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Wybory XIII kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów i Komisji Rewizyjnej na rok 2018 

 W dniach 1-3 grudnia 2017 w Warszawie odbył się XIV Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru 

nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań  

z działalności Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Na 

funkcję Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów kandydowała: Ewelina Pabjańczyk-Wlazło 

(Politechnika Łódzka), która w wyniku głosowania została nową Przewodniczącą elektem. Zjazd Delegatów 

dokonał również wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

na kadencję 2018 w skład których weszli: Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów: Marcin Błaszcz 

(Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), Łukasz Kierznowski (Uniwersytet w Białymstoku), Anna 

Kuklińska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Kamil Rudol (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii 

Nauk), Joanna Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski) oraz  Agnieszka Żyra (Politechnika Krakowska). 

Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów: Michał Gajda (Politechnika Warszawska), Igor 

Kilanowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Zbigniew Kubiatowski (Instytut Archeologii  

i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), Wojciech Sajdak (Akademia Górniczo-Hutnicza  

w Krakowie) oraz Małgorzata Wesołowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy XIV Zjazdu Delegatów (fot. Olga Gajda) 



Prezentacja projektu Ustawy prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce 

- tzw. Ustawy 2.0 

 Projekt "ustawy innej niż wszystkie", ze zmianami 

wprowadzonymi po kilkumiesięcznych konsultacjach społecznych  

i międzyresortowych Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Jarosław Gowin zaprezentował 22 stycznia br. podczas 

konferencji w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W dużym 

skrócie przedstawiono efekt 574 dni prac nad Konstytucją dla 

Nauki oraz 2 lat dialogu i współpracy ze środowiskiem 

akademickim. W samej prezentacji o doktorantach było niewiele. 

Jednak pozytywnie zaskoczono nas wprowadzeniem urlopów 

rodzicielskich dla doktorantów  oraz planow anym 

zwiększeniem finansowania nauki i szkolnictwa wyższego nawet do 

1,8% PKB po 2025 r. Utrzymano również powszechny system 

stypendialny dla doktorantów szkół doktorskich i założenie 

interdyscyplinarności prac doktorskich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentacja Krajowej Reprezentacji Doktorantów na konferencji  

w Akademii Sztuk Pięknych w dniu 22 stycznia br. (fot. Archiwum KRD) 
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I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, 16-18 lutego 2018, Białystok 

 W dniach 16-18 lutego 2018 roku w Białymstoku w  pięknej i podniosłej scenerii  

Pałacu Branickich  odbyło się I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.  Oficjalnego otwarcia posiedzenia 

dokonała Przewodnicząca KRD – Ewelina Pabjańczyk-Wlazło. 

 Przewodnicząca KRD poinformowała zgromadzonych o wyborze Wiceprzewodniczącego KRD – 

Łukasza Kierznowskiego oraz Sekretarz Zarządu KRD –  Annę Kuklińską. Podczas Posiedzenia 

przedstawiono bieżące informacje Zarządu i Komisji Rewizyjnej, aktualne oraz planowane działania  

i projekty KRD. Najważniejszym punktem Posiedzenia była prezentacja głównych założeń ogłoszonego 

projektu Ustawy 2.0, a także dyskusja i wyjaśnianie wątpliwości z nim związanych. Przedstawiciele 

Porozumień branżowych oraz lokalnych, a także obecni Goście poinformowali również  

o podejmowanych przez siebie inicjatywach, spotkaniach i planowanych konferencjach.  

 

 

 

 

 

Od lewej: Przewodnicząca KRD Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Sekretarz Zarządu Anna Kuklińska, Członkini Zarządu 

Joanna Tomaszewska, Wiceprzewodniczący KRD Łukasz Kierznowski, Członek Zarządu Marcin Błaszcz, Członek Zarządu 

Kamil Rudol, Członkini Zarządu Agnieszka Żyra (fot. Anna Juszczak) 

Uczestnicy I Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD 

(fot. Anna Juszczak) 



Stanowisko KRD do projektu tzw. Ustawy 2.0 

9 marca 2018 r. Zarząd KRD podjął uchwałę w sprawie ogłoszonego projektu Ustawy 2.0. Stanowisko 

było efektem szeroko i intensywnie prowadzonych konsultacji środowiskowych z Porozumieniami 

branżowymi i lokalnymi, samorządami doktorantów, Pełnomocnikami z ramienia KRD oraz 

indywidualnych osób. Stanowisko można znaleźć na stronie KRD oraz na stronie: 

www.konstytucjadlanauki.gov.pl 

Uchwała nr 12/2018 

Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

z dnia 9 marca 2018 r. 

 

 W związku z opublikowanym w dniu 22 stycznia 2018 r. projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, uchwala się, co następuje: 

§1 

 Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, po przeprowadzeniu szerokich konsultacji  
w środowisku doktorantów, samorządów doktoranckich oraz doktoranckich porozumień lokalnych  
i branżowych, wyraża poparcie dla projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 
stycznia 2018 r.. W  ocenie Zarządu K rajow ej Reprezentacji Doktorantów  zm iany w  kształceniu  
doktorantów i trybie nadawania stopnia naukowego doktora przyczynią się zarówno do zwiększenia jakości prac 
naukowych, jak i wspomogą rozwój doktorantów. Pozostałe elementy reformy – pod warunkiem większego niż do 
tej pory finansowania uczelni i naukowców – mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój polskiej nauki i szkolnictwa 
wyższego. 

§2 

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w zakresie przepisów dotyczących doktorantów, pozytywnie ocenia  
w szczególności powszechny system stypendialny, ograniczenie podmiotów doktoryzujących do tych z kategorią 
naukową A+, A albo B+, zabezpieczenie doktorantów przed pracą dydaktyczną w zbyt dużym wymiarze, czy też 
szereg uprawnień pracowniczo-socjalnych. W opinii Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów powyższe zmiany 
zapewnią znaczący wzrost jakości badań prowadzonych przez doktorantów i poziomu rozpraw doktorskich, a także 
umocowanie doktorantów w strukturze podmiotów prowadzących szkoły doktorskie raczej w roli młodych 
naukowców, nie zaś starszych studentów. Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów wyraża głębokie zadowolenie 
z uwzględnienia wielu zmian postulowanych przez środowisko doktoranckie, ale wskazuje, że pełne powodzenie 
reformy będzie zależeć od jakości uchwalanych regulaminów szkół doktorskich i standardów w tych regulaminach 
przyjętych. 

