sali spotkaliśmy się jakieś 10 razy. Można oceniać kogoś po  
10 spotkaniach, pytanie czy to jest ocena całościowa. Uważam, że posiedzenia parlamentu są 
miejscem do dyskusji, która czasem będzie zażarta. Co do moich kontaktów z członkami 
parlamentu, to nie mnie oceniać, jeśli zostanę wybrany to będę też oceniany. Wiele rzeczy 
wydawało się niemożliwe przez ten rok. Jeśli uważacie, że to że Krzysiek może być  
spokojny, łagodny i uprzejmy też się wydaje niemożliwe, to jeszcze bardziej mnie to 
motywuje by tak się stało. 

Tobiasz Folak: Nie znam wielu osób, które potrafią mówić o sobie dłużej niż ja, ale cieszę 
się, że jesteś taką osobą. A dlaczego się cieszę? Nawiązując do wypowiedzi Pauliny  
Łatki, przedstawiłeś dużo faktów o sobie, ale moim zdaniem to nie były suche fakty, tylko 
były zaczątkiem do późniejszych treści, bo tak naprawdę pokazałeś nam, że poprzez swoje 
przeżycia, zwłaszcza na uczelni, jesteś osobą doświadczoną i to doświadczenie możesz 
przełożyć na działanie parlamentu. Ja to twoje przedstawienie swojej osoby, historii uważam 
bardziej za plus. Wiele razy dziś padały zdania, że w Paramencie powinniście się  
znać, działać wspólnie, wymieniać się doświadczeniami, a tutaj jednak zarzut w tym 
względzie. Ja uważam ten wstęp za pozytyw, on pokazuje, że Krzysiek przeżył bardzo dużo 
na tej uczelni, a dzięki temu ma wiedzę i doświadczenie do swoich zadań. Nie jestem pewien 
czy spotkałem wcześniej bardziej merytoryczną, spójną, popartą faktami prezentację swojej 
kandydatury. Wszystko, jeżeli się przysłuchamy, co było mówione było poparte  
przykładami, osiągnięciami w danym roku, konkretnymi rozwiązaniami, więc też podejmując 
decyzję miejcie na uwadze to co przedstawił, to co macie w głowie o swojej uczelni. Ja tu 
widzę dobry krok w przyszłość.  

KK: Co do współpracy z biznesem, dziękuję za komentarz. Na UEKU znam wiele ciał, które 
występują tylko teoretycznie, chyba tylko po to by raz na kilka lat przyjechała komisja 
akredytacyjna i sprawdziła czy one istnieją. Jeśli będziemy tworzyć ciała  
dlatego, że przyjeżdża komisja akredytacyjna to nigdy to nie będzie dobrze  
funkcjonowało, a jeżeli będziemy tworzyć te ciała aby funkcjonowały dobrze to zamiast 
jedno zamiast pięciu będzie mało lepsze efekty. Nie skupiam się na tym by te rady 
wprowadzać, tylko by one działały i dawały konkretne rozwiązania na przyszłość. 

II TURA PYTAŃ: 



Marysia Bartkowska: Co uważasz o obowiązkowości wszystkich zajęć, i ewentualnie jakie 
rozmowy będziesz próbował podjąć z władzami czy prowadzącymi, którzy są bardzo 
przeciwko studentom pracującym? 

KK: Uważam, że nie jest nic złego w tym że student pracuje, pod warunkiem że wywiązuje 
się ze swoich obowiązków. Uważam też, że nie ma też nic złego w tym, że zajęcia są 
nieobowiązkowe, co wbrew pozorom może ponieść jakość kształcenia, bo 60 studentów 
którzy się nudzą na wykładzie jest mniej cenne niż 20 studentów którzy chcą się uczyć.  
Do tego powinniśmy dążyć i w taki sposób powinniśmy tę sprawę przedstawiać.  
Wiem, że zniesienie obowiązkowości wykładów będzie ciężkie i trudne, ale nie wszystko da 
się zrobić od razu ale wszystko trzeba mieć przygotowane. 

III TURA PYTAŃ: 

Marysia Bartkowska: Czy masz pomysł na to co chciałbyś zmienić w działaniu komisji 
dydaktycznej? 

