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II OTWARTE POSIEDZENIE ZARZĄDU  

KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW  

XIV KADENCJI 

 

PROTOKÓŁ z dnia 13 kwietnia 

DANE OGÓLNE: 

MIEJSCOWOŚĆ Lublin  

MIEJSCE OBRAD Aula - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej 

DATA 13.04.2019r.  

CZAS TRWANIA 12:30 (rejestracja) – 19:00 (zamknięcie obrad) 

TYP SPOTKANIA Obrady otwarte (Zarząd + zaproszeni goście) 

PROWADZĄCY mgr Łukasz Kierznowski – Przewodniczący KRD 

PROTOKOLANT mgr inż. Gracjana Woźniak – Sekretarz Zarządu KRD 

UCZESTNICY Lista obecności – załącznik nr 1 

PORZĄDEK OBRAD Załącznik nr 2 

 

REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD 

1. Przywitanie przybyłych gości i uczestników przez organizatorkę mgr Annę Szymczak 

oraz przedstawicielkę uczelni goszczącej mgr inż. Gracjanę Woźniak. Następnie głos 

zabrał Przewodniczący KRD mgr Łukasz Kierznowski i oficjalnie otworzył II Otwarte 

Posiedzenia Zarządu 

2. Powitanie i wystąpienie zaproszonych gości, JM Rektora Politechniki Lubelskiej prof. 

dr hab. inż. Piotra Kacejko oraz prorektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Dr hab. 

Zbigniewa Grądzkiego 

3. Warsztat pt. „ Konsekwencje Ustawy 2.0. dla regulaminów samorządów doktorantów” 

prowadzony przez dr Aleksandra Jakubowskiego (radca prawny, adiunkt  w Katedrze Prawa i 

Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Doradca ds. prawnych Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. 

Wieloletni asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego) – prezentacja z wystąpienia 

załącznik nr 3.  

Szkolenie obejmowało takie aspekty jak: uchwalenie nowego regulaminu samorządu 

doktoranckiego, struktura samorządu w świetle nowej struktury uczelni i szkół 
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doktorskich, funkcjonowanie samorządu w okresie przejściowym, nowe obowiązki 

samorządu doktorantów, wyrażanie przez samorząd doktorancki zgody na powołanie 

osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków  mają należeć 

sprawy doktorantów.  Podczas wystąpienia istniała możliwość zadawania pytań. Głos 

zabrali: 

Aleksy Borówka z Uniwersytetu Wrocławskiego: W myśl nowej ustawy doktorant ma 

obowiązek przeprowadzenia do 60h godzin zajęć dydaktycznych. Aktualnie uczelnia 

narzuca doktorantowi do 90h, co w przypadku jeśli jednak jednostka kształcąca nie 

zapewnia doktorantowi możliwości przeprowadzenia tych zajęć?  

Aleksander Jakubowski:  Uczelnia nie może skreślić doktoranta nawet jak nie zrobi 10h 

praktyk, jeżeli nie wspomogła go w spełnieniu tego warunku. Pamiętać należy o tym co 

istotne, czyli takie zajęcia można prowadzić samemu albo współprowadzić z innym 

prowadzącym, co już jest dużo łatwiejsze do spełnienia. 

Konrad Graczyk z Uniwersytetu Śląskiego:  Jakie są podstawy prawne do prowadzenia 

dyżurów /godzin konsultacji? czy w tych 60h mogą być te dyżury? 

AJ: Nie można nałożyć takiego warunku na doktoranta, gdyż nie ma podpisanego  

stosunku pracy. 

Jan Burbo z Politechniki Łódzkiej: Dzisiaj uczelnie prywatne wyciągają rękę po 

doktorantów, zatem jak to jest z ta praktyką, czy można odbyć taką praktykę na innej 

uczelni prywatnej np. tam gdzie dany doktorant pracuje? Jakie będzie miało to odniesienie 

w Szkole Doktorskiej? 