§3 

Z przeprowadzonych przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów konsultacji środowiskowych wynika 
potrzeba doprecyzowania lub nieznacznej modyfikacji niektórych przepisów na etapie prac parlamentarnych. 
Przedstawiciele gremiów doktoranckich wskazywali m.in. na brak ustawowej gwarancji zróżnicowania (zwiększenia) 
kwoty stypendium doktoranckiego dla najlepszych doktorantów, który – jeśli nie zostanie wypełniony samodzielnie 
przez podmioty prowadzące szkoły doktorskie – może działać demotywująco i doprowadzić do spadku jakości 
dorobków naukowych doktorantów w skali kraju. Ponadto powszechnie podnoszono konieczność większego 
uwzględnienia specyfiki różnych dziedzin nauki. Niemal wszystkie gremia doktoranckie zwróciły uwagę na brak 
przedstawiciela doktorantów w radzie uczelni, który sprawia, że trudno jest środowiskom doktoranckim poprzeć 
utworzenie tego organu w proponowanym kształcie. Wątpliwości budzi też brak przepisu analogicznego do art. 23 
ust. 5 projektu, lecz dotyczącego spraw doktoranckich, a także pewne wady legislacyjne, jak np. niefortunnie 
skonstruowany przepis dotyczący zakazu zatrudniania doktorantów pobierających stypendium. Należy docenić 
umożliwienie doktorantom ubiegania się o stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Jednak w ocenie 
środowisk doktoranckich warto też utrzymać stypendium Ministra dla doktorantów wyrównujące szanse w zakresie 
gromadzenia dorobku i możliwości naukowych. 

§4 

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów wyraża uznanie dla wzorcowego z punktu widzenia demokratycznego 
państwa prawnego procesu stanowienia prawa w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, deklaruje gotowość do dalszej 
merytorycznej współpracy, a także oczekuje wdrożenia podobnych standardów legislacji we wszystkich działach 
administracji rządowej. 



Krajowa Reprezentacja Doktorantów na posiedzeniach 

komisji sejmowych i senackich w sprawie ustawy 

Wybór zdjęć dot. posiedzeń Komisji Sejmowych i Senackich (fot. Archiwum KRD) 



Seria wykładów z  zakresu projektu Ustawy 2.0 

  

 

 W ostatnim półroczu Wiceprzewodniczący 

KRD Łukasz Kierznowski przeprow adził  

w całej Polsce 9 wykładów, szkoleń 

wprowadzających w projektowaną rzeczywistość 

prawną świata doktorantów  w kontekście 

projektu tzw. Ustawy 2.0 : 

 17 lutego w trakcie  I Otwartego Posiedzenia 

Zarządu KRD w Białymstoku, 

 24 lutego w trakcie XXIII Zjazdu 

Doktoranckiego Forum Uniwersytetów 

Polskich w Toruniu, 

 3 marca w trakcie XIII Zjazdu Porozumienia 

Doktorantów Nauk Historycznych  

i Społecznych w Warszawie, 

 20 marca w trakcie Doktoranckie go Forum 

Edukacyjnego w Krakowie, 

 7 kwietnia w trakcie II Otwartego 

Posiedzenia Zarządu KRD w Opolu, 

 14 kwietnia w trakcie XXXIV Zjazdu 

Porozumienia Doktorantów Uczelni 

Technicznych w Krakowie, 

 12 maja w trakcie II Dnia Doktoranta 

Uniwersytetu Łódzkiego, 

 9 czerwca w trakcie III Otwartego 

Posiedzenia Zarządu KRD w Poznaniu. 

 15 lipca w czasie spotkania dla Zespołu ds. 

dobrych praktyk w szkołach doktorskich  

w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fot. Archiwum KRD) 



II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, 6-8 kwietnia 2018, Opole 

 Drugie Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD odbyło się w dniach 6-8 kwietnia w Opolu. Gościliśmy  

w Politechnice Opolskiej – miejscem obrad była Sala Senatu Politechniki Opolskiej na Wydziale 

Mechanicznym. Jednym z najważniejszych punktów Posiedzenia kolejny raz był projekt Ustawy 2.0. 

Równie ważny był temat pionierskiego projektu dotyczącego zdrowia psychicznego młodych naukowców, 

inspirowanego praktykami europejskimi. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło  przedstawiła przykłady dobrych 

praktyk z zakresu organizacji szkół doktorskich. Na zakończenie przedstawiciele Porozumień branżowych 

oraz lokalnych, a także obecni Goście poinformowali również o podejmowanych przez siebie inicjatywach, 

spotkaniach i planowanych konferencjach. Warto wspomnieć, że podczas Posiedzenia gościliśmy Radio 

Opole oraz Polską Agencję Prasową. Relacje i wywiady trafiły do mediów oznacza, że doktoranci są 

zauważalni, a nasz głos się liczy!   

 

Uczestnicy posiedzenia (fot. Marta Ślusarczyk) 



Kolejne wydarzenie Eurodoc za nami.  
W dniach 17-22 kwietnia 2018 roku w  
Finlandii odbyła się najważniejsza dla organizacji 
Eurodoc coroczna konferencja zakończona Walnym 
Zgromadzeniem Członków. Gospodarzem  
wydarzenia zorganizowanym przez The Finnish 
Union of University Researchers and Teachers 
(FUURT) był Uniwersytet w Tampere. Oficjalnego 
otwarcia konferencji zatytułowanej „Research 
Career – a Living Dream?” dokonał 
Przewodniczący Eurodoc – Gareth O’Neill. W roli 
delegatek z ramienia Krajowej Reprezentacji 
Doktorantów w wydarzeniu uczestniczyły 
Przewodnicząca KRD mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-
Wlazło (Politechnika Łódzka), dr inż. Agata 
Skwarczyńska (Politechnika Rzeszowska) i mgr 
Beata Zwierzyńska (Dolnośląska Szkoła Wyższa).  

Wystąpienia prelegentów na konferencji 
skupiały się na problemach i wyzwaniach 
związanych z karierą i rozwojem naukowym oraz 
zatrudnieniem doktorantów i młodych naukowców 
w Europie. Między innymi głos zabrała 
Przewodnicząca KRD Ewelina Pabjańczyk-
Wlazło nt. „The Constitution for science – 
systemic change in science and higher 
education in Poland”. 