KK: Trzeba szukać nowych przestrzeni, bo jest czas na to by zastanawiać się nad tym jak 
uniwersytet mógłby funkcjonować, chcę żeby komisja oprócz sfery technicznej i bieżącej 
była pewnym inkubatorem pomysłów i wyobraźni do tworzenia pomysłów, które czasami 
bywają szalone. A czasem z tych najbardziej szalonych pomysłów tworzą się ciekawe rzeczy. 

Tobiasz Folak: Dążąc do końca tej dyskusji, pragnę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Ja jak 
poznałem Krzyśka uznałem go za osobę dość specyficzną, ale w samorządzie PSUEK nie 
spotkałem chyba bardziej merytorycznej osoby, oczywiście nie obrażając żadnych 
przewodniczących itd. Patrząc na to co dzisiaj przedstawił, nie spotkałem też osoby która 
przedstawiła tak dalekie wizje poparte poparte potencjalnie realnymi do zrealizowania 
działaniami. Patrząc z perspektywy czasu, z boku mogę stwierdzić, nie obrażając wszystkich 
przewodniczących, przyszłych przewodniczących i tak dalej, że jest to osoba bardzo 
zaangażowana w swoich działaniach. Mając na uwadze to co mówiłem wcześniej i mówię 
teraz, pamiętajcie, że tutaj liczy się dobro parlamentu a nie osobiste sympatia do danej osoby. 
Dziękuję. 

Kamil Ryncarz: Ja mam pytanie odnośnie tego co powiedziałeś wcześniej na temat 
projektów, że to nie jest coś czym byś chciał się zajmować, a chociażby rozmowy  
z potencjalnymi koordynatorami? Na takich rozmowach jest zazwyczaj cały zarząd, więc 
wydaje mi się, że jakieś małe zaangażowanie, wiedza by się przydała. 

KK: Tak, jasne, chętnie posłucham, chętnie się dopytam by wzbudzić kreatywność. Nie 
jestem od tego by mieć tam decydujący głos. Każdą rzecz którą robimy w samorządzie można 
przetransponować do projektu. Jeśli patrzę na jakiegoś kandydata przez pryzmat projektu, to 
nie tak jak projekt ma wyglądać. Chodzi o to by motywować ludzi do działania, a są 
odpowiednie osoby do głębszej tego kontroli. 



GŁOSOWANIE 

KK: Dziękuję wam bardzo za te głosy, wszystkie, bo te dobre motywują, a te przeciwne 
motywują jeszcze bardziej. 

WYBÓR CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSÓW 

Przedstawienie kandydata - Krzysztofa Kędysa przez przewodniczącą Parlamentu Magdalenę 
Gracę. 

Krzysztof Kędys: 

Nie chcę was zanudzać, chcę żeby to w miarę szybko poszło. Postaram się w 100% 
wyczerpać temat. Tak jak wspominała Magda, będę się zajmował finansami  
i projektami, także chciałbym wam przedstawić dlaczego chcę to zrobić, jaki mam na to 
pomysł, jak to chcę połączyć i w skrócie odnieść się do pytania czy wszystkiemu podołam. 

MOTYWACJA I DOŚWIADCZENIE: 

Jak wiecie moja „kariera” w parlamencie nie trwa długo, bo trochę ponad rok, ale wydaje mi 
się, że na tyle ile mogłem to się udzielałem. 

Doświadczenie: członek SRW, członek RW, Koordynator Mostów Ekonomicznych  
i Transekonomika, GP Świeżaka, Komisja Stypendialnej. 

FINANSE: 

Poszerzenie współpracy z komisją sponsoringu – komisja ma mieć większe możliwości, aby 
rozszerzyć ich możliwości, spotkania z komisją aby mieć wgląd i móc pomóc w ich działaniu. 
Chciałbym żeby sponsoring współpracował z komisją promocji. Mamy filmiki, mamy spoty. 
Czemu by tego nie wykorzystać, czemu nie mieć z tego trochę więcej pieniędzy. Dlatego chcę 
wprowadzić nowość w posiedzeniach – aby przewodniczący sponsoringu miał swój czas na 
każdym posiedzeniu – pomoże nam to stworzyć lepszą bazę i zdobyć więcej  
pieniędzy, np. ktoś powie, że mamy problem, nie możemy znaleźć kogoś w tej działce, z tego 
katalogu firm, to każdy z nas ma jakiś kontakt, dzięki takim akcjom mamy większe szanse na 
bezpieczeństwo finansowe w ciągu roku.  

