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IV POSIEDZENIE ZARZĄDU  

KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW  
X KADENCJI 

 
PROTOKÓŁ 

 
DANE OGÓLNE: 

Miejscowość Warszawa 

Data  13.06.2015 

Godzina rozpoczęcia 9:15  

Czas trwania 9:15 – 17:50 

Typ spotkania Obrady otwarte (Zarząd + zaproszeni Goście) 

Prowadzący Przewodniczący KRD – mgr inż. Michał Gajda 

Protokolant Sekretarz Zarządu KRD – mgr Weronika Stodółka 

Uczestnicy Lista obecności – Załącznik nr 1 

Porządek obrad Załącznik nr 2 

 

 
REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD: 

 
1. Przywitanie zebranych przez Przewodniczącego KRD i oficjalne otwarcie IV 

Posiedzenia Zarządu KRD – mgr inż. Michał Gajda. 

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (Głosowanie nr 1 – Załącznik nr 3). 

3. Przyjęcie porządku obrad (Głosowanie nr  2 – Załącznik nr 3). 

4. Przyjęcie protokołu z III Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

(Załącznik nr 4, Głosowanie nr 3 – Załącznik nr 3). 
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5. Najważniejsze informacje z działań Zarządu KRD za okres 25.04.2015 – 13.06.2015: 

 mgr inż. Jagoda Kicielińska 

a) koordynowanie i usprawnienie działań RPD - bieżąca współpraca z RPD 

(przygotowania do zmian osobowych na funkcji RPD) 

b) dążenie do zrównania statusu prawnego wszystkich doktorantów w Polsce 

- przygotowanie we współpracy z RSD PAN dokumentów do spotkania  

z Prezesem PAN w sprawie stypendium Prezesa PAN (3 opinie prawne, 2 

pisma polecające); spotkanie z Prezesem PAN prof. Duszyńskim - omówienie 

najważniejszych kierunków działań środowiska doktorantów, stypendium 

Prezesa PAN, fundusz pomocy materialnej 

c) doskonalenie konkursów PRODOK i PROPAN - prace nad przygotowaniem 

Gali i nowej edycji konkursów (kosztorys, plan wydarzenia) 

d) dodatkowe działania - wspieranie działań bieżącej działalności KRD, 

kontakty w MNiSW, przedstawicielami RGNiSW, pomoc w organizacji 

szkolenia we Wrocławiu (na miejscu) 

 mgr inż. Tomasz Dobosz 

 a) organizacja wspólnie z Dorotą Jeziorowską szkolenia z Finansowania 

 Nauki dla Doktorantów w Olsztynie i we Wrocławiu; satysfakcjonująca 

 frekwencja ponad 100 osobowa w Olsztynie i ponad 200 osobowa we 

 Wrocławiu pozwala sądzić, że szkolenia są potrzebne 

 b) podziękowanie za wyrozumiałość i wsparcie dla Zarządu, Komisji 

 Rewizyjnej i innych osób w związku z blisko 3 tygodniowymi poważnymi 

 problemami zdrowotnymi 

 mgr Weronika Stodółka 

a) porozumienia lokalne/branżowe, pełnomocnicy Zarządu KRD - stały kontakt  

z pełnomocnikami Zarządu KRD, przedstawicielami porozumień; 

monitorowanie działalności 

b) biuletyn - wydanie I biuletynu X Kadencji Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów, kompletowanie materiałów do II biuletynu 

c) aktywizacja doktorantów - przygotowanie oferty realizacji zadania 

publicznego – Organizowanie działań  na rzecz rozwoju sportu akademickiego 

wśród doktorantów – Aktywizacja i integracja środowiska akademickiego 

doktorantów w Polsce poprzez udział w wydarzeniach sportowych 
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 mgr Michał Nowak 

a) udział w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Podkomisja stała ds. 

ekonomiki edukacji i nauki; rozpatrzenie informacji MNiSW na temat: 

Wydatkowanie środków unijnych w latach 2007-2013 na badania naukowe  

i innowacje. Wnioski i propozycje na perspektywę 2014-2020 

b) udział wraz z Dorotą Jeziorowską w Warsztatach Szkoleniowych 

„Finansowanie Nauki dla Doktorantów 29 kwietnia 2015 roku na UWM  

w Olsztynie 

c) na moją prośbę Elżbieta Wyraz umieściła na stronie www.krd.edu.pl 

wszystkie Regulaminy Komisji działających przy KRD (zakładka dokumenty) 

d) sporządzenie opinii w sprawie: 

1. stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie 

zadań projakościowych (tzw. stypendium projakościowe) 

2. projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków  

o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-

techniczne 

3. projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie stypendiów ministra za 

wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom 

4. rozporządzenia MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia 

studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia 

5. naboru uzupełniającego przedstawiciela doktorantów w RGNiSW 

6. interpretacji przepisów regulujących status doktorantów będących na 

przedłużeniach okresu studiów doktoranckich - prośba o regulację 

prawną statusu doktorantów będących na przedłużeniach okresu 

studiów doktoranckich  

e) uzupełnienie Biuletynu Informacji Publicznej o składy Zarządu KRD, 

Komisji Rewizyjnej, Pełnomocników, Komisji, Uchwał przyjętych w 2015 roku, 

Protokołów oraz Regulaminów Komisji funkcjonujących przy KRD 

f) prace przygotowawcze do Niezbędnika Doktoranta (jest to początkowy etap 

przygotowania i schemat może ulec zmianie w toku prac); wprowadzenie: do 
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czego ma służyć?, do czego jest nam niezbędny?; informację dla kandydatów 

ubiegających się studia III stopnia; struktura studiów doktoranckich, 

możliwości  dla doktoranta: stacjonarni /niestacjonarni; stypendia i fundusze: 

stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej, stypendia z funduszy pomocy materialnej, informacja  

o kredycie doktoranckim; finansowanie zewnętrzne nauki: możliwości 

pozyskiwania grantów i projektów z NCN, NCBiR, FnRzRN (taki informator 

powstał przy RMN - http://www.rmn.org.pl/granty; informacja nt. możliwości 

skorzystania z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego itp.; samorządność 

doktorantów - informacja o samorządzie doktorantów - co to? co robi? kto go 

tworzy? informacja nt. organizacji doktorantów takich jak  KRD, PDUT, DFUP, 

EURODOC  

 mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło 

a) Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii - koordynowanie działań Komisji  

w zakresie: przygotowania ankiety do Diagnozy studiów doktoranckich 2 – 

prace ruszyły w czerwcu, uruchomienie ankiety jest przewidywane na 

wrzesień br.; czynny udział w opracowaniu ankiety ds. międzynarodowych, 

która została uruchomiona w tym tygodniu 

b) w zakresie spraw międzynarodowych - koordynowanie działań 2 Komisji 

międzynarodowych w zakresie: tworzenia zawartości nowej podstrony dla 

przyjeżdżających naukowców, ukończenia raportu dot. mobilności 

doktorantów, projektu „Wikipedia” – rozszerzenie opisu o KRD w dostępnych 

dla nas językach, włączenie obu komisji w prace nad ankietą ds. 

międzynarodowych; udział jako delegat w AGM Eurodoc w Cluj-Napoca  

w Rumunii, przygotowanie i przedstawienie prezentacji wyborczej, wybór na 

członka zarządu; praca na rzecz EURODOC – opiniowanie aktów prawnych, 

tworzenie strategii europejskiej w zakresie działań na rzecz doktorantów  

i młodych naukowców w Europie 

c) komisja ds. Public Relations - koordynacja działań Komisji wspólnie 

z Dorotą Jeziorowską w zakresie: obsługi strony www, zarządzania profilem 

FB, przygotowywania konkursu na gadżet KRD (regulamin jest na 

ukończeniu), tworzenia Newslettera itd.  



 
 
 
 
 
 
 

 
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa 
tel./fax. (+48) 22 623 83 09, tel. (+48) 791 134 009 

sekretariat@krd.edu.pl, www.krd,edu.pl 

S
tro

na
 5

 

d) inne - ze strony KRD, jako organizatora, zaangażowanie w organizację II 

Warsztatów Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędą się w Uniejowie  

w dniach 6–9 lipca 

 mgr inż. Dorota Jeziorowska 

 a) umiejętności miękkie w programie studiów doktoranckich: przeprowadzenie 

 ankietyzacji wśród społeczności doktorantów nt. zapotrzebowania na 

 umiejętności z tego zakresu; opracowanie wyników ankiety; stworzenie 

 dokumentu na ww. temat dla MNiSW; przekazanie pisma dot. umiejętności 

 miękkich wraz z raportem do MNiSW  oraz przedstawienie sytuacji Pani 

 Minister Darii Lipińskiej – Nałęcz; oczekiwanie na odpowiedź MNISW – nic się 

 nie zmieniło od poprzedniego Posiedzenia; MNiSW przesłało do różnych 

 instytucji prośbę o ustosunkowanie się do Raportu KRD 

 b) projekt pilotażowy szkoleń dla samorządów doktoranckich z zakresu 

 umiejętności miękkich: pozyskanie partnera – realizatora cyklu szkoleń; 