Zarówno zaproszeni goście (osoby 
odpowiedzialne za badania naukowe i szkolnictwo 
wyższe w Finlandii i Europie, przedstawiciele UE, 
Uczelnie, instytucje finansujące naukę, 
przedsiębiorstwa i osoby rozpoczynające karierę 
zawodową) jak i przedstawiciele doktorantów oraz 
młodych naukowców licznie zabierali głos  
w dyskusji w celu omówienia bieżących wyzwań  
i wspólnych celów kariery naukowej w Europie. 

Bezpośrednio po konferencji, 
podczas Walnego Zgromadzenia Eurodoc 
wybrano  Członków Zarządu oraz 
Administracji na lata 2018-2019. Skład 
nowej reprezentacji kształtuje się 
następująco: 
 Przewodniczący Gareth O’Neil (Holandia) 
 Wiceprzewodniczący Eva Hnátková (Czechy) 
 Skarbnik Farouk Allouche (Francja)  
 Sekretarz Mathias Schroijen (Belgia)  
 Członkowie Zarządu: Emanuele Storti 

(Włochy), Auréa Cophignon (Francja)  
i Milena Medineckienė (Litwa) 

 

Istotnym elementem Zjazdu był wybór 
delegatek z Polski jako członkiń administracji 
Eurodoc 2018-19. Agata Skwarczyńska będzie 
pełnić rolę Koordynatora ds. Newsletter oraz Beata 
Zwierzyńska Koordynatora grupy roboczej 
Eurodoc Employment & Career 
Development.  

Posiedzenie było także okazją do wzięcia 
udziału w licznych warsztatach oraz  wymiany 
informacji o nadchodzących wydarzeniach 
naukowych dla doktorantów i młodych naukowców 
w Europie. Zgromadzeni dowiedzieli się również  
o terminie i miejscu kolejnej konferencji Eurodoc. 

 
Koordynatorka ds. Newsletter w Eurodoc  

i  Członkini zespołu ds. Eurodoc przy KRD  
Agata Skwarczyńska 

Walne Zgromadzenie 

Członków EURODOC   

Uczestnicy Eurodoc Annual Meeting 2018, Tampere, 
Finlandia (fot. Archiwum Eurodoc) 

Delegatki z Polski (od lewej): Agata Skwarczyńska, 
Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Beata Zwierzyńska (fot. 

Archiwum Beaty Zwierzyńskiej) 



 W kwietniu tego roku wystartował nowy projekt pilotażowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 
którego celem jest zbadanie zdrowia psychicznego młodych naukowców w Polsce. Pomysłodawczynią 
projektu jest Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, przewodnicząca organizacji, która od ponad roku śledzi takie 
badania realizowane w Europie Zachodniej, a koordynatorem badań Mateusz Kowalczyk — doktorant 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będący w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, Przewodniczący 
Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.  Celem badań jest przede wszystkim zbadanie występowania 
problemu i  zwiększenie świadomości społecznej, a w dłuższej perspektywie wypracowanie propozycji zmian 
mających na celu poprawę sytuacji osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego. Pora zacząć 
mówić na ten temat otwarcie i bez stygmatyzacji. Nie zważając na psychikę młodego naukowca i jego 
komfort pracy naukowej, marnujemy na uczelniach ogromne talenty i zasoby. Gremia doktoranckie od lat 
dokumentują przypadki nadużyć lub niewłaściwego traktowania, wykorzystywania pracy naukowej lub 
poczucia niemożności odmowy przy zleceniu kolejnych prac. Konieczne jest zatem stworzenie silnej sieci 
wsparcia i  budowanie w  Polsce takiej kultury badawczej, w  której naukowcy będą wiedzieli jak ważne jest 
oddzielenie poczucia własnej wartości od pracy.  Więcej o projekcie możecie przeczytać  między innymi   
w Niezbędniku Akademickim nr 2(5) 2018.  

Badanie stanu zdrowia psychicznego młodych naukowców  



Celem zadania „Szkoła doktorska jak to się robi” 

jest podniesienie świadomości prawnej 

doktorantów w zakresie przepisów dotyczących 

nauki i szkolnictwa wyższego, a także w obszarze 

działań na rzecz przestrzegania prawa  

i podejmowania działań strażniczych. W trakcie 

realizacji projektu zostaną wypracowane dobre 

praktyki i założenia funkcjonowania szkół 

doktorskich we współpracy z samorządami 

doktoranckimi i doktoranckimi porozumieniami 

branżowymi. Pozyskana wiedza na temat zasad 

funkcjonowania i dobrych praktyk szkół 

doktorskich funkcjonujących w Europie  

w oparciu o ekspertyzę organizacji EURODOC i jej 

członków. Zostaną również opracowane 

merytorycznie założenia funkcjonowania szkół 

doktorskich. Zmodyfikowany i rozbudowany 

zostanie także portal prawadoktoranta.pl 

Dotacje z MNiSW na 2 duże projekty dotyczące  

szkół doktorskich 

Projekt „ALE!KRD” ma za zadanie   podnieść   

świadomość prawną  doktorantów w zakresie 

przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa 

wyższego oraz działania na rzecz przestrzegania 

prawa w obszarze szkolnictwa wyższego. Realizacja 

zadania obejmuje przygotowanie ekspertów 

doktoranckich w obszarze szkolnictwa wyższego  

i nauki z naciskiem na regulacje dotyczące 

kształcenia doktorantów i procedur nadawania 

stopnia naukowego doktora, upowszechnienie 

wiedzy na temat zmian prawnych w obszarze 

szkolnictwa wyższego i nauki wśród doktorantów, 

opracowanie materiałów szkoleniowych  

i informacyjnych w zakresie zmian prawnych 

dotyczących spraw doktoranckich oraz 

przeprowadzenie spotkań w skali ogólnopolskiej  

z wyszkolonymi ekspertami doktoranckimi 

umożliwiających weryfikację posiadanej wiedzy na 

temat zmian w szkolnictwie wyższym i nauce. 