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ
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Poszerzenie naszej oferty świadczeń - chciałbym też zrobić szkolenia z fundrisingu i finansów 
dla wszystkich członków parlamentu. 

Współpraca z innymi organizacjami studenckimi, pomoc w składaniu wniosków, głównie 
pomoc merytoryczna dla tych organizacji, żeby przepływy pieniężne w organizacjach były 
dla nas dostępne. 

Zwiększenie budżetu od uczelni - jest to umotywowane lepszą pozycją negocjacyjną, którą 
mamy dzięki poprzedniemu zarządowi. Należy nam się większy budżet, a przy dobrym 
umotywowaniu może nam się to udać. 

Uświadamianie członków o roli Stowarzyszeniu PSUEK, mało osób zdaje sobie sprawę  
z tego czym się zajmuje stowarzyszenie i jak wiele od niego zależy. 

Zaangażowanie komisji finansów w działalność projektową. Osoby z komisji będą 
delegowane do projektów jako osoby ds. finansów w danym projekcie. Wzrasta 
zaangażowanie w projekty i doświadczenie, a koordynator ma pewnego członka GP 

PROJEKTY 

Opieka, pomoc i bieżąca kontrola koordynatorów i GP. Rzecz wg mnie podstawowa na tym 
stanowisku. Stworzenie kalendarza projektów, gdzie określimy dokładne etapy projektów. 
Wcześniejszy wybór koordynatorów daje im później większe możliwości przy ich realizacji 

Większe zaangażowanie nowych i niedoświadczonych członków oraz wolontariuszy – przy 
współpracy z komisją HR i Rekruterem HR 

Ustalenie GP miarodajnych do wielkości i pracochłonności projektu jeszcze przed 
rozpoczęciem pracy nam projektem. Ja jako opiekun, również będę odpowiedzialny za to by 
dopilnować odpowiednią ilość osób 

Stworzenie bazy PSUEKu, a w niej wszystkie karty projektów – bardzo ważnego  
elementu, o którym niewiele osób wie. Know-how na podstawie danych z poprzednich edycji 
projektu 

Spotkania z GP – kształtowanie funkcji koordynatorskich. Działanie na poczet przyszłych  
lat, członkowie GP będą wiedzieć z czym się wiąże funkcja koordynatora. 

Działania w celu znalezienia grafików. Zorganizowanie szkolenia dla całej uczelni przez 
profesjonalistę, z tych szkoleń możemy wyłapać osoby które mogą zostać naszymi grafikami 
lub inną naszą działalnością. 

Zaangażowanie całego PSUEKu w projekty, szczególnie w juwenalia, pomoże to nie tylko 
koordynatorom i GP ale pokażemy się na całej uczelni przez co się będziemy promować. 
Juwenalia są ogromnym projektem, projektem parlamentarnym, odpowiadamy za nie nie 



tylko prawnie ale też wizerunkowo, dlatego jest mnóstwo miejsc gdzie możemy się  
pokazać, zacząć działać – dlatego zależy mi na tym aby nasze zaangażowanie w juwenalia 
było większe. 

To tyle, jeśli chodzi o moją wizję, dzięki za uwagę pomimo późnej godziny. Czekam na 
wasze pytania, postaram się na nie jak najlepiej odpowiedzieć. 

I TURA PYTAŃ: 

Kinga Matoga: Wspomniałeś, że chcesz wspierać organizacje merytorycznie, co przez to 
rozumiesz i jaki masz dokładnie na to plan?  

KK: Zależy mi na spotkaniach z organizacjami, czy to z finansistami, czy  
z przewodniczącymi danych organizacji, żeby pokazać im jak wygląda ten cały proces, jakie 
etapy muszą przejść. Z tego co wiem to wiele kół naukowych nie ma dobrze wyszkolonych 
finansistów, nie mają tej wiedzy. Dlatego jako finansista parlamentu studenckiego chcę tych 
ludzi wyszkolić, pokazać im jak to wszystko wygląda i gdzie nie popełniać błędów. 