AJ: Należy tutaj pamiętać, że doktorant w Szkole Doktorskiej przez pierwsze dwa lata nie 

można być zatrudnionym na umowę o prace. Nie dotyczy to umowy o dzieło. 

Angela Andrzejewska z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy: 

Jeżeli promotor pomocniczy rozpoczął działania na starych zasadach to ma pewne prawa 

nabyte, podczas okoliczności rozpoczęcia. Jakie są wytyczne dla osób będących 

promotorem. 

AJ: Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym - osoba posiadająca 

stopień doktora. To co równie ważne to to, że promotorem nie może być osoba, która w 

okresie ostatnich 5 lat: 
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1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu 

negatywnego wyniku oceny śródkookresowej lub   -> w zasadach rekrutacji danej uczelni 

można zawrzeć zapis, że np. profesor który miał 2 nie obronionych doktorantów 

1) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby 

ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji w przewodzie 

Ponadto w szkole doktorskiej w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia 

doktorantowi wyznaczać się będzie promotora lub promotorów. 

Angela Andrzejewska z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy: 

Czy w przyszłej szkole doktorskiej można określić kryteria co do promotora? 

AJ: Regulamin powinien określać 

1) kiedy wyznaczy jest promotor i promotor pomocniczy (z zachowaniem 3 msc.) 

2) kto wyznacza lub zmienia promotora 

- czy wyznaczenie promotora następuję z urzędu czy na wniosek 

4) w jakich sytuacjach możliwa jest zmiana promotora i z czyjej inicjatywy 

5) w drodze jakiego aktu dochodzi do zmiany promotora 

6) Ile osób może być pod opieką pojedynczego promotora 

Należy pamiętać, że można mieć promotora z innej uczelni 

Łukasz Pieszczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyraził  swoje zdanie w 

kwestii doktorantów w Szkołach Doktorskich dotyczące świadczeń, które będę 

uzyskiwać, tym samym może okazać się że z tych pieniędzy taki doktorant będzie 

zmuszony opłacać swój udział w różnego typu konferencjach/wydarzeniach. Czy będzie 

przewidziana jakaś dodatkowa pula pieniężna dla doktorantów? 

AJ: Uczelnie w wyjątkowych sytuacjach we własnym zakresie mogą przyznawać 

dodatkowe stypendia. 

 

Pozostałe kwestie poruszane podczas prezentacji 

- Regulamin SD doktorskiej określa organizację kształcenia w zakresie nieregulowanym 

w ustawie  

- Określenie przeprowadzenia oceny śródokresowej: odbywa się w połowie okresu 

kształcenia. Wynik może być pozytywny lub negatywny. Wynik oceny wraz z 

uzasadnieniem jest jawny. Ocena przeprowadzana jest przez komisję, w skład wchodzą 3 
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osoby w tym co najmniej 1 posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 

w dyscyplinie, w której przygotowana jest rozprawa, oraz zatrudniona poza podmiotem 

prowadzącym SD. 

- Określenie przeprowadzenia oceny śródokresowej: 

1) kto i kiedy powołuje komisję do przeprowadzenia oceny śródokresowej 

2) czy komisja jest powoływana każdorazowo dla jednego doktoranta czy dla ich grupy 

3) Jakie są wyłączenia członków komisji ( np. z uwagi na naruszenie zasady 

bezstronności) 

4) Czy osoby tworzące skład komisji są jawne 

5) Czy komisja może zwracać się o opinie/ stanowisko do innych osób/podmiotów 

6) Jakie są obowiązki doktoranta wobec komisji oceny śródookresowej 

7) Jakie są uprawnienia doktoranta w procesie  oceny – czy może się odnosić do 

propozycji oceny komisji przed jej wydaniem, czy może się od niej 

odwołać/zakwestionować 

8) Kiedy komisja ocenia realizację planu pozytywnie a kiedy negatywnie 

9) Jakie są elementy obligatoryjne uzasadnienia oceny 

10) W jakim terminie komisja sporządza swoją ocenę i w jakiej formie 

11) Czy możliwe są częstsze oceny okresowe  

 