 Z niezwykłą przyjemnością, pełni nowej energii, jeszcze większego zapału i dodatkowych 

chęci informujemy, że otrzymaliśmy dwie dotacje na realizacje zadań publicznych w zakresie "Organizowania 

i animowania działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 roku". Zgłoszone przez nas projekty 

zatytułowane "Szkoła Doktorska - jak to się robi?" i "Akademia Liderów  

i Ekspertów KRD - ALE!KRD" uzyskały najwyższe możliwe finansowanie Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w tym konkursie! Warto dodać, że tylko 15 organizacjom przyznano granty!  



 Krajowa Reprezentacja Doktorantów, motywowana jednym ze swoich celów statutowych, jakim jest 

„podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wśród doktorantów poprzez działalność 

informacyjną, naukową i kulturalną w zakresie m.in. wychowania i kultury fizycznej”, dąży do promocji 

aktywności fizycznej wśród czterdziestotysięcznej społeczności doktorantów w Polsce. KRD ma na celu 

podnoszenie świadomości w środowisku doktorantów odnośnie istoty i wagi zdrowego stylu życia (w tym 

aktywności fizycznej) poprzez organizację wydarzeń sportowo-edukacyjnych oraz realizację kampanii 

promocyjno-informacyjnej. Proponowany Projekt Go! PhD ma na celu: 

1.  promocję sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród doktorantek i doktorantów; 

2. upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i korzyści wynikających z aktywności fizycznej 

poprzez organizację wydarzeń sportowych, edukacyjnych oraz promocję działalności sportowej doktorantek  

i doktorantów.  

W ramach grantu zrealizujemy trzy wydarzenia ogólnopolskie łączące sport, rekreację, codzienną aktywność 

fizyczną i edukację: 

1) 3 dniowy wyjazd rekreacyjny „Górski marsz z Nordic Walking” połączony z warsztatami 

prozdrowotnymi. Wisła, 30.08-2 września 2018 r.  

2) 3 dniowe „Doktoranckie biegi po zdrowie” – bieg rekreacyjny oraz I Mistrzostwa Polski Doktorantek  

i Doktorantów w Maratonie i Półmaratonie połączone z warsztatami prozdrowotnymi, oraz badaniem 

fizjoterapeutycznym i lekarskim. Katowice,  5-7 października 2018 r. 

3) 2 dniowe "V Ogólnopolskie Mistrzostwa w Siatkówce Halowej Doktorantów i Doktorantek”  połączone 

 z prozdrowotnymi warsztatami. Wrocław 23-24 listopada 2018 roku.  

 

Aktywność ruchowa nie tylko rozwija organizm i poprawia kondycję fizyczną, ale również, co niezmiernie 

istotne w kontekście funkcjonowania młodych naukowców, poprawia wydajność umysłu, a sport rozumiany 

jako rywalizacja przyczynia się także do eliminowania złych emocji, pozwala rozładować nagromadzony 

stres, uczy reagowania na porażki i zwycięstwa, zaś treningi i konkurencje drużynowe niezwykle poprawiają 

zdolności związane z pracą w grupie. Podejmowanie działań promujących aktywność fizyczną i zdrowy styl 

życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i próba wprowadzania sportu w codzienne praktyki polskich 

doktorantek i doktorantów są szczególnie istotne ze względu na duże obciążenie społeczności doktoranckiej 

natłokiem obowiązków związanych z pracą naukową i zarobkową, a także życiem rodzinnym  

i zorientowaniem na efekty, utrudniające im często zadbanie o własne zdrowie psychofizyczne. Zachęcamy  

do udziału!  

Dotacja MNiSW  na projekt GO! PhD z zakresu aktywności 

fizycznej i zdrowego stylu życia doktorantów 



 23 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja : 

"Godność akademicka. Etyka, prawo, 

odpowiedzialność".  Organizatorem byli: Konwent 

Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, wraz z Komisją Dyscyplinarną Ministra, 

Komisją Dyscyplinarną przy RGNiSW, Komisją do 

spraw etyki PAN oraz Komitetem Etyki w Nauce 

PAN. Przewodnicząca KRD Ewelina Pabiańczyk-

Wlazło wzięła udział w wydarzeniu w charakterze 

uczestniczki panelu pt. „Odpowiedzialnośc 

dyscyplinarna”. Oprócz tego przedstawiła misje  

i działania KRD oraz krótko wspomniała o nowej 

praktyce uczestnictwa w postępowaniach sądowych 

z udziałem KRD. W kontekście wystąpienia  

w panelu, Przewodnicząca KRD zaznaczyła, że  

z naszej perspektywy najważniejsze jest 

zabezpieczenie bezstronności i transparentności 

procesu postępowania wyjaśniającego,  

a później dyscyplinarnego, tak aby 

doktorant nie przegrywał z „wielką machiną 

uczelnianą” (np. z sieciami znajomości promotorów 

czy konfliktami związanymi z ich promotorami).  

Przewodnicząca KRD odniosła się również do 

kwestii zabezpieczenia praw doktoranta podczas 

prowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

czyli sytuacji, w której doktorantowi nie zostaje 

udowodnione żadne naruszenie prawa. 

Liderka KRD wskazała kolejno na skład komisji 

dyscyplinarnych na uczelniach, gdzie skład 

"orzekający" tworzą osoby zatrudnione na uczelni 

oraz przedstawiciele doktorantów i studentów.  

A więc osoby, które mogą się obawiać konsekwencji 

związanych z wydawanymi orzeczeniami, które 

byłyby niezgodne z wolą ich przełożonych.  

Przewodnicząca KRD poruszyła kwestię 

wiarygodności i bezstronności takich decyzji.  

 Kolejną omówioną kwestią była złożoność 

spraw dyscyplinarnych, które wymagają bardzo 

różnych środków. Sprawy te nie dotyczą jedynie 

plagiatów, czy procesu recenzji, ale również 

mobbingu i innych krępujących i trudnych kwestii. 

