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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ 

REPREZENTACJI DOKTORANTÓW I WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW 

ZA OKRES 01.01.2016 - 31.10.2016 

Realizacja celów statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

A. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

Lp. 
I 

Pełniona funkcja 	Nazwisko 
- 

Imię  
{ 

Uczelnia 

1 Przewodniczący KRD Gajda Micha ł  Politechnika Warszawska 

2 Wiceprzewodnicząca Pyrzy ń ska Agata 
Uniwersytet Miko łaja Kopernika 

 Toruniu 

3 Wiceprzewodnicz ącJ Wyraz Elżbieta Politechnika Krakowska 

4 Sekretarz Stodółka Weronika 
Akademia Wychowania 

Fizycznego we Wroc ławiu 

5 Członek Zarządu Chodkowska Natalia Uniwersytet Warmi ńsko-Mazurski 

6 Członek Zarządu Zaleszczyk 
Anna 

Katarzyna 
Instytut Psychologii PAN 

7 Członek Zarządu Zorychta Magdalena Politechnika Ś ląska 

Przewodnicz ący Komisji 
Akademia Wychowania 

8 
Rewizyjnej 

Augustyn Gabriela Fizycznego im. Bronis ława 
Czecha w Krakowie 

Handlowa 
9 

Członek Komisji 
Hnatkowski Łukasz 

Szko ła G łówna 
Rewizyj nej w Warszawie 

Członek Komisji 
10 

Rewizyjnej 
Kępczak Norbert Politechnika Łódzka 

Członek Komisji 
Instytut Immunologii i Terapii 

11 
Rewizyjnej 

Kicieli ńska Jagoda Doświadczalnej PAN we 
Wroc ławiu 

12 Członek Komisji 
Sobczak Moleta 

Szkoła G łówna Gospodarstwa 
Rewizyjnej Wiejskiego w Warszawie 
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B. Udział  członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach organów 

statutowych, konferencjach i spotkaniach w okresie 01.01.-30.06.2016 r. 

B.1 Spotkania członków Zarządu, członków Komisji i Petnomocników 

działających przy KRD oraz zaproszonych gości: 

B.1.1 	Posiedzenie Zarządu KRO —Warszawa, 22.01.2016 r., udzia ł  wzięło 6 osób, 

opłacono koszty: przejazdów s łużbowych (1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5); 

wyżywienia  

Spotkanie dotyczy ło spraw bieżących oraz organizacyjnych KRD. 

6.1.2 	Spotkanie przygotowawcze Zarządu KRD i Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej KRO przed spotkaniem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz spotkanie przedstawicieli KRD z Sekretarzem Stanu 

w MNiSW prof. Aleksandem Bobko oraz Podsekretarz Stanu MNiSW dr hab. 

Teresą  Czerwi ń ską  i prof. Jerzym Woźnickim, Przewodniczącym Rady 

G łównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Warszawa, 02.02.2016 r., udzia ł  

wzięło 8 osób opłacono koszty: przejazdów s łużbowych (1.1.16, 1.1.3.7, 

1.1.3.8, 1.1.3.9, 1.1.3.10, 1.1.3.11): wyżywienia (1.1.1.2). 

B.1.3 	Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD - Gdynia, 12-14.02.2016 r., 

udział  wzięło ogólnie 26 osób, op łacono koszty: przejazdów s łużbowych 

(1.1.3.13, 1.1.3.14, 1.1.3.15, 1.1.3.16, 1.1.3.17, 1.1.3.18, 1.1.3.19, 1.1.3.20, 

1.1.3.21, 1.1.3.22, 1.1.3.23), w tym przejazd s łużbowy samochodem 

osobowym 4 osób (1.1.3.12); noclegu (1.1.1.5) i wy żywienia (1.1.1.3, 1.1.1.4). 

