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SPRAWOZDANIE MERYTORCZYNE DOTYCZĄCE DZIAŁANOŚCI 

KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW I WYDATKOWANYCH 

ŚRODKÓW ZA OKRES 01.01.2019 – 30.06.2019R. 

Realizacja celów statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

A. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Pełnomocników i Rady Doradczej Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów 

Lp. Pełniona funkcja Nazwisko Imię Uczelnia 

1 
Przewodniczący 

KRD 
Kierznowski Łukasz Uniwersytet w Białymstoku 

2 Wiceprzewodnicząca Andrzejewska Angela 

Uniwersytet 

Technologiczno – 

Przyrodniczy w Bydgoszczy 

3 Sekretarz Woźniak Gracjana Politechnika Lubelska 

4 Członek Zarządu Szymczak Anna Uniwersytet Łódzki 

5 Członek Zarządu 
Zielińska – 

Tomczak 
Łucja 

Uniwersytet Medyczny im. 

Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu 

6 Członek Zarządu Goerick Jakub 
Uniwersytet Warmińsko – 

Mazurski w Olsztynie 

7 
Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 
Wójcik Ziemowit 

Śląski Uniwersytet 

Medyczny 

8 
Członek Komisji 

Rewizyjnej 
Rajewska Marta 

Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy 

9 
Członek Komisji 

Rewizyjnej 
Kosowski Patryk Uniwersytet Rzeszowski 

10 
Członek Komisji 

Rewizyjnej 
Burbo Jan Uniwersytet Łódzki 

11 
Członek Komisji 

Rewizyjnej 
Kołomyja Paweł 

Szkoła Główna 

Gospodarstwa 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. – 30.06.2019r. 

B.1. Spotkania członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, Pełnomocników i 

Rady Doradczej  działających przy KRD oraz zaproszonych gości: 

B.1.1. Spotkanie podczas przekazywania obowiązków Przewodniczącemu kadencji 

2019. – Warszawa 04-06.01.2019r. udział wzięło 4 osoby. Opłacono koszty 

wyżywienia (I.1.1.1) oraz przejazdów służbowych (I.1.3.1, I.1.3.2). Zgoda na przejazd 

samochodem osobowym na trasie Łodź – Warszawa – Łódź wydana została zgodnie z 

procedurą delegacji przez Przewodniczącego KRD ze względu na fakt przewiezienia 

dokumentów zamykających poprzednią kadencję, a także odebrania zaległych 

przesyłek;+ 

B.1.2. Prace administracyjne w biurze KRD, Warszawa 08.01.2019r., pokryto koszty 

przejazdów służbowych (I.1.3.4); 

B.1.3. Prace organizacyjne i administracyjne mające na celu przygotowanie 

sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018 – Warszawa 11-

13.01.2019r. udział wzięło 4 osoby. Opłacono koszty wyżywienia (I.1.1.2), 

przejazdów służbowych (I.1.3.12); 

B.1.4. Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD kadencji 2019 – Warszawa 

12.01 – 13.01.2019r., udział wzięło łącznie 11 osób. Podjęto uchwały nr 1/2019, 

2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019. Opłacono koszty przejazdów służbowych (I.1.3.3, 

I.1.3.5, I. 1.3.7, I.1.3.9, I.1.3.10, I.1.3.11, I.1.3.13, I.1.3.14, I.1.3.137) wyżywienia 

(I.1.1.3 – I.1.1.7) oraz noclegu (I.1.1.8). W trakcie spotkania powołano sekretarza 

Zarządu, a także Pełnomocników KRD.  

B.1.5. Prace administracyjne w biurze KRD i rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na 

pracownika biurowego, Warszawa 14 – 16.01.2019r., udział wzięła 1 osoba. Pokryto 

koszty przejazdów służbowych Przewodniczącego KRD (I.1.3.10) . 

B.1.6. Prace biurowe w biurze KRD związane z realizacją spraw bieżących oraz 

rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na pracownika biurowego, Warszawa 18 – 

19.01.2019r. udział wzięło 3 osoby. Opłacono koszty przejazdów służbowych 

(I.1.3.15, I.1.3.16, I.1.3.17), koszty wyżywienia (I.1.1.9) 

B.1.7. Prace organizacyjne i administracyjne w biurze KRD, Warszawa 18 -

19.01.2019r., pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.18) 

B.1.8. Bieżące prace administracyjne i biurowe w biurze KRD, Warszawa 

28.01.2019r. udział wzięła 1 osoba. Opłacono koszty przejazdów służbowych (1.3.23) 

B.1.9. Udział Przewodniczącego KRD w spotkaniu roboczym dotyczącym konkursu 

Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza, MNiSW, Warszawa 29 - 30.01.2019r., 

pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.24) 
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B.1.10. Udział Przewodniczącego KRD w spotkaniu z Ministrami J. Gowinem i P. 