Tutaj problematyczny jest brak definicji terminu 

"czynu uchybiającego godności". Oczywiście prawnie 

nie precyzuje się takich terminów, ale  

z drugiej strony to powoduje, że termin ten ma 

znaczenie ściśle uznaniowe.  Pozostaje jednak 

Konferencja pt. „Godność 

akademicka. Etyka, prawo, 

odpowiedzialność” 

Uczestnictwo przedstawicieli KRD w najważniejszych 

spotkaniach i wydarzeniach I półrocza 2018 

Konferencja prasowa  

 9 maja w kancelarii Premiera odbyła się 

konferencja prasowa z udziałem najważniejszych 

gremiów związanych ze szkolnictwem wyższym! „To 

bardzo ważny dzień dla polskiej nauki” 

powiedział Jarosław Gowin, wierzymy, że to ważny 

dzień dla przyszłych doktorantów! KRD godnie 

reprezentowała Przewodnicząca Ewelina Pabjańczyk

-Wlazło.  



 23 maja odbyła się w Warszawie, pod 

honorowym patronatem Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego konferencja pt. 

"Szkolnictwo wyższe w okresie przemian '2018". W 

dyskusji na temat Otwartej Nauki brała udział 

przewodnicząca KRD Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, 

która zaznaczyła, że otwarty dostęp do danych 

naukowych jest nieodłącznym elementem rozwoju 

nauki w aspekcie globalnym, lecz niestety w Polsce 

brakuje nie tylko wiedzy ale także regulacji 

prawnych w tym aspekcie. Projekt Ustawy 2.0 

również nie przewiduje zapisów związanych  

z Otwartą Nauką, o ile nie zostanie to uwzględnione 

w rozporządzeniu dot. ewaluacji nauki. Sprawy te 

są istotne dla doktorantów, będziemy przecież 

zobligowani do publikowania danych i artykułów  

w ramach otwartej nauki oraz do ich 

umiędzynarodowienia. Nie wiemy jednak, w jaki 

sposób rozmaite aspekty zostaną uwzględnione 

chociażby w ocenie śródokresowej, czy później 

podczas obrony. Nie wiemy, czy będzie się 

"opłacać" publikować w systemie otwartym i czy 

będzie to docenione przez recenzentów. 

Przewodnicząca podjęła także kwestię tego, kto 

będzie pokrywał koszty publikowania w systemie 

ON? Większość badań na świecie jest finansowana 

ze środków publicznych (nie mówimy o krajach 

wysokorozwiniętych gdzie przemysł w dużej mierze 

finansuje takie badania) - co znaczy, że efekty tych 

badań powinny być dostępne publicznie dla 

społeczeństwa, a niestety nie są, ze względu na  

konieczność wykupienia subskrypcji, aby móc się  

z nimi zapoznać. Wiele pytań pozostało bez 

odpowiedzi, jednak wierzymy, że rząd mówiąc  

o otwieraniu nauki podejmie konieczne środki  

i zabezpieczy naukowców w tym zakresie.  

 W dniach 27-29 czerwca odbywał się w Pałacu 

Kultury i Nauki 4th innoSHARE'18 Congress pod 

hasłem Let's inspire Poland!, którego organizatorem 

była Fundacja Polska Innowacyjna / Poland Innovative, 

a my, obok wielu innych instytucji, jak np. Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NAWA Narodowa 

Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, Fundacja Kościuszkowska Polska - 

The Kosciuszko Foundation Poland, byliśmy partnerem 

tego wydarzenia! Nie mogło nas tam zabraknąć! 

Niezwykle frapujące, merytoryczne dyskusje o tym jak 

powinna wyglądać współpraca nauki z biznesem, jak 

pomagać naukowcom w wyjazdach do innych krajów, 

jak różni się od polskiej zagraniczna administracja 

uczelni i dlaczego warto zdobywać doświadczenie 

międzynarodowe i wracać do Polski. Z ramienia Zarządu 

KRD oprócz Joanny Tomaszewskiej i Marcina Błaszcza 

udział wzięła również Angela Andrzejewska 

Przewodnicząca Porozumienie Doktorantów Uczelni 

Technicznych. 

Otwarta Nauka  INNOSHARE 

Organizatorzy INNOSHARE wraz z reprezentacją KRD 

(fot. Archiwum KRD) 



 Po raz pierwszy Otwarte Posiedzenia KRD, które odbyło się w Poznaniu, było połączone ze zjazdami 

Porozumień Branżowych: Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych (7-10 czerwca 

2018 r.) oraz Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych (8-10 czerwca 2018 r.). Otwarte Posiedzenie 

Zarządu (część merytoryczna) odbyła się 9 i 10 czerwca 2018 r. Gościliśmy na Uniwersytecie Medycznym im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – miejscem obrad było Centrum Biologii Medycznej. Dzięki 

zaangażowaniu Współorganizatorów: Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, Politechniki Poznańskiej, 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Posiedzenie było doskonale zorganizowane, 

przebiegało w miłej atmosferze sprzyjając tym samym wymianie poglądów i doświadczeń, a co najważniejsze 

umożliwiając integrację środowiska doktorantów.  

 Bardzo dziękujemy przedstawicielom Władz Rektorskich i Dziekańskich za wsparcie organizacji 

Posiedzenia, obecność na Posiedzeniu, aktywny udział w dyskusji oraz cenne uwagi i sugestie. Serdeczne 

podziękowania kierujemy również do Poznańskiego Porozumienia Doktorantów za pełną mobilizację  

i zaangażowanie w organizację! Życie od rana osładzały nam najpyszniejsze poznańskie rogale, natomiast po  

 

  

III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, 8-10 czerwca 2018, Poznań  

Uczestnicy III Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD (fot. Iwona Michałowska) 



trudach dnia obrad, wydarzenia towarzyszące pozwoliły na odrobinę relaksu, a zumba  

w wykonaniu doktorantów, niewątpliwie przejdzie do historii!  

 Podczas Posiedzenia przedstawiono bieżące informacje Zarządu i Komisji Rewizyjnej, aktualne oraz 

planowane działania i projekty KRD. Przybliżono założenia projektów realizowanych  

w ramach konkursów MNiSW „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 

oraz „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”, także współfinansowany ze środków 

MNiSW. Przedstawiono powołany zespół ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich oraz omówiono zasady 

jego funkcjonowania. Podane zostały także informacje dotyczące trwających prac legislacyjnych nad 

projektem Ustawy 2.0.  

 Bardzo istotnym punktem programu był panel dyskusyjny „Szkoły doktorskie – szanse, zagrożenia  

i oczekiwania”, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady Młodych Naukowców oraz przedstawiciele 

porozumień branżowych. Dyskusja była bardzo owocna, a pomysły i spostrzeżenia będą niezwykle przydatne 

w kontekście zmian ustawowych. 