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRO odbywa ło się  w dniach 12-14.02.2016 

r. w Gdyni. Podj ęto 3 uchwały. Wyrażono zgodę  na wspóln ą  podróż  samochodem 

osobowym członków Zarządu oraz pe łnomocników KRD (4 osoby), aby zredukowa ć  

koszty uczestnictwa w 3osiedzeniu zwi ązane z przejazdami komunikacją  publiczną . 

B.1.4 	Spotkanie cz ł onków Zarządu w sprawie ankiety/ badania na temat studiów 

doktoranckich oraz spotkanie z przedstawicielami PSRP odno śnie konkursu 

Nowa Ustawa 2.0 - Warszawa. 9/0312016 r., udzia ł  wzi ęło 6 osób, op łacono 

koszty: przejazdów s łużbowych (1.1.3.24,1.1.3.25) -, wyżywienia (1.1.1.6). 

KRO planuje w 2016 r. realizacj ę  badania, którego przedmiotem będą  studia 

doktoranckie, w skład którego będzie wchodzi ła m. in. ankieta internetowa. 
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B.1.5 	Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD - Gliwice, 8-10.04.2016 r., 

udzia ł  wzi ęło 35 osób, op łacono koszty: przejazdów s łużbowych (1.1.3.29, 

1.1.3.30, 1.1.3.31, 1.1.3.33, 1.1.3.34, 1.1.3.35, 1.1.3.36), w tym przejazd 

służbowy samochodem osobowym po 4 osoby (1.1.3.28, 1.1.3.32) oraz 

3 osób (1.1.3.27); wyżywienia (1.1.1.7). 

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD odbywa ło się  w dniach 8-10.04.2016 

r. w Gliwicach. Nie podj ęto uchwa ł . W trakcie posiedzenia g łównym punktem by ły 

zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wy ższym oraz tworzenie nowej ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym. Wyrażono zgod ę  na wspóln ą  podróż  samochodem 

osobowym cz łonków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pe łnomocników KRO ( łącznie 

11 osób), aby zredukowa ć  koszty uczestnictwa w posiedzeniu związane 

z przejazdami komunikacj ą  publiczn ą . 

B.1 .6 	Spotkanie 	organizacyjne wspó łorganizowanej 	konferencji 	Kongres 

INNOSHARE oraz sprawy organizacyjne w biurze KRO - Warszawa, 24-

25.06.2016 r., udzia ł  wzi ęły 2 osoby, opłacono koszty: przejazdów 

s łużbowych (1.1.3.37). 

KRO w 2016 r. postawi ła sobie m.in. za zadanie zwi ększenie wiedzy i promocj ę  

szeroko poj ętej innowacyjności i transferu wiedzy w ś ród doktorantów, w zwi ązku 

z czym wspó łorganizowa ła konferencj ę  Kongres INNOSHARE, w co aktywnie włączyli 

się  wybrani cz łonkowie Zarządu KRO. 

B.1.7 	Spotkania robocze członków Zarządu KRO w zwi ązku przygotowaniem 

badania KRO dotyczącego studiów doktoranckich, Kompendium Doktoranta 

i konkursów PR000K i PROPAN - Warszawa, 30.05.2016 r., udzia ł  wzi ęły 

4 osoby, op łacono koszty: przejazdów s łużbowych (1.1.3.38); wyżywienia 

(1.1.1.8). 

B.1.8 	Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRO — Wroc ław, 10-12.06.2016 r., 

udzia ł  wzi ęło 31 osób, opłacono koszty: przejazdów s łużbowych (1.1.3.40, 

1.1.3.41, 1.1.3.42, 1.1.3.46, 1.1.3.47, 1.1.3.48, 1.1.3.53), w tym przejazd 

służbowy samochodem osobowym 3 osoby (1.1.3.43) oraz 4 osób (1.1.3.45); 

wyżywienia (1.1.1.10) i noclegów  
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Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRO odbywa ło się  w dniach 10-12.06.2016 

r. we Wrocławiu. Uchwa łą  przyjęto stanowisko KRD w sprawie zniesienia ulg na 

przejazdy ś rodkami publicznego transportu zbiorowego. W trakcie posiedzenia 

omówiono także zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jakie zostały 

uwzględnione w projekie nowelizacji zaprezentowanym na komisji sejmowej. 