Elementy oceny mogą obejmować: 

1) realizację indywidualnego programu kształcenia 

2) stopień zaawansowania przygotowania oceny rozprawy doktorskiej 

3) procent ukończonych prac badawczych zaplanowany w planie  

4) udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz charakter takiego udziału 

5) udział w szkoleniach i warsztatach , stażach naukowych ich zasięg oraz prestiż 

6) wykonawstwo i kierowanie projektami naukowymi 

7) działalność dydaktyczną 

8) działalność populazytorska 

9) działalność organizacyjną 
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Określenie przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej - zasady są określone w 

regulaminie (studia mogą być przedłużane) 

1) Sposób określania terminu złożenia rozprawy doktorskiej (np. udział w grancie, 

badania zagraniczne, zmiana tematu badań wskutek wstępnych ich wyników) 

2) Przesłanki przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej  

3) Podmiot właściwy do przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej i 

zawieszenia kształcenia 

4) Okres przedłużenia (czy na 2 lata, czy na 1 rok z możliwością powtórnego przedłużenia 

czy też inne rozwiązania) 

5) forma rozstrzygnięcia o przedłużeniu i charakter rozstrzygnięcia (uznaniowe czy 

związane) 

6) Czy przedłużenie następuję z urzędu czy na wniosek doktoranta, a jeśli na wniosek to 

jakie powinien zawierać elementy np. opinie promotora, w jakiej formie był składany  np. 

pisemnie, w jakiem terminie np. przed 30 września  

 

- Udział samorządu doktorantów - powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do 

której zakresu obowiązków należą sprawy doktorantów, wymaga uzgodnienia 

odpowiednio z samorządem doktorantów. Przy czym nie zajęcie stanowiska przez 

samorząd w terminie wskazanym w statusie uważa się za wyrażenie zgody 

- PRZEPISY PRZEJŚCIOWE - od dnia 1.10.2019 do 31.12.2023 samorządy doktorantów 

tworzą doktoranci z SD oraz dotychczasowi doktoranci studiów doktoranckich 

- można przyjąć do SD kogoś na ten sam kierunek który wcześniej studiował  

- doktoranci w uczelni tworzą samorząd doktorancki, samorząd doktorancki działa przez 

swoje organy w tym przewodniczącego o organ uchwałodawczy. Samorząd doktorancki 

jest wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów uczelni.  Organy samorządu 

doktoranckiego są podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej 

(wyr. WSA w WARSZAWIE 19.01.2011, II SAB/Wa 98/10) 

- pierwszy regulamin samorządu doktoranckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala 

senat. Regulamin zatwierdza rektor jego zgodność z ustawą i statutem - projekt 30 dni od 

jego dostarczenia  
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- Samorząd doktorancki prowadzi w uczelni działalności w zakresie spraw doktoranckich 

w tym socjalno bytowych i kulturalnych ponadto decyduje w sprawach rozdziału środków 

finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy doktoranckie. Samorząd 

sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie 

rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej 

uczelni 

- uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu doktoranckiego , w 

tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd doktorancki dysponuje w ramach 

swojej działalności  

- nie ma sugerowanej nazwy szkoły doktorskiej w języku ang. 