 Przedstawiciele Porozumień branżowych oraz lokalnych, a także obecni Goście poinformowali 

o podejmowanych przez siebie inicjatywach, spotkaniach i planowanych konferencjach. Warto wspomnieć, że 

podczas Posiedzenia gościliśmy Kurier Akademicki oraz Radio Afera. Posiedzenie zostało objęte honorowym 

patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Radia Poznań. Relacje i wywiady trafiły do mediów (https://

www.youtube.com/watch?v=NBUBUfmRft0), z czego jesteśmy bardzo zadowoleni– doktoranci są 

zauważalni, nasz głos się liczy! 

Uczestnicy III Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD, przy mikrofonie lek. med. Mateusz Kowalczyk (fot. Iwona Michałowska) 

https://www.youtube.com/watch?v=NBUBUfmRft0
https://www.youtube.com/watch?v=NBUBUfmRft0


 Wszystkich doktorantów serdecznie 

zachęcamy do śledzenia portalu 

www.prawadoktoranta.pl opracowanego przez 

Krajową Reprezentację Doktorantów w ramach 

zadania publicznego „Poznaj swoje prawa  

i obowiązki – portal i szkolenia dla doktorantów” 

współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego: 

Organizowanie i animowanie działań na rzecz 

środowiska akademickiego. Zgromadzono na nim 

najważniejsze informacje dotyczące praw 

doktorantów, a także wybrane opinie prawne 

wydane przez Rzecznika Praw Doktoranta KRD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krajowa Reprezentacja Doktorantów to 

najważniejsza organizacja reprezentująca interesy 

środowiska doktorantów w Polsce. Wśród jej 

zasadniczych celów statutowych wymienić należy 

m.in. ochronę praw i interesów doktorantów,  

a także podejmowanie działań na rzecz 

podnoszenia świadomości prawnej doktorantów  

z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego. W celu 

skutecznej realizacji wspomnianych założeń  

w ramach KRD działa Rzecznik Praw Doktoranta, 

który realizuje swoje zadania przy wsparciu 

Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. 

 

Portal prawadoktoranta.pl Rzecznik Praw Doktoranta, 

czyli słów kilka o wsparciu 

prawnym doktorantów  

w ramach KRD 

Kim jest Rzecznik Praw Doktoranta  

i w jakich sytuacjach doktorant 

może skorzystać z jego pomocy?  

 Rzecznik Praw Doktoranta to organ, 

którego zadaniem jest ochrona praw doktoranta, 

badanie sygnałów o podejrzeniu ich 

naruszenia oraz ewentualne podejmowanie 

interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia 

naruszeń praw doktorantów.  

Rzecznik działa poprzez: 

- udzielanie doktorantom  wsparcia 

prawnego z zakresu szkolnictwa w yższego; 

- podejmowanie mediacji i działań 

wyjaśniających w  spraw ach indywidualnych 

(w tym występowanie, za zgodą zainteresowanego, 

wobec władz uczelni); 

http://www.prawadoktoranta.pl


- monitorowanie stanu przestrzegania praw 

doktorantów; 

- opracowywanie i wydawanie zaleceń  

w zakresie problemów związanych  

z przestrzeganiem praw doktorantów; 

-  przedstawianie informacji o problem ach 

doktorantów opinii publicznej.  

 

Pomoc prawna udzielana przez Rzecznika Praw 

Doktoranta jest nieodpłatna. 

Aktualnie funkcję Rzecznika Praw Doktoranta pełni 

dr Agata Pyrzyńska. 

Kontakt z Rzecznikiem Praw Doktoranta: 

rzecznik@krd.edu.pl  

Pomoc prawna świadczona przez Zespół Prawny 

Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna.  

 

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone skontaktuj się z 

Zespołem Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta 

poprzez wypełnienie formularza dostępnego na 

stronie http://prawadoktoranta.pl/zglos-sprawe-

rzecznikowi/ bądź opisz swój problem  

w wiadomości mailowej i wyślij ją na adres: 

rzecznik@krd.edu.pl 

 

Rzecznik Praw Doktoranta  

dr Agata Pyrzyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fot. Archiwum Agaty Pyrzyńskiej) 

Czym zajmuje się Zespół Prawny 

Rzecznika Praw Doktoranta i jak 

skorzystać z jego pomocy? 

Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta to 

gremium, które na co dzień wspiera działalność 

Rzecznika Praw Doktoranta. Zespół tw orzy 

grupa doktorantów odbywających studia 

doktoranckie z zakresu nauk prawnych, 

posiadających doświadczenie w obszarze nauki  

i szkolnictwa wyższego.  

 

Zespół świadczy pomoc prawną przede wszystkim 

poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania 

prawne przesyłane przez doktorantów drogą 

mailową.  

W sprawach bardziej złożonych, w których przepisy 

prawa wymagają dokonania bardziej 

skomplikowanych zabiegów interpretacyjnych, 

członkowie Zespołu przygotowują opinie prawne. 

Każda ze spraw zgłaszanych Zespołowi badana jest  

indywidualnie i z zachow aniem  poufności  

mailto:rzecznik@krd.edu.pl
http://prawadoktoranta.pl/zglos-sprawe-rzecznikowi/
http://prawadoktoranta.pl/zglos-sprawe-rzecznikowi/
mailto:rzecznik@krd.edu.pl


Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii 

zajmuje się badaniami opinii środowiska młodych 

naukowców w Polsce, w tym roku priorytetowym 

zadaniem jest przeprowadzenie pilotażowego 

badania zdrowia psychicznego doktorantek  

i doktorantów w Polsce. Skład komisji został 

poszerzony o nowe osoby, a przewodniczącym jest 

mgr Mateusz Kowalczyk z Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi.  

 

Komisja Prawna, której zadaniem  jest 

wsparcie merytoryczne Zarządu, w tym 

przygotowywanie opinii prawnych i zewnętrznych 

stanowisk, m.in. w sprawie projektów aktów 

prawnych. Wyniki prac komisji możecie zobaczyć na 

naszej stronie, m.in. w zakładce „Ekspertyzy 

prawne”. Przewodniczącym  Komisji jest mgr Paweł 

Sobotko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie.  