Wyrażono zgodę  na wsjótn ą  podróż  samochodem osobowym cz łonków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz pełnomocników KRO (łącznie 7 osób), aby zredukowa ć  

koszty uczestnictwa w posiedzeniu zwi ązane z przejazdami komunikacją  publiczną  

oraz ze względu na konieczność  wcześniejszego udzia łu Przewodniczącego 

w posiedzeniu komisji sejmowej Edukacji Nauki i M łodzieży i tego samego dnia 

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Bydgoszczy i nast ępnie brak 

dogodnego połączenia (1.1.3.45). 

B.1.9 	Posiedzenie Komisji Rewizyjnej I kontrola biura KRD - Warszawa, 

17.06.2016 r., udzia ł  wzięły 4 osoby, opłacono koszty: przejazdów 

służbowych (1.1.3.49, 1.1.3.50, 1.1.3.51): posiłku członków Komisji Rewizyjnej 

(1.1.1.9). 

B.1.10 Posiedzenie Zarządu KRD - Olsztyn, 15-18.07.2016 r., udzia ł  wzięło 7 osób, 

opłacono koszty: przejazdów s łużbowych (11.1.3.9, 11.1.3.10, 11.1.3.11, 

11.1.3.12, 11.1.3.13, 11.1.3.14), w tym przejazd s łużbowy samochodem 

osobowym po 4 osoby (11.1.3.12): wy żywienia (11.1.1.1, 11.1.1.3) oraz noclegu 

(11.1.1.2). 

Posiedzenie Zarządu KRD odbywało się  w dniach 15-18.07.2016 r. w Olsztynie. Nie 

podjęto uchwał. W trakcie posiedzenia g łównym punktem były zmiany ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, tworzenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wy ższym oraz 

projekty planowane do przeprowadzenia w li pó łroczu 2016 roku (w tym np. badanie 

nt. studiów doktoranckich). Wyra żono zgodę  na wspólną  podróż  samochodem 

osobowym członków Zarządu, aby zredukować  koszty uczestnictwa w posiedzeniu 

związane z przejazdami komunikacj ą  publiczną . 

B.1.11 Wspólne posiedzenie Komisji Prawnej i Zespo łu Rzecznika Praw Doktoranta 

KRD - Warszawa, 9-10.07.2016 r, udzia ł  wzięło 12 osób, opłacono koszty: 

przejazdów s łużbowych (11.1.3.2, 11.1.3.3, 11.1.3.4, 11.1.3.5, 11.1.3.6, 11.1.3.7, 

11.1.3.8) oraz wyżywienie, noclegi I wynajem sali (11.1.1.4) 
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B.1.12 Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD KRO - Olsztyn, 2-409.2016 

r., udział  wzi ęło 21 osób, op łacono koszty: przejazdów s łużbowych (11.1.3.15, 

11.1.3.16, 11.1.3.17, 11.1.3.18), w tym przejazd s łużbowy samochodem 

osobowym po 4 osoby (11.1.3.17, 11.1.3.18); wyżywienia (11.1.1.5,  

organizacji spotkania (11.1.1.6) oraz przejazdu zorganizowanego (11.1.1.7). 

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRO odbywa ło się  w dniach 2-4.09.2016 r. 

w Olsztynie. Nie podj ę to uchwa ł . W trakcie posiedzenia g łównym punktem by ły 

zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz sprawy bieżące, w tym 

planowany Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Wyra żono zgodę  na wspóln ą  podróż  

samochodem osobowym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRO, aby 

zredukować  koszty uczestnictwa w posiedzeniu zwi ązane z przejazdami komunikacj ą  

publiczn ą . 

