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NOWELIZACJA USTAWY 2.0
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PLAN NA KADENCJĘ
2021



Ogólnopolskie targi pracy dla sektora R&D
realizowane w formie hybrydowej 

Szeroko zakrojone badania ankietowe
dotyczące funkcjonowania ustawy 2.0;
przygotowanie raportu będącego
podstawą do postulowanych zmian

Organizacja ogólnopolskiej, otwartej
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
dla doktorantek i doktorantów

Cykl publikacji w social media
prezentujący działalność doktorantek 
i doktorantów w różnych ośrodkach
akademickich - zintegrowanie środowiska
w przestrzeni internetowej

Najważniejsze
projekty

Nowelizacja Statutu KRD przy pełnej
współpracy ze środowiskiem doktorantek
i doktorantów



Przygotowania do nowelizacji
ustawy 2.0

UTWORZENIE ZESPOŁU DS.
NOWELIZACJI USTAWY 2.0

Zespół składający się 

Zweryfikowanie możliwości
zrealizowania tego działania ze
środków zewnętrznych

z przedstawicielek 
i przedstawicieli środowisk
doktoranckich reprezentujących
różne dyscypliny i uczelnie

BADANIA Z ZAKRESU 
EWALUACJI WDRAŻANIA 

USTAWY 2.0

Przeprowadzenie badań jakościowych 

Konsultacje społeczne wśród uczestniczek 

Identyfikacja najważniejszych problemów
dotykających społeczność doktorancką
Identyfikacja dobrych praktyk związanych
z funkcjonowaniem Szkół Doktorskich

i ilościowych związanych z ewaluacją
ustawy 2.0 

i uczestników Szkół Doktorskich oraz
doktorantek i doktorantów starego trybu

PRZYGOTOWANIE RAPORTU. 
PLANOWANIE DALSZYCH

DZIAŁAŃ

Analiza uzyskanych informacji 

Opracowanie konkretnych propozycji
zmian systemowych
Zaangażowanie  gremium
eksperckiego  z zakresu kształcenia
doktorantek i doktorantów
Aktualizacja dobrych praktyk
funkcjonowania Szkół Doktorskich 

i podsumowanie wyników 



Nowelizacja Statutu KRD

UTWORZENIE KOMISJI
STATUTOWEJ

Utworzenie podczas I OPZ
Komisji ds. nowelizacji Statutu,
która będzie się składać 
z przedstawicielek 
i przedstawicieli porozumień 
i samorządów uczelnianych

ANALIZA POTRZEB ORGANIZACJI
I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Przeprowadzenie przez Komisję ds.
nowelizacji Statutu analizy podobnych
regulacji w innych organizacjach
przedstawicielskich
Przygotowanie projektu zmian wraz 
z uzasadnieniem do 30 kwietnia 2021 r.

PROCEDURA PRZYJĘCIA
ZMIAN W STATUCIE

Dyskusja na temat
przedstawionego projektu zmian na
następnym OPZ (z opcją
przedłużenia na kolejne posiedzenie
w przypadku znacznych różnic 

Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu
Delegatów do 30 czerwca 2021 r. 

w opiniach)

i przyjęcie Statutu



PROMOCJA

Zaangażowanie
różnych kanałów

informacyjnych KRD
w promowanie 
 doktoranckiej
samorządności

lokalnej

WSPÓŁPRACA

Utworzenie Rady
Konsultacyjnej

odpowiedzialnej za
komunikację pomiędzy
porozumieniami i KRD 

OTWARCIE 

Wyjście do
społeczności,
pozyskiwanie 

i zbieranie informacji 
o działalności
samorządów

Współpraca Społeczności
Doktoranckiej

WSPARCIE

Udostępnienie
zaplecza know-how,
zasobów ludzkich, 
a także  (w miarę

możliwości)
finansowych na

potrzeby inicjatyw
oddolnych



Rada Konsultacyjna

PROFESJONALNA 
I OTWARTA

Rada będzie składać się 
z przedstawicielek i przedstawicieli
porozumień lokalnych i branżowych.
Jej celem będzie wykorzystanie sieci
kontaktów do usprawnienia
przepływu informacji pomiędzy
samorządami, a KRD.

ELASTYCZNA 
I DOSTĘPNA

Działania Rady realizowane będą
poprzez zamkniętą grupę na FB
oraz zespół na MS Teams.
Zapewni to stały i otwarty dostęp
do zebranych danych i zaleceń, 
a także umożliwi ich bieżące
komentowanie.

ZORGANIZOWANA 
I RESPONSYWNA

Rada ma działać na podstawie
ustalonego harmonogramu oraz
publikowanej z wyprzedzeniem
agendy spotkań.
Tematyka jej obrad będzie się
odnosić do bieżących wyzwań 
 społeczności doktoranckiej.