Komisja ds.  Public Relations odpow iedzialna 

jest m.in. za budowanie wizerunku organizacji, 

promocję działalności KRD oraz środowiska 

doktoranckiego, komunikację w mediach 

społecznościowych, obsługę strony internetowej oraz 

przyznawanie patronatów KRD.  Z inicjatywy Komisji 

zapoczątkowany został cykl #ncnwinners promujący 

osiągnięcia doktorantów i doktorantek  

w konkursach NCN oraz popularyzujący naukę.  Jeśli 

chciałbyś skontaktować ię z nami w sprawie działań 

promocyjnych czy patronatów zapraszamy do 

kontaktu pod adresem e-mail: promocja@krd.edu.pl 

 

Zespół ds. Eurodoc został powołany w 2018 r. 

z inicjatywy Pełnomocniczki ds. Eurodoc  

i Przewodniczącej KRD — Eweliny Pabjańczyk-

Wlazło.  Zespół zajmuje się praktykami szkół 

doktorskich i studiów doktoranckich 

funkcjonującymi w Europie oraz tematyką 

interdyscyplinarności, mobilności, kariery naukowej, 

jak i równości w środowisku naukowym. Istotnym 

elementem pracy zespołu była delegacja na Zjazd 

Eurodoc i wybór delegatek z Polski jako członkiń 

administracji Eurodoc na lata 2018-19. Mgr inż. 

Agata Skwarczyńska będzie pełnić rolę 

Koordynatorki ds. Newsletter, zaś mgr Beata 

Zwierzyńska Koordynatorki grupy roboczej Eurodoc 

Employment & Career Development.  

Komisje i zespoły przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

Przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów działa 

także otwarta na wszystkich zainteresowanych 

grupa mailingowa opinie@krd.edu.pl opiniująca 

projekty aktów prawnych. Nie składa się oczywiście 

tylko z prawników!  Zapraszamy 

Chcesz dołączyć do któregoś z zespołów?  

Nie martw się terminami – obowiązuje nabór ciągły!  

W celu aplikowania do danego zespołu skontaktuj się z nami mailowo na adres: 

anna.kuklinska@krd.edu.pl 



W dniach 23 – 24 czerwca 2018 r. odbyła się 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka 

niejedno ma imię…”, która już po raz kolejny 

otrzymała patronat Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów. Organizatorem Konferencji była 

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Pan 

Prorektor UTP ds. Nauki dr hab. inż. Stanisław 

Mroziński, prof. nazdw. UTP oraz Przewodnicząca 

URSD UTP mgr inż. Angela Andrzejewska. Podczas 

konferencji młodzi naukowcy (głównie studenci  

i doktoranci) reprezentujący różnorodne dziedziny 

nauki (techniczne, przyrodnicze, chemiczne, 

społeczne, humanistyczne i medyczne) mieli okazję 

zaprezentować wyniki swoich badań, nawiązać 

kontakty z młodymi naukowcami z innych 

ośrodków, a także wymienić doświadczenia w pracy 

badawczej. Tegoroczna konferencja miała ponad 70 

uczestników reprezentujących: Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy, Akademię Morską  

w Szczecinie, Politechnikę Poznańską, Politechnikę 

Warszawską, Politechnikę Białostocką, Politechnikę 

Krakowską, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 

Gdański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie oraz Państwowy Instytut Badawczy 

(Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin). 

Uczestnicy brali udział w sesjach wystąpień ustnych 

oraz sesji plakatowej. Nad częścią merytoryczną 

czuwał Komitet Naukowy, w którego skład weszli 

profesorowie i doktorzy UTP oraz zaproszeni 

Goście. Przeprowadzono również konkurs na 

najlepsze wystąpienie oraz poster.   

 

mgr inż. Agata Giełczyk  

Sekretarz URSD UTP 

Nauka niejedno ma imię… 

Uczestnicy Konferencji Naukowej „Nauka niejedno ma imię…”” (fot. Agata Giełczyk) 



Warszawskie Porozumienie Doktorantów — spotkanie wyborcze 

i VII Warszawski Bal Doktorantów   

29 stycznia br. odbyło się spotkanie 

wyborcze Warszawskiego Porozumienia 

Doktorantów. Przewodniczącą na kolejną 

kadencję została Katarzyna Kryszczuk - była 

członkini Zarządu KRD, a jednym  

z wiceprzewodniczących — Igor Kilanowski, 

członek aktualnej Komisji Rewizyjnej. Serdecznie 

gratulujemy również Patrycji Florczuk-

Kołomyja oraz Joannie Stróżek objęcia funkcji 

wiceprzewodniczących!  

Warszawskie Porozumienie Doktorantów 

podejmuje wspólnie z KRD wiele inicjatyw. 

Najważniejszą z nich jest coroczna konferencja 

ogólnopolska „Model Funkcjonowania Studiów 

Doktoranckich”. Koordynatorką projektu jest  

w tym roku mgr inż. Katarzyna Kryszczuk.   

Po raz ósmy odbył się także w kwietniu tego roku 

Warszawski Bal Doktoranta, w którym mieli 

przyjemność uczestniczyć przedstawiciele 

Zarządu KRD.  

Członkowie i członkinie Warszawskiego Porozumienia 
Doktorantów w trakcie  spotkania wyborczego (fot 

Zbigniew Kubiatowski) 

Przedstawiciele KRD i Warszawskiego Porozumienia 
Doktorantów podczas VII Warszawskiego Balu 

Doktorantów (fot. Archiwum WPD) 



uzupełniających, przewodniczącym PDNHiS został 

dotychczasowy wiceprzewodniczący, mgr Piotr 

Krzyżański (UAM w Poznaniu), natomiast nową 

wiceprzewodniczącą została mgr. Katarzyna 

Wierzbicka (Uniwersytet SWPS). Drugą 

wiceprzewodniczącą Porozumienia pozostała mgr. 

Małgorzata Wesołowska (Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie). 

Następnie delegaci mieli okazję wysłuchać 

wystąpień przedstawicieli uczelni, które zgłosiły 

akces do Porozumienia. W pierwszej kolejności, mgr 

Anna Michniewska zaprezentowała Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowejw 

Krakowie, następnie mgr Zbigniew Kubiatowski 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN  

i last but not least mgr. Katarzyna Gil Dolnośląską 

Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Wszystkie 

kandydujące uczelnie zostały przyjęte w poczet 

Porozumienia przez aklamację. 