B.1.13 Spotkanie organizacyjne konferencji Model Funkcjonowania Studiów 

Doktoranckich - Warszawa, 26.09.2016 r., op łacono koszty: przejazdu 

służbowego (11.1.3.23). 

B.1.14 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KRO - Warszawa, 8.10.2016 r, udzia ł  

wzi ęło ponad 60 osób, opłacono koszty: przejazdu służbowego (11.1.3.27). 

B.1.15 Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD KRO —Toru ń , 14-16.10.2016 

r., udzia ł  wzi ęło 21 osób, op łacono koszty: przejazdów służbowych (11.1.3.24, 

11.1.3.26, 11.1.3.28, 11.1.3.29, 11.1.3.30, 11.1.3.31, 11.1.3.32, 11.1.3.33, 11.1.3.34), 

w tym przejazd s łużbowy samochodem osobowym po 4 osoby (11.1.3.24, 

11.1.3.29); wyżywienia (11.1.1.10) oraz nocleg (11.1.1.9). 

Posiedzenie Zarz ądu i Komisji Rewizyjnej KRD odbywa ło si ę  w dniach 14-16.10.2016 

r. w Toruniu. Podj ęto jedną  uchwałę . W trakcie posiedzenia g łównym punktem by ły 

zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wy ższym oraz sprawy bie żące, w tym planowany 

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów oraz konferencja Model Funkcjonowania Studiów 

Doktoranckich. Wyrażono zgodę  na wspólną  podróż  samochodem osobowym 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD, aby zredukowa ć  koszty uczestnictwa w 

posiedzeniu zwi ązane z przejazdami komunikacj ą  publiczn ą . 

B.1.16 Spotkania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej celem za łatwiania bieżą cych 	Ln 

spraw odbywaj ą  się  także przy wykorzystaniu grup dyskusyjnych lub 

z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych (m.in. program Skype). 
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Wten sposób zosta ły podjęte uchwały nr 112016, 512016, 612016, 712016, 

812016, 912016, 10/2016, 11/2016112/2016. 

B.2 Konferencje krajowe: 

B.2.1 	Udział  w Gali konkursu Interstudent i towarzyszącej konferencji - Gda ńsk, 

21-22.01.2016 r., udzia ł  wzi ęła 1 osoba, opłacono koszt przejazdu 

służbowego (1.1.3.1). 

8.2.2 	Posiedzenie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych - Warszawa, 

22-24.01.2016 r., udzia ł  wzi ęły 2 osoby, opłacono koszt przejazdu 

służbowego na to spotkanie i posiedzenie Zarządu KRD (1.1.3.5). 

B.2.3 Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich - Busko Zdrój, 

17-19.03.2016 r., udzia ł  wzięła 1 osoba, op łacono koszt przejazdu 

służbowego samochodem osobowym (1.1.3.26). Wyrażono zgodę  z powodu 

trudności w dotarciu ś rodkami komunikacji publicznej i konieczno ścią  

wcześniejszego udzia łu w Komisji Sejmowej nt. kszta łcenia na studiach 

doktoranckich. 

8.2.4 	Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkó ł  Polskich - 

Warszawa, 3-4.06.2016 r., udzia ł  wzi ęły 2 osoby, opłacono koszt przejazdu 

służbowego (1.1.3.39). 

B.2.5 	Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich - Bydgoszcz, 

9-10.06.2016 r., udzia ł  wzięła 1 osoba, opłacono koszt przejazdu 

służbowego ącznie z przejazdem na posiedzenie Zarz ądu KRD we 

Wrocławiu (1.1.3.45). 

B.2.6 	Warsztaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy ższego nt. studiów 

doktoranckicr - Warszawa, 17-18.06.2016 r., udzia ł  wzięła 1 osoba, 

opłacono koszty: przejazdu s łużbowego (1.1.3.52). 

B.2.7 	Wspó łorganizacja i udzia ł  w Kongresie INNOSHARE - Warszawa, 23- 

26.06.2016 r., udzia ł  wzięło 5 osób z Zarządu KRD, opłacono koszty: 

przejazdu s łużbowego (1.1.3.54, 1.1.3.55, 1.1.3.56) oraz wyżywienia 4 osób 

(1.1.2.1). 