Kinga: Jak masz zamiar dotrzeć do każdego koła naukowego? 

KK: Mam zamiar robić to przez RKN, oni mają ogląd na wszystkie koła naukowe i wiedzą 
gdzie kto potrzebuje pomocy. Jeżeli chodzi o inne organizacje to już finansista czy prezesi są 
wyznaczeni, więc z nimi kontakt jest łatwiejszy. Będzie się to odbywać osobiście, co do kół 
muszę się skupić na RKN, gdyż pojedynczych kół naukowych jest za dużo. 

Konrad Szostak: Czy nie uważasz, że dobrą opcją będzie wprowadzenie na stałe jakiejś 
oceny ogólnej od wszystkich członków parlamentu? 

KK: Uważam że jest to niejako konieczne, nie każdy jest na posiedzeniu, nie każdy też potem 
przeczyta protokół, rozdźwięk po sprawozdaniach trochę się urywa. Chciałbym kontynuować 
to co na mostach, czyli kahoota, od razu na bieżąco wszyscy wiemy jak oceniamy dany 
projekt. Jeśli chodzi o ocenę bezpośrednią pozostanie to w kwestii zarządu i późniejszego 
kontaktu z grupą projektową. Czy będziemy to upubliczniać, jest to do przegadania  
i przedyskutowania z zarządem. Na pewno w kwestii oceny chcielibyśmy to  
poprawić, chciałbym żeby ten kahoot był, a jak będzie to zobaczymy. 

II TURA PYTAŃ: 

Kinga Matoga: Budżet awaryjny, czy planujesz poruszyć ten temat z władzami? 

KK: Jeśli chodzi o budżet awaryjny, to wniosek idzie bezpośrednio do prorektora  
ds. studentów. On opiniuje ten wniosek i na jego podstawie są przyznawane pieniądze. Chcę  



o tym porozmawiać z władzami, aby większość budżetu awaryjnego trafiła do  
regularnego, a awaryjny zmniejszyć do poziomu minimalnego. 

Konrad Szostak: Czy uważasz że proces rekrutacji jest ok, czy chcesz go zmienić, czy 
zostawić tak jak jest? 

KK: Nie dyskutowaliśmy o tym, wydaje mi się że ta wizja nie jest zła i powinna taka  
zostać, myślę, że nie będziemy tego zmieniać. Co do sprawozdań przed Zarządem byłyby to 
sprawozdania całej grupy projektowej, a koordynator będzie się sprawozdawał, tak jak mamy 
w tradycji, podczas posiedzeń. 

III TURA PYTAŃ: 

Kinga Matoga: Czy planujesz pracować zawodowo? 

KK: Mam nadzieję że mi się uda, aczkolwiek startuję bo parlament stawiam na pierwszym 
miejscu, jeśli uda mi się to pogodzić to będę pracować. 

Kinga: Co jeśli ci się nie uda wszystkiego pogodzić? 

KK: Uważam, że nie zawalę, więc nie mam planu awaryjnego. Jestem na tyle pewny, że mi 
się uda i liczę też na wsparcie Zarządu w awaryjnych sytuacjach. Mam pomysł na podział 
zadań, tak abym nie był tym wszystkim za bardzo obarczony, tak jak mówiłem bardzo chcę 
zaangażować komisję. To jest koło które się toczy i napędza. Jeśli będą pieniądze nie będę 
musiał interweniować w kwestiach sponsoringu. Jeśli będziemy mieli pieniądze projekt 
będzie miał większe możliwości, a jeśli projekt ma większe możliwości to ja tak naprawdę 
muszę tylko skontrolować czy wszystko jest ok. Tak naprawdę jeżeli dobrze zaczniemy  
i będziemy mieć pieniądze, to reszta potoczy się sama. Oczywiście jest tego sporo, nie 
ukrywam, ale uważam, że spokojnie to pogodzę, mam na to plan, więc jestem pewien, że mi 
się uda. 

Kinga: Czyli podsumowując, jesteś w stanie poświęcić pracę zawodową dla parlamentu? 