Po zakończeniu formalnej częścią zjazdu, 

delegaci Porozumienia udali się na spotkanie 

integracyjne do restauracji Kamanda Lwowska. I ja 

tam byłem… 

Przewodniczący PDNHiS  

Piotr Krzyżański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej:  wiceprzewodnicząca Małgorzata Wesołowska;  
przewodniczący  Piotr Krzyżański i wiceprzewodnicząca 

Katarzyna Wierzbicka (fot. Archiwum PDNHiS) 

 3 marca 2018 roku dzięki serdecznej gościnności 

Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Warszawskiego i olbrzymim zaangażowaniu mgr. 

Łukasza Hnatkowskiego, odbył się XIII 

Nadzwyczajny Zjazd Porozumienia 

Doktorantów Nauk Humanistycznych  

i Społecznych. W  pierw szej część zjazdu, 

delegaci mieli okazję wysłuchać wystąpień Pani prof. 

dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, Prorektora UW ds. 

studentów i jakości kształcenia oraz Pana prof. UW 

dr hab. Łukasza Pisarczyka, Prodziekana Wydziału 

Prawa i Administracji UW. Obydwa wystąpienia  

w bardzo trafny sposób odniosły się do aktualnej 

sytuacji doktorantów nauk humanistycznych  

i społecznych oraz zarysowały genezę 

najistotniejszych problemów z jakimi doktoranci  

i uczelnie muszą się mierzyć. 

Kolejną częścią zjazdu był panel dyskusyjny 

poświęcony doktorantom, doktoratom i szkołom 

doktorskim w projekcie tzw. Ustawy 2.0, 

poprowadzony przez wiceprzewodniczącego 

Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mgr. 

Łukasza Kierznowskiego. Uczestnicy panelu 

wykazali się dużym zaangażowaniem 

i przygotowaniem merytorycznym, przedstawiając 

aktualną sytuację na swoich uczelniach.  

Ostatnią merytoryczną częścią zjazdu były 

obrady, których najważniejszym elementem był 

wybory uzupełniające do zarządu Porozumienia oraz 

przyjęcie nowych członków. W związku  

z wyborem na członkinię Zarządu Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów, dotychczasowa 

przewodnicząca Porozumienia, mgr. Joanna 

Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski) podjęła 

niełatwą decyzję o zrzeczeniu się dotychczas 

pełnionego stanowiska. W wyniku wyborów 

Razem PDNHiS  



W dniach 7-10 czerwca 2018 r. odbył się  

w Poznaniu XIV Zjazd Wyborczy Porozumienia 

Doktorantów Nauk Humanistycznych  

i Społecznych. Gospodarzem zjazdu był 

Uniwersytetim. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Pierwsze dwie części Zjazdu odbyły się w piątek 8 

czerwca w Salonie „Pod Kopułą” gmachu Collegium 

Maius należącym do Wydziału Filologii Polskiej 

i Klasycznej UAM w Poznaniu. Spotkanie zostało 

otwarte przez Prorektor ds. Kształcenia UAM  

w Poznaniu Panią Prof. UAM dr hab. Beatę 

Mikołajczyk. Po niezwykle charyzmatycznym 

wystąpieniu Pani Prorektor wywiązała się dyskusja, 

która przeciągnęła się o blisko godzinę ponad 

program. Podczas rozmowy z udziałem delegatów 

Porozumienia oraz przedstawiciela KRD: mgr. 

Łukasza Kierznowskiego, zostały poruszone 

najistotniejsze tematy dotyczące nadchodzącej 

reformy szkolnictwa wyższego w Polsce oraz 

przyszłości doktorantów i doktorantek w naszym 

kraju. Następnie dr hab. Andrzej W. Nowak z 

Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu, poprowadził 

niezwykle inspirujący wykład Czy możliwa jest 

metrologiczna suwerenność? Wykład był 

inspirowany artykułem Demokratyzowanie czy 

neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań 

technonauki  i w niezwykle nowatorski sposób 

poruszył ważny temat roli parametryzacji w 

naukach humanistycznych i społecznych.  

Druga część piątkowego spotkania 

rozpoczęła się od przyjęcia w poczet Porozumienia 

dwóch nowych członków: Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. Następnie mgr Piotr 

Krzyżański złożył sprawozdanie 

z działalności Porozumienia w okresie marzec-

czerwiec 2018 r., które zostało przyjęte przez 

delegatów. W dalszej kolejności odbyły wybory  

w których wyłoniono Zarząd Porozumienia na 

kadencję 2018/2019. Przewodniczącym pozostał mgr 

Piotr Krzyżański z UAM w Poznaniu, zaś na 

wiceprzewodniczące wybrano mgr Katarzynę Gil  

z DSW we Wrocławiu oraz mgr Martę Rajewską  

z UKW w Bydgoszczy. Część wyborcza zakończyła się 

usunięciem nieaktywnych członków Porozumienia. 

Kolejne dwa spotkania delegatów 

Porozumienia odbyły się 9 i 10 czerwca w ramach 

Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów, które odbywało się 

w tym czasie w Poznaniu. Owe spotkania miały już 

nieco swob0dniejszą formę i skupiały się na 

integracji środowiska delegatów PDNHiS. Ponoć  

z powodzeniem ;) 

Przewodniczący PDNHiS  

 Piotr Krzyżański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy XIV Zjazdu Wyborczego w Poznaniu  
(fot. Archiwum PDNHiS) 

Zjazd Wyborczy PDNHiS 



INFORMATOR 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, KRD, jest niezależną i apolityczną 

samorządną organizacją utworzoną na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz 1842). 

 

 

Znajdziesz nas tutaj: 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów 

Ul. Koszykowa 60/62 lok. 11 

00-673 Warszawa 

 

W sieci: 

strona www: www.krd.edu.pl 

mail: sekretariat@krd.edu.pl 

profil FB: https://www.facebook.com/KRDedupl/ 

 

Przewodnicząca KRD 

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło 

mail: ewelina.pabjanczyk-wlazlo@krd.edu.pl 

 

 

Jeśli chciałbyś się z nami skontaktować w sprawie działań promocyjnych lub patronatów 

zapraszamy do kontaktu pod adresem promocja@krd.edu.pl 
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