B.2.8 	Udział  w konferencji „Samorządność  doktorancka w Polsce: perspektywy, 

moż liwości, kierunki rozwoju" - Zakopane, 15-18.09.2016 r udzia ł  wzi ęły 
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4 osoby z Zarządu KRO, opłacono koszty udzia łu 3 osób (11.1.2.1) oraz 

przejazdu s łużbowego samochodem osobowym 4 osób (11.1.3.21). 

B.2.9 Udzia ł  w Dniu Doktoranta Ś l ąskiego Uniwersytetu Medycznego - 

Sosnowiec, 21.10.2016 r., udzia ł  wzi ęła 1 osoba, opłacono koszty: przejazdu 

służbowego (11.1.3.35). 

B.2.10 Udzia ł  w European Forum for Young Innoyators - Łódź , 23-25.10.2016 r., 

udzia ł  wzi ęły 2 osoby, opłacono koszty: przejazdu s łużbowego (11.1.3.36). 

B.3 Udzia ł  w posiedzeniach Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży lub 

Podkomisji Sejmowej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

B.3.1 	07.01.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

B.3.2 	10.02.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

B.3.3 	24.02.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

B.3.4 	25.02.2016 r. - Posiedzenie Podkomisji sta łej ds. ekonomiki edukacji i nauki 

oraz Podkomisji sta łej ds. nauki i szkolnictwa wy ższego 

B.3.5 	17.03.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

8.3.6 	12.05.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

B.3.7 	09.06.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży, 

KRD pokryło koszt podróży s łużbowej członka Zarządu (1.1.3.44) 

B.3.8 	22.06.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

B.3.9 	05.07.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży, 

KRD pokryło koszt podróży służbowej członka Zarządu (11.1.3.1) 

B.3.10 20.07.20 16 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

B.3.11 25.10.2016 r. - Posiedzenie Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i M łodzieży 

B.4 Udzia ł  w posiedzeniach Rady G łównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

B.4.1 	14.01.2016 r. - Posiedzenie plenarne 

B.4.2 	11.02.2016 r. - Posiedzenie plenarne 

B.4.3 	10.03.2016 r. - Posiedzenie plenarne 
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B.4.4 	14.04.2016 r. - Posiedzenie plenarne 

B.4.5 	12.05.2016 r. - Posiedzenie plenarne 

B.4.6 	09.06.2016 r. - Posiedzenie plenarne 

B.4.7 	13.10.2016 r. - osiedzenie plenarne 

B.5 Inne spotkania 

B.5.1 	Spotkanie informacyjne w ładz KRD z przedstawicielami lokalnych 

samorządów doktoranckich - Kraków, 30.06.2016 r., udzia ł  wzięły 3 osoby 

z Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRO, op łacono koszty: wyżywienia (1.1.2.2). 

W związku z planowanymi pracami nad nową  ustawą  Prawo o szkolnictwie wy ższym 

oraz zg łaszanymi prośbami o lokalne spotkania z władzami KRO postanowiono 

w miarę  moż liwości organizacyjnych KRD oraz lokalnych samorz ądów doktoranckich 

przeprowadza ć  takie spotkania. 

C. Pozostała działalność  

Pierwsze miesiące działalno ści nowych w ładz KRD upłynęły pod znakiem organizacji 

struktury i dzia łania KRD, ponadto innymi celami by ło m.in. okreś lenie sposobu wzajemnej 

komunikacji, ustalenie zasad wspó łpracy pomi ędzy Zarządem a Komisj ą  Rewizyjną  czy 

powołanie pełnomocników, komisji b ądź  grup roboczych. 

C.1 Powołanie komisji oraz pe łnomocników działających przy KRD 

C.1.1 	Przedstawiciee KRD w Radzie G łównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są : 

Marcin Dokowicz i Tomasz Dobosz. 