KK: Inaczej bym tu nie stał 

Przemek Szot: Ja zostałem poproszony przez Ewę Bielak, żeby przekazać przede  
wszystkim, że Krzysiek jest która posiada ogromne serce do projektów, jak również finansów. 
Jest osobą obecnie najlepszą do kandydowania na to stanowisko. 

KK: Dzięki. 

Robert Prokop: Jak wygląda proces przeprowadzania faktury na uczelni? 

KK: Tak jak podkreśliłeś już w pytaniu, że chodzi o uczelnię, ale właśnie gdyby, też chciałem 
to podkreślić, są faktury inne na uczelnie i inne na stowarzyszenie. Chciałbym żeby ci nowi 



członkowie wiedzieli, że coś takiego jest. Jesteśmy tu po to żeby się czegoś nauczyć, jak 
będzie tylko okazja to będę takie momenty wykorzystywać, żeby czegoś wszystkich nauczyć.  

Jeśli chodzi o ten przebieg faktur, to jeśli chodzi o uczelnię to zaczyna się od wniosku  
o dofinansowanie, które nawet nie każdy wie, że musi  go złożyć wcześniej, bo na 2 tygodnie 
przed wydarzeniem – z dokładną kwotą, dokładną datą, z dokładnym przeznaczeniem – to 
jest potem weryfikowane. Sam wniosek jeszcze przebiega przez Kanclerza, przed Kwestora  
i przez część władz, a następnie znowu wraca do mnie, jeśli mnie wybierzecie jako finansistę 
parlamentu. Następnie taka faktura trafia do sekretariatu gdzie jest opracowywana, a po 
wszystkim jeżeli już jest po projekcie, to trafia do działu zamówień publicznych gdzie tam 
jest rozliczane. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat. 

RP: Tak, bardzo dobrze. Ogólnie jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o wystąpienie 
to chapeau bas. Ogólnie, jeśli chodzi o działalność możesz zawsze też na mnie liczyć, jakbyś 
miał jakieś pytania to możesz liczyć na moje wsparcie. 

Ola Sośnicka: Oprócz pomocy przy wnioskach dla innych organizacji, miałeś w programie 
punkt o współpracy z organizacjami. Na czym miałoby to polegać? Chodzi  
o projekty, szkolenia, czy to te wnioski były dwa razy? 

KK: Ja ją rozumiem na szerokim gruncie. Nie tylko finansowym, bo nie na tym tylko chce 
skupiać swoją działkę, ale też projektowym. Wymieniajmy się doświadczeniami, wiedzą  
o projektach. Nie mam czegoś takiego, że muszę zrobić projekt międzynarodowy, czy muszę 
przeprowadzić 5 osób z NZSu do Parlamentu, chodzi mi bardziej o to, żeby po prostu ta 
współpraca się zacieśniała.  

Konrad Szostak: Pamiętam jak robiliśmy Mosty i ten cały projekt był jedną wielką 
innowacją i zauważyłem, że wszystko to co powiedziałeś w swoim programie jest innowacją. 
Serio mam nadzieję i wierzę w to, że wszystko uda się zrobić. Plan masz i w 200% możesz 
ulepszyć działanie finansów i przede wszystkim projektów. Uważam, że rola Projektowca  
w Zarządzie jest bardzo ważna, mam nadzieję, że projekty rozwiniesz tak bardzo jak 
rozwinąłeś siebie w tym roku.  

KK: Dziękuję wszystkim za miłe słowa i ewentualne zaufanie. Chciałem jeszcze powiedzieć, 
że jeżeli macie do mnie pytania i o kwestie finansowe i przede wszystkim projekty, to 
zapraszam. Wymieniajmy się pomysłami i doświadczeniami. Razem stwórzmy coś fajnego. 
Jeszcze wielkie podziękowania dla Ewy i Norberta, za to, że wsparli mnie w przygotowaniu 
do kwestii finansowej, dziękuję całej mojej ekipie i mam nadzieję przyszłemu Zarządowi. 

