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Warszawa, 5 stycznia 2020 r. 

 

protokolant: Przemysław Brzuszczak 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (dalej: KRD) w dniu 5 

stycznia 2020 r. z udziałem członków Komisji Rewizyjnej (dalej: KR) 

 

 

1. Lista obecności – członkowie Zarządu KRD: Aleksy Borówka (przewodniczący), 

Przemysław Brzuszczak, Mikołaj Sałek, Bartłomiej Skowronek, Anna Szymczak, 

Tomasz Tokarski, Ewelina Sobecko (obecna od godz. 14:30 ze względu na obowiązki 

zawodowe); członkowie KR KRD: Carlo Bieńkowski, Jolanta Krupa, Andrzej 

Manujło, Jarosław Olszewski. Nieobecny: Jakub Goerick. 

2. O godz. 13:20 Przewodniczący KRD otworzył posiedzenie i powitał wszystkich 

zebranych. 

3. Następnie przedstawił propozycję przebiegu kolejnych posiedzeń, tj. a) sprawozdanie 

poszczególnych członków Zarządu z działań wykonanych między posiedzeniami, b) 

podejmowanie uchwał, c) plany działań KRD. 

4. Członek Zarządu Mikołaj Sałek zaprezentował ustne sprawozdanie z inwentaryzacji 

przedmiotów znajdujących się w siedzibie KRD, ze szczególnym uwzględnieniem 

sprzętu komputerowego.  

5. Aleksy Borówka i Mikołaj Sałek omówili kwestię archiwizacji dokumentów 

zgromadzonych w siedzibie KRD, zwracając uwagę na konieczność ich 

uporządkowania. 

6. W trakcie dyskusji z udziałem członków Zarządu i KR poruszono sprawę organizacji 

pierwszego otwartego posiedzenia Zarządu KRD. Przewodniczący KRD zaproponował 

termin 28 lutego-1 marca br. Propozycja ta spotkała się z aprobatą. 

7. Jako kolejne terminy otwartych posiedzeń wyznaczono 22-24 maja br. i 25-27 września 

br. Termin czwartego otwartego posiedzenia zostanie ustalony w terminie późniejszym. 

8. Przewodniczący KRD przedstawił propozycję szkoleń dla doktorantów w szkołach 

doktorskich i na dotychczasowych studiach doktoranckich przeprowadzanych przez 

członków Zarządu KRD. 

9. Na 20-22 listopada br. wyznaczono termin konferencji „Model funkcjonowania szkół 

doktorskich”, z kolei na 11-13 grudnia br. zjazdu wyborczego KRD.  
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10. W dalszej części posiedzenia Aleksy Borówka poruszył sprawę otwartych konkursów 

na stanowiska pełnomocników KRD oraz podziału zadań w obrębie Zarządu: 

Przemysław Brzuszczak – sprawy prawne (w tym przewodniczenie Komisji Prawnej KRD), 

przygotowywanie projektów pism dot. kwestii prawnych, udział w posiedzeniach 

sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (w zakresie powiązanym z jego 

kompetencjami) 

Anna Szymczak – sprawy finansowe (w tym pozyskiwanie, realizacja i rozliczenia grantów; 

organizacja posiedzeń Zarządu KRD i Zjazdów KRD; wsparcie dla Przewodniczącego 

w zakresie gospodarności finansowej) 

Mikołaj Sałek – gospodarowanie zasobami rzeczowymi Biura KRD, organizacja posiedzeń 

Zarządu KRD i Zjazdów KRD, zaopatrzenie Biura, problematyka studiów 

doktoranckich i szkół doktorskich w jednostkach PAN 

Bartłomiej Skowronek – kontakt z uczelnianymi samorządami doktoranckimi i 

porozumieniami branżowymi, promocja i rozwój idei samorządności doktoranckiej, 

konsultacje dla doktorantów w sprawach dydaktycznych  

Ewelina Sobecko – sprawy komunikacyjne (w tym media społecznościowe, patronaty, kwestie 

wizerunkowe, doktorancka baza danych, szata graficzna, doktorancki grant sportowy) 

Tomasz Tokarski – kontakty z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucjami 

przedstawicielskimi nauki i szkolnictwa wyższego, współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, udział w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i 

Młodzieży 

11. Przewodniczący KRD wskazał swoje propozycje dot. rozdziału funkcji w obrębie 

Zarządu i swoją koncepcję podziału zadań osób pełniących te funkcje: 

sekretarz KRD – Przemysław Brzuszczak. Przemysław Brzuszczak wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

W sprawie wyboru sekretarza Zarządu KRD przeprowadzono głosowanie tajne. Głosowało: 7 

osób, liczba głosów za: 7, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów wstrzymujących się: 

0;  

wiceprzewodniczący KRD – Anna Szymczak. Anna Szymczak wyraziła zgodę na 

kandydowanie.  

W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu KRD przeprowadzono głosowanie tajne. 

Głosowało: 7 osób, liczba głosów za: 7, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów 

wstrzymujących się: 0; 
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wiceprzewodniczący KRD – Tomasz Tokarski. Tomasz Tokarski wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu KRD przeprowadzono głosowanie tajne. 

Głosowało: 7 osób, liczba głosów za: 7, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów 

wstrzymujących się: 0. 

12. Po odbytych głosowaniach Przewodniczący KRD w imieniu Zarządu złożył 

Przemysławowi Brzuszczakowi życzenia związane z obchodzonymi dzień wcześniej 

urodzinami. Jubilatowi odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.  

13. W ostatniej części posiedzenia przedyskutowano kwestię uzupełnienia składu Rady 

Doradczej KRD. Anna Szymczak zgłosiła kandydaturę Łukasza Śledzińskiego, 

Tomasz Tokarski jako kandydata wskazał Dominika Bienia, zaś Przemysław 

Brzuszczak zaproponował kandydaturę Jana Burby. Nad zgłoszonymi kandydaturami 

przeprowadzono dyskusję, następnie odbyło się głosowanie jawne: 

Łukasz Śledziński:  

głosowało: 7 osób, liczba głosów za: 7, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów 

wstrzymujących się: 0;  

Dominik Bień: 

głosowało: 7 osób, liczba głosów za: 5, liczba głosów przeciw: 0, liczba głosów 

wstrzymujących się: 2; 

Jan Burbo: 

głosowało: 7 osób, liczba głosów za: 4, liczba głosów przeciw: 1, liczba głosów 

wstrzymujących się: 2. 

14. Na tym posiedzenie zakończono (godz. 21:10). 

 

 