C.1.2 	Komisja ds. PAN, powo łana uchwałą  nr 112016, w sk ładzie: Karolina Bejm, 

Bartłomiej Gostyński, Karolina Rutkowska, Wojciech W łoskowicz, Agata 

Zerka. 

C.1.3 	Komisja ds. Public Relation, odwo łanie członków uchwałą  nr 512016: Ewa 

Skoropska i Jacek Olchowik oraz powołanie uchwałą  712016 Pawła Świt. 

C.1.4 	Komisja Prawna, powo łana uchwałą  nr 612016, w składzie: Anna 

Chciałowska. Jakub Jasi ński, Paulina Konarska, Pawe ł  Sobotko. 

C.1.5 

	

	Zespół  Prawny Rzecznika Praw Doktoranta, powo łany uchwałą  nr 812016, 

w składzie: Konrad Graczyk, Piotr Maciaszek, Magdalena Osi ńska-Wili ńska, 

Kosi,.. „ 	::)k. 11, 00-673 Warszawa 
www.krd.edu.pl  
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Przemys ław Podlasiewicz, Jarosław Witkowski, Anna Wolny, El żbieta 

Zarębska. 

C.1.6 	Komisja ds. Uczelni Technicznych, powo łana uchwałą  nr 912016, w składzie: 

Katarzyna Falkowska, Artur Kopczy ński, Łukasz Krzyśko, Olga 

Michnikowska. 

C.1.7 	Komisja ds. Bada ń  Spo łecznych i Opinii, odwo łanie członka uchwałą  nr 

11/2016: Rados ław Adamski oraz odwo łanie cz łonka uchwałą  nr 12/2016: 

Anna Dawidowicz. 

C.1.8 	Zespó ł  ds. Konkursu PRODOK, powo łany uchwałą  10/2016, w sk ładzie: 

Jacek Gembicki, Anna Michniewska, Kamil Stolarek, Anna Katarzyna 

Zaleszczyk (koordynator), Magdalena Zorychta. 

C.1.9 	Pe łnomocnik ds. EURODOC, powo łana uchwałą  nr 13/2016 zosta ła Ewelina 

Pabja ńczyk-Wlaz ło. 

C.2 Projekty realizowane przez KRD 

C.2.1 	Członkowie Zarządu KRD koordynuj ą  oraz są  odpowiedzialni za realizacj ę  

dzia łań  i projektów wpisuj ących się  w dzia łalność  statutową  KRO. Są  to 

przede wszystkim dzia łania maj ące na celu: 

C.2.1.1 	doskonalenie konkursów PRODOK i PROPAN, 

C.2.1.2 	doskonalenie poradnika Kompendium Doktoranta, 

C.2.1.3 	przeprowadzenie badania dotycz ącego studiów doktoranckich 

(11.1.3,19, 11.1.3.20, 11.1.3.22, 11.1.3.25), 

C.2.1.4 	nawi ązanie kontaktu z osobami ze ś rodowiska uczelni medycznych, 

mundurowych, artystycznych, 

C.2.1.5 	nawiązanie wspó łpracy z porozumieniami bran żowymi, lokalnymi, 

pełnomocnikami i komisjami KRO, 

C.2.1.6 	podnoszenie świadomości prawnej z obszaru nauki i szkolnictwa 

wyższego wś ród doktorantów, 

C.2.1.7 	podnoszenie świadomo ści na temat innowacyjno ści i komercjalizacji 

wiedzy wś ród doktorantów, 

C.2.1.8 	promocja wś ród społeczności doktoranckiej wspó łpracy naukowej 

z podmiotami z sektora gospodarki i biznesu, 

C.2.1.9 	pozyskiwanie partnerów merytorycznych oraz ś rodków na dzia łalność  

projektową  KRD, 

ul. Koszykowa 60162 lok. 11,00-673 Warszawa 
sekretariat@krd.edu.pl , www.krd.edu.pl  
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C.2.1.10 	stworzenie z KRD forum wymiany do świadczeń , 

C.2.1.11 	wsparcie samorządów doktoranckich, 

C.2.1.12 	zrównanie statusu prawnego wszystkich doktorantów, 

C.2.1.13 	zwiększanie świadomości doktorantów w pozyskiwania środków na 

badania naukowe. 