Mullerem, Warszawa 31.01 – 01.02.2019r., pokryto koszty przejazdów służbowych 

(I.1.3.27) 

B.1.11. Prace administracyjne w biurze KRD, Warszawa 01.02.2019r. udział wzięła 1 

osoba. Opłacono koszty przejazdów służbowych (I.1.3.26) 

B.1.12. Prace administracyjne w biurze KRD związane z realizacją spraw bieżących 

oraz złożeniem wniosku do KRS dotyczącym aktualizacji danych – wniosku nie 

złożono, wykryto błąd, Warszawa 04.02.2019r. udział wzięła 1 osoba. Opłacono 

koszty przejazdów służbowych (I.1.3.31) 

B.1.13. Delegacja służbowa w celu weryfikacji i uzupełnienia wniosku do KRS, 

Warszawa 05.02.2019r., udział wzięła 1 osoba. Opłacono koszty przejazdów 

służbowych (1.3.33) 

B.1.14. Robocze spotkanie Zarządu w sprawie omówienia i opracowania wniosków 

grantowych – Warszawa 8.02 – 10.02. 2019r., udział wzięło łącznie 3 osoby. 

Opłacono koszty wyżywienia (I.1.1.10 – I.1.1.12), przejazdów służbowych (I.1.3.30, 

I.1.3.35, I.1.36). 

Robocze spotkanie Zarządu dotyczące  omówienia i wypełnienia dokumentów na realizację 

grantów. Przedstawiono możliwości źródeł finansowania, podjęto decyzje na składanie dwóch 

wniosków grantowych w konkursie MNiSW pt. Organizowanie i animowanie działań  na 

rzecz środowiska akademickiego w 2019roku, określony ramy merytoryczne składanych 

wniosków.  

B.1.15. Otwarte Posiedzenie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Pełnomocników i Rady 

Doradczej KRD – Łódź 15.02 – 17.02. 2019r. udział wzięło 81 osób. Opłacono koszty 

przejazdów służbowych (I.1.3.29, I.1.3.32, I.1.3.37, I.1.3.38, I.1.3.41, I.1.3.42, 

I.1.3.43, I.1.3.44, I.1.3.45) wyżywienia (I.1.1.13, I.1.1.14), noclegu (I.1.15, I.1.1.17). 

Posiedzenie poprzedzone zostało roboczym posiedzeniem Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej KRD 15.02.2019r. celem weryfikacji dotychczasowych działań i 

sprawozdania z realizacji bieżących spraw poszczególnych członków Zarządu. Podjęto 

uchwałę nr 6a/2019 o powołaniu Wiceprzewodniczącej KRD. W trakcie posiedzenia 

głównym punktem była dyskusja z udziałem zaproszonych  gości na temat Jakości 

kształcenia w szkołach doktorskich. Odbyły się rozmowy rekrutacyjne na 

pełnomocników ds. PRODOK / PROPAN oraz ds. działalności naukowej. W 

spotkaniu oprócz członków Zarządu uczestniczyła zaproszona Rzecznik Praw 

Doktoranta (I.1.3.40).  

B.1.16. Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na pracownika biurowego odbywające 

się w biurze KRD, Warszawa 19 – 20.02.2019r., udział wzięła 1 osoba. Opłacono 

koszty przejazdów służbowych (I.1.3.46) 
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B.1.17. Spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej KRD i Pełnomocników KRD 

kadencji 2019, Warszawa 02 – 03.03.2019r, udział wzięło łącznie 6 osób. Opłacono 

koszty wyżywienia (I.1.1.18, I.1.1.19), koszty przejazdów służbowych (I.1.3.51, 

I.3.53, I.3.54, I.3.56, I.1.3.119) oraz noclegu (I.1.1.20).  

B.1.18. Prace administracyjne w biurze KRD, Warszawa 24.03.2019r., udział wzięła 1 

osoba. Opłacono koszty przejazdów służbowych (I.1.3.69) oraz wyżywienia (I.1.1.21) 

B.1.19. Prace administracyjne w biurze KRD, Warszawa 26.03.2019r., udział wzięła 1 

osoba. Opłacono koszty przejazdów służbowych (I.1.3.71) oraz wyżywienia 

(I.1.1.22). 