 opracowanie tematyki szkoleń; ustalenie lokalizacji poszczególnych szkoleń; 

 organizacja szkoleń  

 c) planowanie szkolenia w trakcie Warsztatów Przedsiębiorczości 

 Akademickiej 

 d) promocja wśród społeczności doktoranckiej współpracy naukowej  

 z podmiotami z sektora gospodarki i biznesu: organizacja Konferencji „Biznes 

 – Innowacje – Nauka” – Kraków – przełożona na październik; 

 współorganizacja Warsztatów Przedsiębiorczości Akademickiej w Uniejowie – 

 przygotowania; współorganizacja Kongresu INNOSHARE 2015 – 

 przygotowania 

 e) pozyskiwanie partnerów merytorycznych oraz środków na działalność 

 projektową KRD: pomoc PDUT-owi w zakresie znalezienia podmiotu, który 

 przygotuje materiały z seminarium dot. mobilności 

 f) pozyskanie grantu z MNiSW na projekt KRD 

 g) działania na rzecz zwiększania świadomości doktorantów w pozyskiwania 

 środków na badania naukowe: przygotowanie i organizacja warsztatów 

 szkoleniowych w Olsztynie i we Wrocławiu 

 h) dodatkowe działania: artykuł do Biuletynu KRD, bieżąca praca  
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6. Działania Komisji Rewizyjnej - ocena dotychczasowej działalności Zarządu KRD – 

mgr inż. Rafał Gasz (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) przedstawił sprawozdanie  

z kontroli biura KRD oraz działalności członków Zarządu KRD (Załącznik nr 5). Mgr 

Jakub Mrożek stwierdził, iż został złamany statut KRD §19 pkt 4 - protokół oraz 

uchwały były publikowane tylko na stronie internetowej KRD, a powinny być jeszcze 

w BIP. Mgr inż. Michał Gajda odpowiedział, że BIP został uaktualniony i będzie 

uaktualniany do końca kadencji. 

7. AGM EURODOC Cluj-Napoca - sprawozdanie – mgr Łukasz Jan Niewiara 

przedstawił sprawozdanie z wyjazdu na AGM EURODOC (Załącznik nr 6).  

8. Konkurs na organizatora Zjazdu KRD w 2015 roku - ogłoszenie – mgr inż. Jagoda 

Kicielińska i mgr inż. Tomasz Dobosz przedstawili szacunkowe koszty zjazdu oraz 

poinformowali, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na organizatora 

Zjazdu KRD w 2015.  

9. Rekrutacja na ekspertów PKA ds. doktoranckich - sprawozdanie – mgr Anna 

Mrozowska przedstawiła kryteria i tryb powoływania ekspertów Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. Opowiedziała, jak przebiegała rekrutacja w bieżącym roku. 

Poinformowała również o złożeniu szczegółowego sprawozdania z poszczególnych 

etapów rekrutacji na ekspertów PKA ds. doktoranckich do Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o przyjęciu tego sprawozdania. 

Mgr Rafał Mundry zapytał, dlaczego mgr Anna Mrozowska zajmuje się 

koordynowaniem postępowania kwalifikacyjnego do PKA, jeżeli z ramienia PKA 

funkcję koordynatora postępowania kwalifikacyjnego pełni Grzegorz Kołodziej. Mgr 

Anna Mrozowska wyjaśniła, iż wynika to po prostu z dobrej praktyki, żeby włączyć 

KRD w proces rekrutacji, dzięki czemu rekrutacja stanie się bardziej obiektywna. Mgr 

Jakub Mrożek stwierdził, iż kryteria rekrutacyjne straciły moc prawną z chwilą wejścia 

w życie nowego statutu oraz, że za procedurę rekrutacyjną nie odpowiada tylko PKA, 

ale odpowiada także KRD (informacja z nagłówka ogłoszenia zamieszczonego na 

stronie KRD). Mgr Anna Mrozowska powiedziała, że nie jest osobą uprawnioną do 

odpowiadania na pytania zadane przez mgra Jakuba Mrożka i poinformowała  

o możliwości złożenia pisemnego wniosku do PKA odnośnie poruszanych treści. 