GŁOSOWANIE  

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

26 0 1



WYBÓR CZŁONKA ZARZĄDU DS. SOCJALNYCH 

Przedstawienie kandydatki Patrycji Cieślik na Członka Zarządu ds. socjalnych przez 
Przewodniczącą Parlamentu Magdalenę Gracę 

Patrycja Cieślik:  

Doświadczenie i Motywacja:  

Moją przygodę z PSUEKiem zaczęłam rok temu i od razu wiedziałam, że chcę iść właśnie  
w stronę socjalki. Trafiłam do komisji socjalnej, potem była wydziałowa komisja 
stypendialna, odwoławcza komisja stypendialna; miałam do czynienia z licznymi wnioskami 
itp. to doświadczenie zmotywowało mnie żeby iść w to dalej, żeby właśnie teraz stać to przed 
wami i kandydować na Członka Zarządu ds. socjalnych. 

Mój program to przede wszystkim postawienie na promocji stypendiów i ich  
terminów, wiemy że nie zawsze studenci zwracają na to uwagę. Czasami po prostu post im 
wypadnie, nie mają pewnych informacji wprost itd. Właśnie na tą informację chcę  
postawić, żeby były te terminy, żeby stypendia były wypłacane w czasie. Myślę, że przez 
odpowiednią promocje możemy to osiągnąć. 

Popularyzacja stypendiów wśród studentów pierwszego roku – np. standy przy Świeżaku, czy 
przy składaniu papierów podczas zapisów na studia. 

Przebudowanie podstrony komisji socjalnej. Kontynuacja prac rozpoczętych w tym roku  
i przy których pracuję ja z Sylwią i Mariuszem. Prace idą do przodu, jest tego całkiem  
sporo, trzeba wszystko uporządkować, zrobić kategorie, ale wydaje mi się, że taka strona 
dużo pomoże. 

Zmiany w regulaminie Pomocy Materialnej. Nie można uznać żadnego regulaminu za rzecz 
stałą, bo realia się zmieniają. Jeśli widzimy, że teoria nie zgadza się z praktyką to zmieńmy to. 

Aktywna pomoc studentom. Jako komisja socjalna wyjdziemy do studentów, tak aby zawsze 
mogli liczyć na naszą pomoc. 

I TURA PYTAŃ: 

Marysia Bartkowska: Ja nie mam pytania, ale bardzo mi się spodobało to jak zaczęłaś i jak 
chcesz promować wszystko, to jest super. 

PC: Dzięki 

II TURA PYTAŃ: 

Sylwia Ewa Pożoga: 



1. Co uważasz o kwocie zapomogi losowej na uczelni? 

PC: Nie wydaje mi się, że są one zaostrzone, ustawa troszkę je łagodzi np. sytuacje  
losowe, jak kwestie urodzenia dziecka. Są przyznawane zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 
i to było poddawane wątpliwości czy jest to sytuacja losowa, czy nie. Z reguły u nas na 
uczelni zapomoga była przyznawana. Teraz nowa ustawa wprowadza, że nie musi to być 
losowy przypadek, czyli właśnie reguluje tą kwestię. 

2.Kończy się wydarzenie „Stypendia UEK”, polityka Facebooka nie pozawala na 
przedłużenie wydarzenia, co byś zrobiła? A) Będziesz kontynuować wydarzenie? B) Kiedy  
w takim razie zrobiłabyś nowe? C) Co zamierzasz wstawić w wydarzeniu, czy chcesz zrobić 
coś żeby wydarzenie żyło? 

PC: Chcę aby wydarzenie nadal było, jeśli wygaśnie to na pewno ruszy od początku 
września. Myślałam o wykorzystaniu ikonografiki, ewentualnie krótkie filmiki, które 
wyjaśniają nam jak działa to na UEKu, jakie są procedury itp. 

3. Od dawna można zauważyć studentów którzy rekrutują się tylko po to by dostać  
stypendia, czy czytałaś Ustawę 2.0 i orientujesz się jak ta ustawa stara się sprostać tego 
typu przypadkom? 

PC: Jest ograniczony czas pobierania stypendiów, możemy je pobierać tylko przez  
6 lat, a jeśli ktoś rekrutuje się co roku na pierwszy rok, żeby pobierać stypendium. Po 
pierwsze ten czas jest naliczany od pierwszej rekrutacji na studia, od wtedy leci te 6 lat. Nie 
ważne czy on będzie co roku zaczynać nowy kierunek. W ten sposób ustawa ogranicza te 
nadużycia. 