- brak propozycji nazwy szkoły doktorskiej 

ZMIANY 

- uczelniane samorządu studentów nie są już obowiązane do opracowania i promowania 

kodeksu etyki doktoranta 

- wprost określono, że samorząd doktorancki ma otrzymać nie tyle środki materialne co 

infrastrukturę i środki finansowe którymi samorząd doktorancki dysponuje w ramach 

swojej działalności 

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej  

Głosowanie nr 1 w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej w składzie: 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej: Joanna Tomaszewska – Uniwersytet Wrocławski 

Członek Komisji Skrutacyjnej: Agnieszka Żyra z Politechniki Krakowskiej  

Członek Komisji Skrutacyjnej: Stanisław Szufa z Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Głosy za: 6 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Wynikiem jawnego głosowania uchwalono skład Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przyjęcie porządku obrad  

Głosowanie nr 2 za przyjęciem porządku obrad w wersji zaproponowanej (załącznik 

numer 4): 

Głosy za: 6 
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Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

6. Najważniejsze informacje Zarządu KRD, Pełnomocników oraz Komisji Rewizyjnej 

a) Przewodniczący KRD zabrał głos przedstawiając najważniejsze prace zarządu, 

które miały miejsce w funkcjonowaniu organizacji tj.: 

 NKN forum w Toruniu, na którym organizację reprezentowała mocna delegacja 

środowiska doktorantów ze względu na to iż było to wydarzenie ważne dla 

promocji organizacji (za promocję odpowiedzialna była Łucja Zielińska – 

Tomczak), ponadto nasi przedstawiciele mieli okazję wystąpić w panelach 

eksperckich 

 Złożono dwa wnioski grantowe do Ministerstwa na rzecz animowania działań 

środowiska akademickiego – w tym jeden z nich uzyskał najwięcej punktów tym 

samym znalazł się na pierwszym miejscu – realizacja grantów będzie stanowiła 

motor dalszego rozwoju (za pozyskanie grantów odpowiedzialna była Angela 

Andrzejewska) 

 Przedstawienie nowego pracownika biura – Beaty Włoczkowskiej – Anioł 

 Organizacja posiedzeń (za ich organizację odpowiedzialna była Anna Szymczak) 

 Ponadto organizacja podejmuje interwencje wśród środowiska doktorantów np. 

stypendia dla młodych naukowców, napływają także liczne prośby o interwencje  

w sprawie „starych” stypendiów z funduszu pomocy materialnej – tym samym 

wysłano pismo do Ministerstwa z prośbą o interpretację, KRD zabiega również o 

podniesienie stypendium dla doktorantów studiów doktoranckich 

 Zaktualizowano wpis do KRS (odpowiedzialny za prace był Jakub Goerick) 

b) Głos zabrał Pełnomocnik ds. PROPAN/PRODOK Łukasz Śledziński informując 

o otwarciu naboru do zespołu PROPAN/ PRODOK określając czas do ok. 12 

maja, prośba o wydelegowanie min. jednej osoby z branżówek do współpracy 

c) Paulina Janik pełnomocnik ds. wydarzeń popularnonaukowych przedstawiła 

swoje propozycje działań (załącznik numer 5) 

Pytania: 

Joanna Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski) zasugerowała  być może brak celowości 

zakładania nowego czasopisma, wpływa na to między innymi brak finansowania 
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Patryk Kosowski (Uniwersytet Rzeszowski) Jak wyobrażasz sobie logistycznie formę 

zajęć dla licealistów? W jakim mieście miałyby się odbywać piknik? 

Paulina Janik: Piknik odbywałby się w Warszawie. Zajęcia miałyby charakter lekcji, 

podczas której wypowiadali by się nasi przedstawiciele. 

d) Prośba od Łucji Zielińskiej – Tomczak o przesyłanie zdjęć/ informacji istotnych 

dla doktorantów na adres promocja@krd.edu.pl 

e) Głos zabrał Aleksy Borówka pełnomocnik ds. działalności naukowej 

opowiadając o projekcie dotyczącym problematyki zarządzania w szkolnictwie 

wyższym, mającym na celu opracowanie prawidłowości w szkolnictwie pod 

kątem spraw doktoranckich, możliwość wykonania monitoringu legalności 

funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego np. sprawdzenie wszystkich 

regulaminów szkół doktorskich  

f) Głos zabrał Przewodniczący KR KRD Ziemowit Wójcik przedstawił 

sprawozdanie komisji informując o przeprowadzonych trzech kontrolach 

(spotkania pomiędzy Zarządem KRD, a KR KRD) zarządu, które nie budzą 

żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie zasygnalizował, że nie odbyła się jeszcze 

kontrola biura, co było efektem braku pracownika. Ponadto przekazał stanowisko 

o braku potrzeby oceniania pełnomocników 

g) Informacje od branżówek: 

