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Wrocław, 29 lutego 2020 r. 

 

protokolant: Przemysław Brzuszczak 

 

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

w dniu 29 lutego 2020 r. 

z udziałem członków Komisji Rewizyjnej (dalej: KR) i pełnomocników Zarządu KRD 

 

 

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

Anna Szymczak (wiceprzewodnicząca), Tomasz Tokarski (wiceprzewodniczący), 

Przemysław Brzuszczak (sekretarz), Mikołaj Sałek, Bartłomiej Skowronek, 

Ewelina Sobecko. Zaproszeni goście: członkowie KR: Jolanta Krupa, Andrzej 

Manujło, Jarosław Olszewski (obecny w części posiedzenia); nowo wybrani 

pełnomocnicy KRD: Anna Bednarowicz, Magdalena Biela, Róża Dzierżak, Łukasz 

Furgała, Radosław Sadowski, Witalij Smygur, Stanisław Szufa, Klara Życka. 

2. O godz. 17:00 Przewodniczący KRD otworzył posiedzenie i powitał wszystkich 

zebranych. 

3. Następnie przedstawił propozycję porządku obrad i poprosił członków Zarządu o jego 

przyjęcie (7 głosów „za”). 

4. Sprawozdanie ze swojej dwumiesięcznej działalności jako przewodniczący KRD złożył 

Aleksy Borówka i poprosił poszczególnych członków Zarządu o to samo. 

5. W sprawozdaniu Przewodniczący KRD i członkowie Zarządu poruszyli m.in. 

następujące sprawy: zwiększenie budżetu KRD, sprawę stypendiów dla doktorantów 

studiujących w „starym” trybie, przebieg rozmów z liderami opinii w zakresie nauki i 

szkolnictwa wyższego, pozyskiwanie partnerów biznesowych, rozwój samorządności 

doktoranckiej, działania w celu zmiany siedziby KRD, badanie opinii doktorantów, 

organizacja wydarzeń typu otwarte posiedzenia zarządu czy zjazdy, inwentaryzacja 

środków trwałych, aktywność KRD w mediach społecznościowych, udział w KRD w 

konkursach grantowych (np. „Animowanie zadań w zakresie szkolnictwa wyższego”), 

współpraca z samorządami doktorantów, zdrowie psychiczne doktorantów, dobre 

praktyki w zakresie działalności szkół doktorskich.  

6. W dalszej kolejności Przewodniczący KRD przedstawił nowo powołanych 

pełnomocników i wskazał treściwie zakres ich kompetencji. 
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7. Następnie Przewodniczący KRD oddał głos członkom KR i pozostałym 

zgromadzonym na sali.  

8. Głos zabrał Andrzej Manujło (członek KR) i zadał pytanie Przewodniczącemu o plany 

KRD ws. pozyskiwania środków na finansowanie badań doktorantów.  

9. Głos z sali zabrali Łukasz Lis, Bartosz Trawiński, Karolina Nowak, Jakub 

Szczepkowski, poruszając m.in. sprawę konferencji EURODOC, obsady funkcji 

Rzecznika Praw Doktoranta (nieobsadzone ze względu na niedawną rezygnację Agaty 

Pyrzyńskiej), problemów, z jakimi spotyka się społeczność doktorancka w 

macierzystych uczelniach. 

10. Głos zabrała Jolanta Krupa (przewodnicząca KR). Wskazała na trudności w 

podróżach doktorantów w związku z pandemią koronawirusa. Jednocześnie wraz z 

członkiem KR, Andrzejem Manujłą, wskazała, że dotychczas nie ma większych 

zastrzeżeń ws. działalności Zarządu KRD. 

11. Przewodniczący KRD poprosił przedstawicieli porozumień branżowych o zabranie 

głosu.  

12. Głos zabrała Marta Rajewska (przewodnicząca Porozumienia Doktorantów Nauk 

Humanistycznych i Społecznych) i zaprosiła uczestników otwartego posiedzenia 

Zarządu KRD na zjazd Porozumienia w Warszawie oraz do współpracy w ramach 

Porozumienia.  

13. Następnie głos zabrał Jakub Woźniak (przewodniczący Doktoranckiego Forum 

Uniwersytetów Polskich) i zaprosił na wydarzenia organizowane przez Porozumienie 

w najbliższym czasie.  

14. Głos w dyskusji zabrał również Szymon Tomczak (przewodniczący Doktoranckiego 

Porozumienia Uniwersytetów Medycznych) i podniósł kwestię współpracy KRD z 

porozumieniami branżowymi.  

15. Potem wypowiedział się Daniel Dobras (przewodniczący Samorządu Doktorantów 

PWr) i poruszył wątek oceny osiągnięć doktorantów w kontekście wniosków 

stypendialnych (problem punktowania publikacji wg „starego” i „nowego” wykazu 

czasopism).  

16. O 18:43 przewodniczący KRD przekazał prowadzenie obrad Annie Szymczak ze 

względu na potrzebę załatwienia potrzeb fizjologicznych.  

17. Ws. oceny osiągnięć doktorantów głos zabrał Przemysław Brzuszczak, wskazując na 

wystosowane w ub. roku pismo KRD w tej kwestii (KRD opowiada się za oceną 

dokonań doktorantów wg „starego” wykazu czasopsim) i poprosił o sygnalizowanie 
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tego rodzaju problemów i zapowiedział, że KRD będzie interweniować, jeśli zajdzie 

taka potrzeba.  

18. Następnie w dyskusji uczestniczyli: Stanisław Szufa (UJ), Mateusz Nowicki (UAM), 

Kamil Cybulski (UMWr), Łukasz Lis (AGH), Bartłomiej Skowronek, Andrzej 

Manujło (PW), Grzegorz Gabara (UWM), Anna Szymczak, podnosząc sprawę 

aktywizacji naukowej i społecznej doktorantów.  

19. Następnie przewodniczący KRD zaprosił na integrację uczestników otwartego 

posiedzenia Zarządu KRD oraz ogłosił zakończenie obrad w dniu dzisiejszym, 

wskazując, że jutro dokona uroczystego zamknięcia posiedzenia.  

 

 

 
 


