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Warszawa, 29 marca 2020 r. 

 

protokolant: Przemysław Brzuszczak 

 

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

w dniu 29 marca 2020 r. 

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

(posiedzenie zrealizowane za pomocą środków komunikacji na odległość 

ze względu na stan pandemii COVID-19) 

 

 

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

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

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

Ewelina Sobecko; pełnomocnicy Zarządu KRD: Anna Bednarowicz, Magdalena 

Biela, Róża Dzierżak, Łukasz Furgała, Paulina Orczyk, Radosław Sadowski, 

Witalij Smygur, Stanisław Szufa, Klara Życka; członkowie Komisji Rewizyjnej: 

Jolanta Krupa, Andrzej Manujło, Jarosław Olszewski; zaproszeni goście: Łukasz 

Kierznowski (członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z ramienia KRD), 

Beata Baran (członkini Rady Doradczej), Jan Burbo (członek Rady Doradczej). 

2. O godz. 11:05 Przewodniczący KRD otworzył posiedzenie i powitał wszystkich 

zebranych. 

3. Przyjęty porządek obrad: 

„1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu. 

4. Informacje od Przewodniczącego KRD. 

5. Informacje od Członków Zarządu KRD. 

6. Informacje od Pełnomocników Zarządu KRD. 

7. Sprawy bieżące: 

- Postulaty KRD do nowelizacji Ustawy 2.0.; 

- Rekomendacje KRD ws. sytuacji na uczelniach w zw. z COVID-19; 

- Zmiana siedziby; 

8. Dyskusja nad grantami i wydarzeniami KRD: 
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- Granty – MFSD oraz Wydarzenie Sportowe (przeniesienie do Lublina); 

- Akcja „Na zdrowie!” 

- Jubileusz 15-lecia KRD; 

- Konkurs PRODOK (w tym regulamin); 

- EURODOC – przygotowania do konferencji; 

- Podsumowanie I OPZ Wrocław, wyniki ankiety i rekomendacje; 

- Biuletyn KRD – opracowanie nr 1/2020; 

8. Restrukturyzacja zespołów i osób reprezentujących KRD w innych 

podmiotach. 

9. Dyskusja i podjęcie niezbędnych uchwał. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie posiedzenia.” 

4. Tomasz Tokarski przedstawił propozycję postulatów KRD do nowelizacji ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5. W dyskusji dot. wysokości stypendium doktoranckiego (proponowana stawka min. 

1923 zł) wzięli udział: Aleksy Borówka, Przemysław Brzuszczak, Jan Burbo, 

Łukasz Furgała, Jarosław Olszewski, Radosław Sadowski, Bartłomiej Skowronek, 

Witalij Smygur, Stanisław Szufa, Anna Szymczak, Tomasz Tokarski, Klara 

Życka.  

6. Tomasz Tokarski omówił kwestię przeznaczenia środków finansowych na cele 

doktoranckie (w tym funkcjonowanie samorządu doktoranckiego) w ramach subwencji 

przekazywanej danej uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. 

1% subwencji na cele doktoranckie albo 0,5% subwencji na funkcjonowanie samorządu 

doktoranckiego). Zwrócił przy tym uwagę, że podobny postulat w zakresie celów 

studenckich zgłasza Parlament Studentów RP. W dyskusji wzięli udział: Aleksy 

Borówka, Jolanta Krupa, Andrzej Manujło, Jarosław Olszewski, Radosław 

Sadowski, Anna Szymczak, Tomasz Tokarski. 

7. W dalszej kolejności dyskutowano o takich postulatach KRD do nowelizacji PSWN jak 

m.in.: uzgadnianie wyboru promotora z doktorantem, ukończenie kształcenia w szkole 

doktorskiej i na studiach doktoranckich, wliczanie studiów doktoranckich do stażu 

pracy, jawność postępowań o nadanie stopnia doktora, uzgadnianie z samorządem 

doktorantów kandydatów na stanowiska kierownicze w uczelni, rekrutacja do szkoły 

doktorskiej (co najmniej 50% rekrutowanych według dziedziny, 50% według 

dyscypliny), włączenie dorobku „starych” doktorantów do ewaluacji szkół wyższych. 



3 
 

Głos w dyskusji zabrali: Aleksy Borówka, Przemysław Brzuszczak, Jan Burbo, 

Łukasz Kierznowski, Andrzej Manujło, Paulina Orczyk, Radosław Sadowski, 

Bartłomiej Skowronek, Anna Szymczak, Tomasz Tokarski. 

8. O godz. 14:20 zarządzono przerwę do godz. 16. 

9. O godz. 16 wznowiono obrady. 

10. Przewodniczący KRD omówił sprawę zmiany siedziby KRD od 1 kwietnia 2020 r. 

(m.in. kwestia przekazania lokalu, wysokości czynszu – 3000 zł wobec 

dotychczasowych 4500 zł, możliwości wykorzystania przestrzeni biura – 141 m kw. 

wobec dotychczasowych 90 m kw.), zaś Mikołaj Sałek kwestię odbioru korespondencji 

przychodzącej do KRD. 