B.1.20. Rozmowy rekrutacyjne z kandydatami na pracownika biurowego odbywające 

się w biurze KRD, Warszawa 27 -28.03.2019r., udział wzięło 2 osoby. Opłacono 

koszty przejazdów służbowych (I.1.3.72, I.1.3.73). 

B.1.21. Prace administracyjne w biurze KRD oraz rozmowy rekrutacyjne z 

kandydatami na pracownika biurowego, Warszawa 29 – 30.03.2019r., udział wzięło 2 

osoby. Opłacono koszty przejazdów służbowych (I.1.3.75, I.1.3.77) oraz koszty 

wyżywienia (I.1.1.23, I.1.1.24, I.1.1.25). 

Wzmożona częstotliwość delegacji służbowych do biura KRD w pierwszych trzech 

miesiącach roku 2019 (I,II,III.2019r.) spowodowana były wykonywaniem przez Członków 

Zarządu bieżących spraw dotyczących funkcjonowania organizacji, co wynikało z braku -

pracownika biurowego. 

B.1.22. Prace administracyjne w biurze KRD, Warszawa 10 – 12.04.2019r. udział 

wzięła 1 osoba. Pokryto koszty przejazdów służbowych na trasie Łódź – Warszawa 

(I.1.3.84) 

B.1.23. Otwarte Posiedzenie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Pełnomocników i Rady 

Doradczej KRD – Lublin 12 – 14.04. 2019r. udział wzięło 83 osoby. Opłacono koszty 

przejazdów służbowych dla (I.1.3.80, I.1.3.84, I.1.3.86 - I.1.3.89, I.1.3.38, I.1.3.91, 

I.1.3.92, I.1.3.94 - I.1.3.96, I.1.3.117), wyżywienia w postaci poczęstunku dla 80 osób 

(I.1.1.28), noclegu wraz z wyżywieniem dla 11 osób (I.1.26). Ponadto podczas 

Posiedzenia odbyło się robocze posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD 

13.04.2019r. celem weryfikacji dotychczasowych działań i sprawozdania z realizacji 

bieżących spraw poszczególnych członków Zarządu. Podjęto uchwałę nr 

12/2019,13/2019. W trakcie posiedzenia głównym punktem było szkolenie z 

„Konsekwencje Ustawy 2.0. dla regulaminów samorządu doktorantów” (I.1.1.27), a 

następnie dyskusja w tym obszarze. Ponadto podczas Posiedzenia odbyło się robocze 

posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KRD 13.04.2019r. celem weryfikacji 

dotychczasowych działań i sprawozdania z realizacji bieżących spraw poszczególnych 

członków Zarządu.  
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B.1.24. Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołany w trybie 

nadzwyczajnym, Lublin 13.04.2019r., udział wzięło 74 osoby. Celem Zjazdu była 

dyskusja nad Statutem KRD w związku z wejściem w życiu ustawy PSWiN, a 

następnie jego przyjęcie. Koszty przejazdów służbowych zgodnie z punktem B.1.23. 

B.1.25. Prace administracyjne w biurze KRD związane z bieżącą działalnością i 

wdrażaniem nowego pracownika biura, Warszawa 24.04.2019r., udział wzięła 1 

osoba. Pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.98) 

B.1.26. Spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej KRD i Pełnomocników KRD 

kadencji 2019 dotyczące realizacji grantu e-KRD oraz bieżących spraw biura KRD– 

Warszawa 10 – 12.05.2019r, udział wzięło łącznie 12 osób. Opłacono koszty noclegu i 

wyżywienia (I.1.1.29), koszty przejazdów służbowych (I.1.3.100 - I.1.3.107, 

I.1.3.109, I.1.3.110, I.1.3.118) – wkład własny w grant e-KRD. Spotkanie 

poprzedzone było kontrolą biura przez Komisję Rewizyjną.   

B.1.27. Prace administracyjne w biurze KRD związane z realizacją grantu, szkolenie 

Zespołu Doktoranckiej Poradni Prawnej realizowane z grantu e-KRD, Warszawa 08 – 

09.06.2019r. Pokryto koszty wyżywienia (I.1.1.32), koszty przejazdów służbowych 

(I.1.3.125, I.1.3.129, I.1.3.145) - wkład własny w grant e-KRD. 