DFUM (Ziemowit Wójcik) – podziękowania dla środowiska doktoranckiego ze 

Szczecina za organizację posiedzenia, na którym omówiono między innymi 

wdrażanie ustawy 

DFUP  (Patryk Kosowski) – podziękowania dla środowiska doktoranckiego z 

Torunia za zorganizowanie zjazdu, na którym omówiono między innymi dobre 

praktyki  

w szkołach doktorskich, regulaminy i etapy wdrażania ustawy 

PDUT (Łukasz Lis) – podsumowanie zjazdu w Rzeszowie, na którym również 

poruszono temat ustawy, odbyły się dwa panele na temat tego co samorządy 

chciałyby wdrożyć, gdzie wypowiadali się zarówno doktoranci jak i władze uczelni, 

trzeci panel dotyczył możliwości połączenia potrzeb doktorantów i władz 

mailto:promocja@krd.edu.pl
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OPD AWF (Sebastian Bańkowski) – poinformował o współorganizowanym 

grantowym wydarzeniu sportowym 12- 13.09.19r. Katowice, warsztaty  

z biochemicznego zachowania ciała w wodzie wzbogaconych ogromną dawką 

wiedzy teoretycznej na temat wpływu sportu na nasze ciało 

PDUW  (Joanna Tomaszewska) – poinformowała o współorganizowanym 

grantowym wydarzeniu Kongres „Nauka gwarantem rozwoju regionalnego” 

współpraca uczelni i instytutów badawczych, 25 -26.10.19r. Wrocław 

WPD (Kamil Kuć) – Informacja o warszawskim balu doktoranta oraz o 

współorganizowanej Konferencji Model funkcjonowania Szkół Doktorskich, 15-

17.11.19r. Warszawa 

7. Panel dyskusyjny  dotyczący bieżących spraw doktorantów 

Aleksy Borówka – poprosił przekazanie dobrych praktyk z uczelni dotyczących rekrutacji 

do Szkół doktorskich 

Joanna Tomaszewska – Czy instytut ma prawo wypisywania kart pracy, czy jest 

możliwość pracy zdalnej?  

Łukasz Kierznowski – Tak, uczelnia może wymagać od doktoranta obecności w 

laboratorium, terenie instytutu 

8. Wolne wnioski 

Anna Kuklińska – poinformowała o możliwości zorganizowania wyjazdy wakacyjnego 

dla doktorantów, w przypadku zainteresowania potencjalnych uczestników, propozycje: 

4/5 dni, morze lub góry, koszt ze strony uczestnika ok. 1000 zł 

Angela Andrzejewska – podsumowanie informacji o grantach 

I. Bon KRD (w skład wchodzą warsztaty z biochemicznego zachowania ciała w 

wodzie – we wrześniu, Kongres Porozumień Lokalnych we Wrocławiu – w 

październiku, Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich – w listopadzie oraz cykl 

szkoleń online) 

II. Samorządowy helpdesk KRD, doktorancka poradnia prawna – w skład której 

wchodzić będzie 10 osób odpowiadających na pytania dotyczące spraw 

doktoranckich np. regulaminów uczelnianych, powstanie platforma ekrd 

Joanna Tomaszewska – zwróciła się z propozycją poparcia przez KRD protestu 

nauczycieli – propozycja została zaakceptowana 
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9. Zamknięcie II Otwartego Posiedzenia i podziękowanie za przybycie 

 

Gracjana Woźniak 

 