4. Czy w którymś aspekcie, jako członek Zarządu ds. socjalnych chciałabyś coś  
zmienić, wprowadzić jakieś innowacje? 

PC: Nie zawsze chęci są zgodne z regulaminami i ustawą. Zobaczymy co się uda, nie chcę na 
ten moment nic obiecywać, ponieważ kwestie prawne mogą nas mocno ograniczyć.  

5. W poprzednim roku było bardzo wiele wniosków do rozważania przez komisję 
odwoławczą pierwszego składu. Zapewne wygenerowało to wiele pracy dla komisji. Czy 
pomimo tego chciałabyś, żeby taka forma, która funkcjonowała w poprzednich latach była 
kontynuowana. Czy chciałabyś ograniczyć się do tylko do załącznika 10a. 

PC: Na pewno chciałabym dążyć do zamknięcia tego katalogu, chciałabym żeby  był 
poszerzony o pewne aspekty, jednak chciałabym żeby ta furtka była możliwa, cały czas 
dochodzą do nas nowe dziedziny, konkursy i miejsca gdzie można się wykazać, załącznik 10a 
pozwoliłby na sprawniejszą pracę komisji, ale mimo to chciałabym zostawić tą furtkę 
wyjątkowym przypadkom, aby nie zabierać szansy uzyskania dodatkowych punktów dla 
studentów.  



6. Jak odpowiedziałabyś studentom na pytanie „Czemu w tym roku stypendium zostało 
przyznane także na lipiec? Czy tak będzie zawsze?” 

PC: Nie, ta dziesiąta wypłata w tym roku była wyjątkiem i było to powtarzane od samego 
początku, to trzeba na pewno podkreślić studentom. Na pewno niektórzy mogli tego nie 
doczytać, ze stałą opcją jest 9 wypłat. W tym roku było 10 wypłat, ponieważ trzeba było 
wykorzystać fundusz, który został nam przekazany. 

III TURA PYTAŃ 

Szymon Adamczyk: Ja z mojej strony może nie tyle pytanie co po prostu chciałem 
powiedzieć, że w ciągu tego okresu kiedy mieliśmy okazję współpracować niezmiernie 
doceniam twoją pracę i zaangażowanie w każdym obszarze i z pewnością zawsze będę to 
mile wspominał. Naprawdę mocno popieram twoją kandydaturę na to stanowisko. 

PC: Dziękuję. 

Aleksandra Sośnicka: Czy myślałaś i co uważasz o wprowadzeniu ograniczeń w nagrodzie 
dla najbardziej zaangażowanych? 

PC: Ograniczenie jest już wprowadzone, wniosek można zgłaszać tylko raz w roku, co drugi 
semestr. Czasami są osoby, które naprawdę są bardzo zaangażowane, ja bardzo popieram tą 
nagrodę i taką formę docenienia, rzadko się zdarza żeby dwa razy ta osoba dostała nagrodę, 
owszem były takie przypadki, ale nie wiem czy wprowadzenie tego ograniczenia jest 
koniecznie. Cały czas pojawiają się nowe osoby, które działają. Myślę że takie ograniczenie 
jakie jest, jest wystarczające. 

Ola ad vocem: Dziękuję za odpowiedź i chcę dodać, że szacun za twoje odpowiedzi na te 
pytania, może je widziałaś wcześniej, nie wnikam, ale i tak wow. 

PC: Akurat nie widziałam tych pytań, odpowiadałam na bieżąco. Mam nadzieję, że moje 
odpowiedzi was zadowalają, może gdym miała na nie więcej czasu to byłyby bardziej 
rozbudowane, ale i tak starałam się wam przekazać wszystko co mam w głowie. 