B.1.28. Otwarte Posiedzenie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Pełnomocników i Rady 

Doradczej KRD – Gdańsk 14 – 16.06. 2019r. udział wzięło 104 osoby. Opłacono 

koszty przejazdów służbowych (I.1.3.126, I.1.3.131, I.1.3.133 - I.1.3.136, I.1.3.138 - 

I.1.3.140), wyżywienia w postaci poczęstunku dla 104 osób (I.1.1.31),  wyżywienia 

dla 9 osób (I.1.30). W trakcie posiedzenia odbyła się debata i dyskusja w temacie 

„Młodzi w nauce – system szkolnictwa wyższego i nauki a perspektywy rozwoju w 

sektorze akademickim”. Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat zmian w statucie 

KRD, dotyczących wag głosów. Posiedzenie poprzedzone było roboczym Spotkaniem 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej KRD i Pełnomocników 14.06.2019r. celem weryfikacji 

dotychczasowych działań i sprawozdania z realizacji bieżących spraw poszczególnych 

członków Zarządu, a także wyznaczenia kolejnych zadań. 

B.1.29. Prace administracyjne w biurze dotyczące przygotowania sprawozdania do 

MNiSW, Warszawa 25.06.2019r., pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.150). 

B.1.30 Spotkania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej KRD odbywają się również przy 

wykorzystaniu grup dyskusyjnych lub z wykorzystaniem specjalnych narzędzi np. 

teleinformatycznych w celu realizacji bieżących spraw. W ten sposób podjęto  

uchwały nr 6/2019, 9/2019, 15/2019/. 

B.2. Konferencje krajowe i inne projekty: 
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B.2.1. Udział Członka Zarządu w Gali Lider – Warszawa 22.01.2019r. (1 osoba), 

pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.19) 

B.2.2. Udział Członków Zarządu w Krakowskim Balu Doktoranta – Kraków 26 -

27.01.2019r. (3 osoby), pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.20, I.1.3.21, 

I.1.3.22) 

B.2.3. Udział Członka Zarządu w prezentacji raportu Banku Światowego „World 

Development Report 2019: The Changing Nature of Work” Ministerstwo Inwestycji i 

Rozwoju, Warszawa 01.02.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów służbowych 

(I.1.3.28). W celu zmniejszenia kosztów, udział w wydarzeniu połączono z realizacją 

spraw bieżących w biurze KRD. 

B.2.4. Udział Członków Zarządu podczas debaty na Narodowym Kongresie Nauki, 

Łódź 18.02.2019r. (4 osoby), pokryto koszty wyżywienia (I.1.2.1) oraz koszty noclegu 

(I.1.1.16), koszty przejazdów służbowych zgodnie z punktem B.1.15. 

B.2.5. Udział Członków Zarządu w Warszawskim Balu Doktoranta – Warszawa 

23.02.2019r. (4 osoby), pokryto koszty wyżywienia (I.1.2.4) i przejazdów służbowych 

(I.1.3.49, I.1.3.50, I.1.3.76), delegację I.1.3.49 połączono z pracami 

administracyjnymi w biurze oraz przygotowywaniem wniosków grantowych 

B.2.6. Udział Członka Zarządu w spotkaniu z Departamentem Współpracy 

Międzynarodowej w MNiSW w sprawie promocji działań Europejskiej Konferencji 

Biologii Molekularnej oraz Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej, 

Warszawa 06.03.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.58) 

B.2.7. Udział Członka Rady Doradczej w Forum Rektorów Polski i Francji, [KRASP] 

Paryż, Francja 17 – 18.03.2019r. (1osoba), pokryto koszty dojazdu na lotnisko 

(I.1.3.59) 

B.2.8. Udział Członka Zarządu na Zjeździe Doktorantów Uczelni Technicznych, 

Rzeszów 15 – 17.03.2019r. pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.60). 

Delegacja odbyła się przy wykorzystaniu samochodu osobowego. Zgodę na delegację 

wydano zgodnie z procedurą przez Przewodniczącego KRD oraz Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej KRD na trasie Bydgoszcz – Warszawa – Bydgoszcz. Delegacja 

samochodowa związana była z koniecznością przewiezienia materiałów 

promocyjnych, rollupów, dokumentacji oraz brakiem możliwości dotarcia we 

wskazane miejsce transportem publicznym ze względu na uczestnictwo w tym 

terminie w innych wydarzeniach – podpunkt B.3.4. 