C.2.2 	Wś ród dzia łań  bieżących warto wymieni ć  przede wszystkim: 

C.2.2.1 	dzia łania •y zakresie Public Relations, 

C.2.2.2 	działania z zakresu formu łowania stanowisk i opinii ś rodowiska 

doktorantów oraz opiniowania aktów prawnych, 

C.2.2.3 	regularne tworzenie Biuletynu KRD, 

C.2.2.4 	współpraca z MNiSW, NCN, NCB1R, FNP. 

C.2.3 	Dodatkowo KRO wspiera bieżące inicjatywy ś rodowiska doktoranckiego 

zarówno instytLlcjonalnie, organizacyjnie jak i finansowo. 

C.3 Działalność  prawna KRD 

Dzia łalność  prawna KRD polega na opiniowaniu aktów prawnych dotyczących doktorantów, 

bieżącej interpretacji przepisów prawa oraz zabezpieczenie prawne doktorantów i ich 

wsparcie. Jest ona prowadzona przez Komisj ę  Prawną , Rzecznika Praw Doktoranta wraz 

z Zespołem Prawnym RPD, a wspierana i koordynowana przez dwóch cz łonków Zarządu. 

C.4 Współpraca z priorytetowymi dla KRD partnerami 

C.4.1 	W lutym odby ło się  spotkanie członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej KRO z Sekretarzem Stanu w MNiSW prof. Aleksandem Bobko 

oraz Podsekretarz Stanu MNiSW dr hab. Teres ą  Czerwi ńską . W trakcie 

spotkania poruszono bieżące zagadnienia, kwestię  współpracy pomiędzy 

KRD a MNiSW iplany MNiSW w odniesieniu do doktorantów. 

C.4.2 	KRD jest w sta łym kontakcie z innymi organami ś rodowiska akademickiego 

(m.in. KRASP, RGNiSW czy PKA). Podczas posiedze ń  Zarządu czy 

podejmowanych działa ń  obecni są  rektorzy uczelni wspó łorganizujących lub 

goszczących inicjatywy KRD. Wykazuj ą  oni dużą  życzliwość  i wsparcie. 

C.5 Działalność  struktur doktoranckich 	 a 

C.5.1 Członkowie Zarządu KRO aktywnie włączają  się  w działalność  branżowych 

i lokalnych porozumie ń , których członkowie wspó łpracują  z KRD na wielu 

płaszczyznach (m.in. przygotowywanie opinii ś rodowisk w sprawach 
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legislacyjnych, wspó łorganizacja projektów i wydarze ń  naukowych 

i kulturalnych, wymiana dobrych praktyk). W łączanie się  w dzia łalność  

branżowych i lokalnych porozumie ń  wymaga obecno ści podczas spotka ń  

roboczych w sytuacjach, gdy nie wszystkie sprawy mo żna sfinalizować  za 

pomocą  rozmów telefonicznych lub mailingu. Bardzo wa żna jest także 

obecność  członków Zarządu KRD w czasie zjazdów porozumie ń  i osobiste 

nawiązywanie kontaktów oraz wymiana myś li, pogl ądów i informacji na 

sprawy istotne dla ś rodowiska doktorantów. 

C.5.2 	KRO obj ęła w 2016 r. patronatami 9 konferencji organizowanych przez 

lokalne samorządy doktorantów. 

C.6 Działalność  międzynarodowa 

C.6.1 	Konferencja EURQDOC, Luksemburg, 19-2404.2016 r. 

KRD wspó łpracowa ło w sposób ci ąg ły z „The European Council of Doctoral Candidates 

and Junior Researchers (Eurodoc)". 