11. Członek RGNiSW z ramienia KRD Łukasz Kierznowski złożył krótkie sprawozdanie 

z posiedzeń RGNiSW, w których dotychczas uczestniczył (styczeń-luty 2020 r.). Podjął 

m.in. sprawę udziału przedstawicieli KRD w pracach Komisji Dyscyplinarnej przy 

RGNiSW. Głos w sprawie zabrali również Aleksy Borówka i Przemysław 

Brzuszczak. 

12. Anna Szymczak zaprezentowała propozycje postulatów KRD w związku z pandemią 

COVID-19 w zakresie informatyzacji obsługi doktorantów przez organy uczelni. 

13. Przemysław Brzuszczak przedstawił propozycje postulatów KRD w kontekście 

ogłoszonego stanu epidemicznego takie jak: wydłużenie terminu na rozliczanie roku i 

składanie prac doktorskich przez doktorantów (zwłaszcza tych, których rozprawy 

doktorskie wymagają pracy w laboratoriach etc.), przyspieszenie terminu wypłaty 

świadczeń dla doktorantów, wprowadzenie możliwości ubiegania się o zapomogę także 

przez doktorantów w szkołach doktorskich, dokumentowanie osiągnięć do wniosków 

stypendialnych w formie elektronicznej, rezygnacja z wymogu realizacji co najmniej 

10 h praktyk dydaktycznych i by ich brak nie był przeszkodą formalną w ubieganiu się 

o stypendia. Jednocześnie zabrał głos ws. elektronicznej obsługi doktorantów przez 

administrację uczelnianą w kontekście unormowań KPA. 

W dyskusji uczestniczyli: Aleksy Borówka, Przemysław Brzuszczak, Andrzej 

Manujło, Jarosław Olszewski, Radosław Sadowski, Bartłomiej Skowronek.  

14. Ewelina Sobecko podjęła problematykę funkcjonowania stołówek studenckich i 

domów studenta (doktoranta) w okresie pandemii. 

15. Bartłomiej Skowronek odniósł się z kolei do kwestii prowadzenia badań przez 

doktorantów w czasie stanu epidemicznego, co jest często utrudnione z przyczyn 

obiektywnych.  
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16. Mikołaj Sałek wskazał na sanitarne uwarunkowania pandemii koronawirusa (m.in. 

domy studenckie, doktoranci-cudzoziemcy, przeprowadzanie badań na obecność 

koronawirusa). 

17. Klara Życka poruszyła sprawę socjalnych aspektów pandemii z punktu widzenia 

potrzeb doktorantów (m.in. kwestia świadczeń dla doktorantów) oraz współpracy z 

partnerami zewnętrznymi.  

18. Anna Bednarowicz zabrała głos ws. polityki informacyjnej uczelni wyższych w 

kontekście COVID-19 (m.in. pomysł stworzenia odrębnych stron uczelni dot. zdalnego 

funkcjonowania szkół wyższych). Jarosław Olszewski przedstawił swoje 

doświadczenia z działalności uczelni w okresie pandemii.  

19. Paulina Orczyk wskazała rekomendacje co do powrotu na uczelnie doktorantów 

uczelni medycznych i ryzyko związane ze specyfiką ich specjalizacji badawczych. 

Przedstawiła również pokrótce kwestie z zakresu zdrowia psychicznego doktorantów.  

20. Magdalena Biela zreferowała swoje pomysły na propozycje KRD w zakresie zdrowia 

psychicznego doktorantów. Odniósł się do nich Bartłomiej Skowronek. 

21. Róża Dzierżak przedstawiła z kolei trudności związane z realizacją grantów 

badawczych i propozycje usprawnień w tym zakresie. W dyskusji wzięli udział: Aleksy 

Borówka, Przemysław Brzuszczak, Jolanta Krupa.  

22. Stanisław Szufa zrelacjonował stan kształcenia doktorantów na odległość przez szkoły 

wyższe. Podniósł m.in. problem terminów na składanie prac doktorskich przez osoby z 

otwartymi przewodami. Głos zabrali: Aleksy Borówka, Radosław Sadowski, Mikołaj 

Sałek, Witalij Smygur.  

23. Radosław Sadowski omówił międzynarodowe uwarunkowania sytuacji epidemicznej 

z perspektywy środowiska doktorantów.  

24. Łukasz Furgała zaprezentował zebrane przez siebie informacje co do narzędzi 

technicznych, z których mogą korzystać uczelnie. Zapowiedział ich uszczegółowienie 

w najbliższym czasie. W dyskusji udział wzięli: Aleksy Borówka, Andrzej Manujło, 

Mikołaj Sałek, Stanisław Szufa, Anna Szymczak. 

25. Witalij Smygur przedstawił możliwości doktorantów w zakresie kultury fizycznej w 

czasie zamkniętych kampusów uczelnianych 

26. Postanowiono, że część z punktów programu zdalnego posiedzenia zostanie omówiona 

w drodze wymiany korespondencji mejlowej. 

27. O godz. 19 zakończono posiedzenie. 