B.2.9. Udział przedstawicieli KRD podczas Narodowego Kongresu Nauki, Toruń 19 - 

20.03.2019r. pokryto koszty noclegu (I.1.2.5), koszty wyżywienia (I.1.2.6, I.2.3.7, 

I.1.2.3.8), koszty przejazdów służbowych (I.1.3.63, I.1.3.64, I.1.3.67, I.1.3.68, 

I.1.3.90). Debata NKN poświęcona była szkołom doktorskim,  przedstawiciele KRD 

mieli okazję wystąpić w panelach eksperckich, gdzie wystąpili jako prelegenci.  
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B.2.10. Udział przedstawicieli KRD na konferencji nt. Roli NGO w działaniach 

Council of Europe, Warszawa 22.03.2019r. (udział wzięło 3 osoby), pokryto koszty 

wyżywienia (I.1.2.9) oraz koszty przejazdów służbowych (I.1.3.61, I.1.3.65, I.1.3.66) 

B.2.11. Udział Członka Zarządu w spotkaniu z przedstawicielem Poland Innovative w 

ramach omówienie współpracy podczas organizacji Cyklu Spotkań z biznesem, 

Warszawa 22 – 23.03.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów służbowych 

(I.1.3.70) 

B.2.12. Udział Członka Zarządu na Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich, 

Toruń 05 - 06.04 .2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.81). 

B.2.13. Udział przedstawicieli KRD w warsztatach z zarządzania danymi 

badawczymi- UW Warszawa 08.04.2019r. (2 osoby), pokryto koszty przejazdów 

służbowych (I.1.3.74, I.1.3.83) 

B.2.14. Udział Przewodniczącego KRD w zespole monitorującym wdrożenie reformy, 

Warszawa 05.04.2019r., pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.82) 

B.2.15. Udział przedstawicieli KRD podczas Narodowego Kongresu Nauki FORUM, 

Gdynia 19 – 20.05.2019r. pokryto koszty noclegu (I.1.2.11, I.1.2.12, I.1.2.14), koszty 

przejazdów służbowych (I.1.3.112, I.1.3.113, I.1.3.114, I.1.3.120, I.1.3.127) 

B.2.16. Udział przedstawicieli KRD w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom 

konkursu START, Warszawa 25.05.2019r. (2 osoby), pokryto koszty przejazdów 

służbowych (I.1.3.115, I.1.3.116) 

B.2.17. Udział Przewodniczącego KRD w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego 

KRASP, Olsztyn 30 – 31.05.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów służbowych 

(I.1.3.121) oraz noclegu (I.1.2.13) 

B.2.18. Przeprowadzenie przez Członka Zarządu prelekcji pt. „Doktorat 2.0”, Kielce 

09 – 10.06.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.128) 

B.2.19 Udział przedstawiciela KRD w X Kongresie Regionów, Wrocław 10 – 

12.06.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.130) oraz 

nocleg (I.1.2.17) 

B.2.20 Organizacja pierwszego z cyklu Spotkania z biznesem, Gdańsk 13.06.2019r., 

pokryto koszty wyżywienia w postaci: przekąsek (104 osoby) (I.1.2.15), obiadu (104) 

(I.1.2.16) oraz noclegu (11 osób) (I.1.2.18) 

Cykl spotkań z biznesem ma na celu budowanie współpracy pomiędzy nauką – doktorantami 

z różnych branż, a przedstawicielami z otoczenia społeczno – biznesowego. Spotkania będą 

doskonałą okazją do nawiązania i zacieśnienia obustronnych kontaktów. Na wydarzenia 

zapraszani będą przedstawiciele różnych branż tak aby docelowo doktorant z każdej 

dyscypliny naukowej mógł znaleźć odpowiednie informacje. 
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B.2.21 Udział Przewodniczącego KRD w konferencji „Nauka nie jedno ma imię”, 

Bydgoszcz 29.06.2019r., pokryto koszty noclegu (I.1.2.19) przejazdów służbowych 

(I.1.3.48) 

B.2.22 Udział przedstawicieli KRD w Narodowym Kongresie Nauki  

B.3. Udział w posiedzeniach Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży lub 

Podkomisji Sejmowej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

B.3.1. Udział Członka Zarządu w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki  

i Młodzieży, Warszawa 30.01.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów 

służbowych (I.1.3.25); 

B.3.2. Udział Członków Zarządu w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

oraz Gospodarki i Rozwoju, Warszawa 19.02.2019r. (3 osoby), pokryto koszty 

wyżywienia (I.1.2.2, I.1.2.3) przejazdów służbowych (I.1.3.47, I.1.3.48). W celu 

zmniejszenia kosztów delegacje połączono z udziałem w Gospodarczym Otwarciu 

Roku w kierunku przemysłu 4.0, Warszawa 20.02.2019r. oraz z rozmowami 

rekrutacyjnymi w biurze KRD; 