W dniach 19-24.04.2016 r. w Luksemburgu odby ła si ę  konferencja EURODOC"a oraz 

posiedzenie tej organizacji wraz z wyborami do w ładz EURODOC (Annual General 

Meeting EURODOC). Krajow ą  Reprezentację  Doktorantów reprezentowa ła 

trzyosobowa delegacja. 

Na Prezydenta EUR000C zosta ła wybrana Ewelina Pabja ńczyk-Wlazło będą ca 

delegatem KRD. 

KRO pokry ło koszty: noclegu uczestników konferencji i posiedzenia - 3 osoby (I.1.4.1); 

przejazdu do Luksemburga i pobytu, w tym wy żywienia na miejscu - 3 osoby (1.1.4.2, 

1.1.4.3, 1.1.4.4). 

Ze względu na wysokie koszty przejazdu komunikacj ą  zbiorową  i brak dogodnych 

połącze ń  wyrażono zgodę  na podróż  samochodem osobowym członka Zarządu KRD. 

Podróż  (w tym po Polsce) odby ły 3 osoby. 

C.6.2 	Konferencja EUR0000, Budapeszt, 14-17.04.2016 r. 

KRD była reprezentowana w Zarz ądzie EURODOC i pokry ła koszt przejazdu 

s łużbowego swojego przedstawiciela w posiedzeniu Zarz ądu tej organizacji (1.1.4.5) 

C.6.3 	Konferencja i posiedzenie Zarz ądu EURODOC, Pecs, 25-28.08.2016 r. 

ul. Koszykowa 60162 lok. 11, 00-673 Warszawa 
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KRD była reprezentowana w Zarządzie EURODOC i pokry ła koszt przejazdu 

służbowego swojego przedstawiciela w posiedzeniu Zarządu tej organizacji (111.4.1). 

C.7 Inna dzia łalność  

C.7.1 	Dzia łanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów w przedstawionym okresie 

rozliczeniowym (01.01-31.10.2016 r.) wi ązało się  z kosztami wynikającymi 

z bieżącej dzia łalności biura KRO. Prowadzenie biura KRO wygenerowa ło 

koszty w postaci opłat: za czynsz za lokal biurowy (1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.4, 

1.2.2.5, 1.2.2.6, 1.2.2.7, 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.2.3, 11.2.2.4); za ubezpieczenie 

lokalu biurowego na wypadek nieprzewidzianych sytuacji losowych dla 

znajdującego się  sprzę tu (1.2.2.3); za energię  elektryczn ą  (1.2.2.8); za usługi 

pocztowe (1.2.5.1, 11.2.5.2) i kurierskie (11.2.5.1), za usługi telefoniczne 

I internetowe (1.2.6.1, 11.2.6.1); wynagrodzenia pracownika wraz z kosztami 

ZUS j LIS (1.2.7.1, 11.2.7.1) Zakupiono materia ły biurowe i papiernicze 

(1.2.4.2, 1.2.4.3. 11.2.4.1, 11.2.4.2, 11.2.4.4), drobne artyku ły spożywcze I ś rodki 

czystości (1.2.4.1, 11.2.4.3, 11.2.4.5), myszk ę  do komputera (1.2.4.4), wózek 

p ł atformowy I pojemnik do przechowywania dokumentów (1.2.4.5) i drabinę  

(1.2.4.6) - konieczne do archiwizacji dokumentów i dostępu do nich zgodnie 

z BHP - oraz router do Internetu (1.2.3.1) i drukark ę  Canon i dyski DyD-R 

4,7 GB (11.2.3.1). 

C.7.2 	KRO poniosło także koszty zwi ązane z obsługą  konta bankowego (1.2.8.2, 

11.2.8.2), korzystania z us ług biura księgowego (12.8.1, 11.2.8.1,) oraz koszty 

związane opłatami w Urzędzie Skarbowym (1.2.8.3). 
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