PROMOCJA
SAMORZĄDNOŚCI

FORMACJA STRUKTUR
SAMORZĄDOWYCH

Wsparcie samorządów doktoranckich w zmianie
regulaminów i dostosowanie ich do potrzeb Szkół
Doktorskich; promowanie zaangażowania
doktorantek i doktorantów Szkół Doktorskich 
w struktury samorządowe.

INTEGRACJA SAMORZĄDÓW W
OBRĘBIE OŚRODKÓW
AKADEMICKICH 

Cykliczne wydarzenia wirtualne promujące
poszczególne ośrodki akademickie w Polsce oraz
działalność samorządową prowadzoną przez
kształcące się w nich doktorantki i doktorantów.



Sprawy
socjalne
doktorantek 
i doktorantów

DOSTĘP DO BENEFITÓW SOCJALNYCH UCZELNI

Postulowanie u władz Rektorskich utworzenia dla doktorantek 
i doktorantów pomocy tożsamej do zakładowych funduszy
świadczeń socjalnych lub wprost uwzględnienie ich w stosownych
regulacjach.

STYPENDIUM MINISTRA
Postulowanie rozdzielenia puli nagród ministra dla młodych
naukowców na doktorancką i dla osób ze stopniem doktora.

MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA O ZAPOMOGĘ

Postulowanie umożliwienia wnioskowania uczestniczkom 
i uczestnikom Szkół Doktorskich dostępu do pomocy materialnej
związanej z przejściową trudną sytuacją finansową na zasadach
analogicznych do uczestniczek i uczestników studiów
doktoranckich.



 Postulaty dotyczące środków na
badania doktorantek i doktorantów

GRANTY PRELUDIUM
Utrzymanie dotychczasowego
finansowania i harmonogramu
ogłaszanych konkursów. 

DOFINANSOWANIE BADAŃ
Zapewnienie w budżetach uczelni
środków na realizację badań związanych
z realizacją pracy doktorskiej.

WSPIERANIE MOBILNOŚCI
DOKTORANTÓW
Popularyzacja uczelnianych narzędzi
umożliwiających organizację i odbywanie
staży i szkoleń zagranicznych, a także
dofinansowanie wyjazdów
konferencyjnych i badawczych.

DOKTORATY
WDROŻENIOWE
Prowadzenie w porozumieniu 
z władzami Rektorskimi promocji
modelu doktoratów wdrożeniowych 
i realizowanych w grantach.



 
TRANSPARENTNOŚĆ

Comiesięczny newsletter
podsumowujący działania Zarządu oraz
prezentujący harmonogram najbliższych
wydarzeń i zaplanowanych spotkań.

WYMIANA MYŚLI

Stworzenie platformy online pozwalającej
na wymianę myśli i doświadczeń dla
doktorantek oraz doktorantów.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z Samorządami na zasadach
partnerskich.
Wsparcie merytoryczne, sprzętowe,
logistyczne, uwzględniające odrębność 
i specyfikę lokalną projektów.

WSPARCIE

Zabezpieczenie w preliminarzu środków
finansowych na wsparcie wyróżniających
się inicjatyw lokalnych.

 FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI



STRUKTURA ZARZĄDU

RZECZNIK PRASOWY
KRD
Członek Zarządu kształtujący
wizerunek organizacji na zewnątrz,
koordynujący działania promocyjne
w obrębie wszystkich kanałów
informacyjnych.

KOORDYNATOR DS.
WSPÓŁPRACY Z
OTOCZENIEM
SPOŁECZNO-
GOSPODARCZYM 
Członek Zarządu odpowiedzialny za
współpracę z otoczeniem
społeczno-gospodarczym (w tym
organizację targów pracy) oraz
koordynowanie pozyskiwania
środków grantowych.

SEKRETARZ
Członek Zarządu odpowiedzialny za
tworzenie uchwał, prowadzenie
głosowań oraz innych czynności
formalnych związanych 
z działaniami Zarządu.

KOORDYNATOR DS.
ORGANIZACJI
WYDARZEŃ
Członek Zarządu odpowiedzialny za
organizację OPZ, Zjazdów
Delegatów i innych wydarzeń.

KOORDYNATOR DS.
PRAWNYCH
Członek Zarządu odpowiedzialny
za koordynacje działań Komisji
Prawnej KRD i Zespół Rzecznika
Praw Doktoranta.

KOORDYNATOR DS.
WSPÓŁPRACY Z
SAMORZĄDAMI
Członek Zarządu odpowiedzialny za
współpracę z Samorządami
Doktorantów oraz porozumieniami
lokalnymi i branżowymi.
Administrator Rady Konsultacyjnej.



ADRES E-MAIL

TELEFON

jaroslaw_olszewski@sggw.edu.pl

(48) 503 988 481

Skontaktuj się

STRONA INTERNETOWA
KANDYDATA
www.jaroslawolszewski.com