B.3.3. Udział Członka Zarządu w posiedzeniu Podkomisji ds. kształcenia 

zawodowego, Warszawa 21.02.2019r. (1 osoba), pokryto koszty przejazdów 

służbowych (I.1.3.48); 

B.3.4. Udział Członka Zarządu w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 

Warszawa 15.03.2019r. (1osoba), opłacono koszty przejazdów służbowych (I.1.3.60); 

B.3.5 Udział przedstawicieli KRD w Posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki  

i szkolnictwa wyższego, Warszawa 11.04.2019r. (2 osoby), pokryto koszty 

przejazdów służbowych (I.1.3.84, I.1.3.85) oraz wyżywienia (I.1.2.10). Ze względu na 

pokrywające się terminy uczestnictwo w wydarzeniu połączono z uczestnictwem w 

RGNiSW (podpunkt B.4.3); 

B.3.6. Udział Członków KRD w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 

Warszawa 24.04.2019r. (2 osoby), pokryto koszty przejazdów służbowych (I.1.3.99). 

W celu zmniejszenia kosztów delegacje połączono z pracami administracyjnymi  

w biurze KRD; 

B.3.7. Udział przedstawiciela KRD w posiedzeniu Komisji Sejmowej Edukacji, Nauki 

i Młodzieży, Warszawa 26.06.2019r (1 osoba), pokryto koszty przejazdów 

służbowych (I.1.3.142). 

B.4. Udział w posiedzeniach plenarnych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

B.4.1. 10.01.2019r. – Posiedzenie plenarne (1 osoba) pokryto koszty przejazdów 

służbowych dla Członka Zarządu (I.1.3.6) 

B.4.2. 14.03.2019r. – Posiedzenie plenarne (1 osoba) pokryto koszty przejazdów 

służbowych dla Członka Zarządu (I.1.3.60) 



 
 

 

ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa 

sekretariat@krd.edu.pl, www.krd.edu.pl 

tel. (+48) 791 134 009 

S
tr

o
n
a
 9

 

B.4.3. 11.04.2019r. – Posiedzenie plenarne (2 osoby), pokryto koszty przejazdów 

służbowych dla przedstawicieli KRD (I.1.3.84, I.1.3.85) oraz koszty wyżywienia (I.1.2.10) 

B.4.4. 09.05.2019r. – Posiedzenie plenarne (1osoba), pokryto koszty przejazdów 

służbowych przedstawiciela KRD (I.1.3.108) 

C. Pozostała działalność 

Pierwsze miesiące działalności nowych władz KRD upłynęły pod znakiem organizacji 

struktury i działania KRD, ponadto innymi celami było określenie sposobu wzajemnej 

komunikacji, ustalenie zasad współpracy pomiędzy Zarządem, Komisją Rewizyjną oraz 

powołanie pełnomocników, rady doradczej i zatrudnienie pracownika biura KRD. 

C.1.1. Powołanie komisji, zespołów oraz pełnomocników działających przy KRD 

C.1.1. Powołano Pełnomocników KRD w składzie: Agnieszka Żyra – Pełnomocnik 

ds. współpracy międzynarodowej, Anna Kuklińska – Pełnomocnik ds. zarządzania 

zasobami ludzkimi, Paulina Janik – Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki, Sebastian 

Bańkowski – Pełnomocnik ds. wydarzeń sportowych – uchwały nr 2/2019, 3/2019, 

4/2019, 5/2019 oraz Aleksy Borówka – Pełnomocnik ds. działalności naukowej, 

Łukasz Śledziński – Pełnomocnik ds. PROPAN/PRODOK – uchwały nr 7/2019, 

8/2019; 

C.1.2. Powołano Zespół Rady Doradczej w składzie: Ewelina Pabijańczyk – Wlazło, 

Michał Gajda, Beata Baran, Wojciech Sajdak – uchwała nr 6/2019; 

C.1.3. Uzupełniono Komisję ds. Public Relations o Monikę Bieńkowską i Ewelinę 

Milart – uchwała nr 10/2019; 

C.1.4. Uzupełniono Komisję Prawną KRD o Martę Dąbrowską, Pawła Kupisa, 

Mateusza Hypiaka, Pawła Smiałka, Krzysztofa Wilińskiego, Igora Kilanowskiego, 

Pawła Madarowicza – uchwała 11/2019; 

C.1.5. Powołano do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta M. 