Mariusz Rogowski: Ja może nie powinienem, bo w moim interesie jest, żeby Patrycja została 
przegłosowana, natomiast nie chciałbym też sobie odmówić tej przyjemności, żeby to głośno 
powiedzieć, zwłaszcza, że Patrycja będzie moją następczynią, mam nadzieję, oraz przez cały 
rok byłem jej mentorem. Pamiętam pierwszą deklarację na wyjeździe letnim, kiedy Patrycja 
powiedziała, że ona chce iść do socjalki bo to jest to co ona chce robić i ona się tym  
jara, mówiąc kolokwialnie. W sumie początkowo uważałem, że to jest ten taki „wyjazdowy 
entuzjazm” i nie wiadomo do czego to będzie dążyło, natomiast bardzo się cieszę, że  
miejsce, w którym Patrycja teraz stoi pokazuje, że jednak faktycznie czuje ta socjalkę  
i wierzę, że to są bardzo dobre ręce do zajęcia się tymi sprawami socjalnymi. Zawsze bardzo 
mnie cieszyło kiedy Patrycja na komisjach stypendialnych zawsze potrafiła wyrazić swoje 



zdanie i mam nadzieję, że będzie to bardzo przydatne w kontaktach z panią kierownik  
i bardzo, bardzo popieram kandydaturę Patrycji. 

PC: Dziękuję. 

GŁOSOWANIE 

Patrycja: Bardzo dziękuję wszystkim za głosy i zaufanie i mam nadzieję, że socjalka w tym 
roku da czadu. 

WYBÓR CZŁONKÓW SENATU: 

Zgłoszenie Marcina Marszałka, Mariusza Rogowskiego i Krzysztofa Kuli  przez Magdalenę 
Gracę 

Zgłoszenie swojej kandydatury przez Natalię Karp 

WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI SENACKIEJ DS. DYDAKTYKI 

Zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Kuli 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

25 2

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 
SIĘ

Marcin Marszałek 25 0 0

Mariusz Rogowski 25 0 0

Krzysztof Kula 24 0 1

Natalia Karp 25 0 0

Za Przeciw Wstrzymujący się

24 0 1



WYBÓR SEKRETARZA PSUEK 

Anulowane głosowania z kandydaturą Piotrka Lipskiego 

Zgłoszenie kandydatury Sylwii Ewy Pożogi 

WYBÓR CZŁONKÓW UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 
STUDENTÓW 

WYBÓR CZŁONKA UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 
STUDENTÓW 

Zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Lewandowskiego 

WYBÓR CZŁONKÓW ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 
STUDENTÓW 

Za Przeciw Wstrzymujący się

Sylwia Ewa Pożoga 19 0 1

Wydział Nazwisko Za Przeciw Wstrzymujący 
się

EiSM A l e k s a n d r a 
Halicka

22 0 1

FiP David Kukułka 22 0 0

GAP M a r i a 
Lachowicz

23 0 0

TiZP P a w e ł 
Czyszczoń

22 0 1

Zarządzanie Piotr Lipski 21 0 1 ( 1 g ł o s 
nieważny)

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ

22 0 0

WYDZIAŁ NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 



W Y B Ó R C ZŁO N K A U C Z E L N I A N E J O D W OŁAW C Z E J K O M I S J I 
DYSCYPLINARNEJ DS. STUDENTÓW 

Zgłoszenie kandydatury Natalii Wolas 

WYBÓR CZŁONKA UCZELNIANEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DS. 
PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 

Zgłoszenie kandydatury Małgorzaty Wcisło 

WYBÓR CZŁONKÓW UCZELNIANEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DS. 
WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW 

EiSM D a r i a 
Omilianowska

23 0 0

FiP Paweł Górnicki 23 0 0

GAP A r k a d i u s z 
Tomaszek

23 0 0

TiZP Sylwia Ewa 
Pożoga

21 0 1

Zarządzanie A l e k s a n d r a 
Sośnicka

20 1 1

Za Przeciw Wstrzymujący się 

 19 0 0

Za Przeciw Wstrzymujący się

19 1 1

Nazwisko Za Przeciw Wstrzymujący się 

Pola Juzyszyn 18 0 1

Daria Omilianowska 15 4 0

Piotr Lipski 8 2 10



WYBÓR CZŁONKÓW RADY BIBLIOTECZNEJ 

WYBÓR REPREZENTANTA STUDENTÓW W RADZIE PROGRAMOWEJ 
CENTRUM JĘZYKOWEGO 

Zgłoszenie kandydatury Krzysztofa Kuli 

ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA

NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 
SIĘ

Sylwia Ewa Pożoga

Arkadiusz Tomaszek

Za Przeciw Wstrzymujący się

19 1 1