Wiśniewskiego, P. Konopczyńską, D. Delczyka, I. Kilanowskiego oraz K. Sikorę – 

uchwała nr 12/2019; 

C.1.6. Dokonano zmian w składzie osobowym Zespołu Prawnego Rzecznika Praw 

Doktoranta. Ze składu zespołu odwołani zostali M. Kośmider, J.Tlatlik – uchwała nr 

13/2019; 

C.1.7. Powołano Zespół ds. PROPAN/PRODOK, w skład którego wybrani zostali: 

Anna Bednarowicz, Małgorzata Ciężkowska, Justyna Dylik, Anna Ebinger, Krystyna 

Gromkowska-Kępka, Małgorzata Grudzińska, Patrycja Grzyś, Bartłomiej Krawiec, 

Agata Mularczyk, Karolina Nowak, Paulina Orczyk, Tomasz Pryzwan, Katarzyna 

Robaczyńska, Bartłomiej Skowronek, Ewelina Sobecko, Tomasz Stach, Anna 

Stangret, Nina Tarzyńska, Bartosz Trawiński, Katarzyna Turoń – uchwała nr 14/2019. 

C.2. Projekty realizowane przez KRD 
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C.2.1. Członkowie Zarządu KRD koordynują oraz są odpowiedzialni za realizację 

działań i projektów wpisujących się w działalność statutową KRD. Są to przede 

wszystkim działania mające na celu: 

C.2.1.1. Doskonalenie konkursów PROPAN /PRODOK; 

C.2.1.2. Nawiązanie współpracy z porozumieniami branżowymi, lokalnymi, 

pełnomocnikami i komisjami KRD; 

C.2.1.3. Nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (cykl spotkań 

z biznesem); 

C.2.1.4. Podnoszenie świadomości prawnej z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego 

wśród doktorantów; 

C.2.1.5. Pozyskiwanie partnerów merytorycznych oraz środków na działalność 

projektową KRD; 

C.2.1.6. Stworzenie z KRD forum wymiany doświadczeń; 

C.2.1.7. Wsparcie samorządów doktoranckich i porozumień lokalnych i branżowych; 

C.2.1.8. Podnoszenie świadomości na temat własności patentowej i komercjalizacji 

wyników badań wśród doktorantów; 

C.2.1.9. Organizacja warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje poza naukowe. 

C.2.2. Wśród działań bieżących warto wymienić przede wszystkim: 

C.2.2.1. Działania w zakresie Public Relations; 

C.2.2.2. Działania w zakresie formułowania stanowisk i opinii środowiska 

doktorantów oraz opiniowania aktów prawnych; 

C.2.2.3. Współpraca z MNiSW, NCN, NCBiR, FNP; 

C.2.3. Dodatkowo KRD wspiera bieżące inicjatywy środowiska doktoranckiego 

zarówno instytucjonalnie jak i  organizacyjnie 

C.3. Działalność prawna KRD 

C.3.1. Działalność prawna KRD polega na opiniowaniu aktów prawnych dotyczących 

doktorantów, bieżącej interpretacji przepisów prawa oraz zabezpieczenie prawne 

doktorantów i ich wsparcie. Jest ona prowadzona przez Doktorancką Poradnię Prawną, 

Komisję Prawną, Rzecznika Praw Doktoranta wraz ze Zespołem Prawnym RPD,  

a wspierana i koordynowana przez wyznaczonych członków Zarządu. 

C.4 Współpraca z priorytetowymi dla KRD partnerami 

C.4.1. KRD jest w stałym kontakcie z innymi organami środowiska akademickiego 

m.in. RGNiSW, KRASP. Ponadto podczas Posiedzeń Zarządu czy innych 
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podejmowanych działań obecni są rektorzy oraz przedstawiciele uczelni 

współorganizujących lub goszczących inicjatywy KRD. Wykazują oni dużą 

życzliwość i wsparcie. 

C.5. Działalność struktur doktoranckich 

C.5.1. Członkowie Zarządu KRD, KR oraz pełnomocnicy, aktywnie włączają się w 

działalność branżowych i lokalnych porozumień, których to członkowie współpracują 

z KRD na wielu płaszczyznach m.in. przygotowanie opinii środowisk w sprawach 

legislacyjnych, współorganizacja projektów i wydarzeń naukowych i kulturalnych, 

wymiana dobrych praktyk. Włączanie się w działalność porozumień branżowych i 

lokalnych wymaga obecności podczas spotkań roboczych w sytuacjach, gdy nie 

wszystkie sprawy można sfinalizować za pomocą rozmów telefonicznych lub 

wiadomości mailowych. Bardzo ważna jest także obecność członków Zarządu KRD, 

KR oraz pełnomocników  w czasie Zjazdów porozumień, nawiązywanie kontaktów 

oraz wymiana myśli, poglądów i informacji na sprawy istotne dla środowiska 

doktorantów. 

C.5.2. KRD objęło w pierwszym półroczu 2019 patronatami 14 konferencji i 

wydarzeń organizowanych przez porozumienia i lokalne samorządy doktorantów. 

C. 6. Działalność międzynarodowa 

C.6.1. Udział w międzynarodowej konferencji „Employability of PhDs: Valorise Your 

Skills and Reach Your Full Potential!” organizowanej przez Eurodoc i Focus Research 

oraz spotkaniu AGM - Annual General Meeting, Bruksela, 31.03 – 05.04. 2019r. W 

związku z udziałem w tych wydarzeniach opłacono koszty biletów lotniczych (I.1.4.1, 

- I.1.4.4), ubezpieczenia zbiorowego w podróży (I.1.4.5) oraz zakup ulotek (I.1.4.6)  

i materiałów promocyjnych (I.1.4.7 - I.1.4.10). KRD podczas wydarzenia posiadało 

swoich reprezentantów zarówno podczas moderowania konferencji, jak i wśród 

prelegentów. Konferencja była okazją do wymiany doświadczenia w temacie 

dotychczasowych wysiłków uczelni na rzecz wsparcia rozwoju kariery i programów 

kształcenia doktorantów; promowanie trendu tworzenia społeczności doktorantów 

oraz wskazanie konieczności tworzenia platformy ułatwiającej współpracę wewnątrz 

uniwersytetów i sektorów. Podczas AGM wybrano również nowy Zarząd, w skład 

którego zostali wybrani nasi reprezentanci: Beata Zwierzyńska została wybrana do 

zarządu - Board Member; Katarzyna Turoń oraz Agata Skwarczyńska zostały co-

koordynatorkami Eurodoc Newsletter; Ewelina Pabjańczyk-Wlazło została wybrana 

do Advisory Board (rada doradcza); Agnieszka Żyra została wybrana na stanowisko 

Workshop Officer (koordynator warsztatów/wydarzeń). 

 

C.7. Inna działalność 

C.7.1. Działanie Krajowej Reprezentacji Doktorantów w przedstawionym okresie 

rozliczeniowym tj. 01.01. – 30.06.2019r. wiązało się z kosztami wynikającymi z 
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bieżącej działalności biura KRD. Prowadzenie biura KRD generowało koszty w 

postaci opłat: czynsz za lokal biurowy (I.2.2.2, I.2.2.3, I.2.2.5, I.2.2.11, I.2.2.12, 

I.2.2.14), ubezpieczenie lokalu biurowego (I.2.2.4) za utrzymanie lokalu biurowego – 

za energię elektryczną (I.2.2.1, I.2.2.13, I.2.2.16), za usługi telefoniczne i internetowe 

(I.2.6.1 – I.2.6.2), za usługi pocztowe (I.2.5.1), za ogłoszenia pracy dotyczące 

poszukiwania pracownika (I.2.2.6 – I.2.2.10) oraz szkolenie BHP pracownika biura 

KRD (I.2.2.15), wynagrodzenia pracownika wraz z poniesionymi kosztami ZUS i US 

(I.2.7.1),  środków przyznanych Przewodniczącemu KRD wraz z poniesionymi 

kosztami ZUS i US (I.2.8.1 – I.2.8.6), a także środki przyznane Członkom Zarządu 

KRD wraz z poniesionymi kosztami ZUS i US (I.2.9.1 – I.2.9.10). Zakupiono, 

pieczątki, materiały eksploatacyjne do drukarek, materiały biurowe i papiernicze 

(I.2.4.1 -  I.2.4.8, I.2.4.10 - I.2.4.14), dorobiono klucze do skrzynki pocztowej i 

piwnicy biura KRD (I.2.4.9), zakupiono wyposażenie biura i sprzęt biurowy (I.2.3.1 – 

I.2.3.10). 

C.7.2. Wykonano również materiały informacyjne i promocyjne wraz z ich 

wydrukiem oraz stworzono nową stronę internetową KRD – etap I (I.2.1.1 – I.2.1.10) 

C.7.3. KRD poniosło również koszty korzystania z usług biura księgowego (I.2.10.1 – 

I.2.10.2). 

 

 

 