Następnie mgr Jakub Mrożek poinformował, iż złożył do Komisji Rewizyjnej (jako 

organu kontrolnego) wniosek o uchylenie postępowania rekrutacyjnego na ekspertów 

PKA ds. doktoranckich. Mgr Anna Mrozowska wyjaśniła, że Zarząd KRD nie ma 
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kompetencji podjąć decyzji o uchyleniu/unieważnieniu rekrutacji. Mgr Jakub Mrożek 

podniósł kolejną kwestię - stwierdził, iż żaden z organów PKA nie organizował 

rekrutacji i że jest to nieważne, farsa. Mgr Anna Mrozowska spytała mgra Jakuba 

Mrożka kto i kiedy, w jakich okolicznościach może użyć formatki i logo KRD 

(ponieważ do RGNiSW wpłynęło pismo z prośbą wyjaśnienia celowości i możliwości 

łączenia funkcji eksperta PKA z członkiem RGNiSW podpisane przez mgra Jakuba 

Mrożka, bez zgody Przewodniczącej Komisji Prawnej mgr Natalii Chodkowskiej,  

a Przewodniczący KRD nic nie wiedział o tymże piśmie). Odpowiedział on, że nie jest 

to nigdzie uregulowane. Mgr Anna Mrozowska spytała również, dlaczego Komisja 

Prawna nie zgłosiła faktu nieważności Regulaminu Komisji Prawnej (zmiana statutu 

miała unieważnić regulamin). Przewodniczący KRD, mgr inż. Michał Gajda, 

przypomniał, iż na Zjeździe Wyborczym w Łodzi podjęto uchwałę, która jasno mówi, 

iż "nasze" sprawy rozpatrujemy w pierwszej kolejności w "naszym" gronie. Wyraził 

również swoje zaniepokojenie wystąpieniem do organów zewnętrznych używając 

formatki KRD i powołując się na logo KRD sugerując, iż jest to wystąpienie instytucji, 

a nie osoby prywatnej oraz powołanie się na członka Komisji Prawnej, która jest od 

tego, aby wspierać KRD. W imieniu Komisji Rewizyjnej (w związku z otrzymanym 

pismem), mgr inż. Rafał Gasz zwrócił się do PKA z prośbą o zabranie stanowiska  

w sprawie, ponieważ Komisja Rewizyjna nie czuje się na tyle kompetentna, aby 

udzielić odpowiedzi. Mgr Michał Nowak spytał się mgra Jakuba Mrożka, dlaczego 

zataił informacje o nieważności Regulaminu Komisji Prawnej, będąc od dwóch lat 

członkiem Komisji Prawnej. Odpowiedział, iż nie miał czasu tego wszystkiego 

analizować, bo ma obowiązki jako doktorant względem uczelni. 

10. Sprawy osobowe – głosowania w sprawie odwołania z funkcji członka Komisji 

Prawnej KRD mgr Jakuba Mrożka (Uchwała nr 39/2015, Głosowanie nr 5 – Załącznik 

nr 3) oraz mgr Kacpra Lewandowskiego (Uchwała nr 40/2015, Głosowanie nr 6 – 

Załącznik nr 3). Przewodniczący KRD mgr inż. Michał Gajda poinformował, że mgr 

Jakub Mrożek złożył pismo w osobistej sprawie do organów zewnętrznych w imieniu 

instytucji tj. KRD bez uprzedniego wyjaśnienia sytuacji w jej strukturach wbrew 

uchwale Zjazdu KRD z  biegłego roku. Dodatkowo wciąż uważa, że takie 

postępowanie było dopuszczalne. Aby zapobiec kolejnym tego typu działaniom, 

Zarząd KRD postanowił odwołać mgra Jakub Mrożka z funkcji członka Komisji 

Prawnej w związku z wykorzystaniem wizerunku organizacji i faktu bycia członkiem 
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Komisji Prawnej do składania wniosków w osobistej sprawie. Ponadto, została 

przedstawiona opinia Przewodniczącej Komisji Prawnej mgr Natalii Chodkowskiej:  

"W związku z nie wywiązywaniem się z powierzonych zadań wnioskuję o odwołanie  

z funkcji członka Komisji Prawnej KRD mgra Kacpra Lewandowskiego i mgra Jakuba 

Mrożka". Następnie mgr Jakub Mrożek oznajmił, że podjęcie takiej uchwały będzie 

naruszało art. 225 §1 KPA. Przewodniczący KRD ponownie zaznaczył, że wniosek  

o odwołanie Jakuba Mrożka wynika z faktu wykorzystania wizerunku KRD oraz 

funkcji członka Komisji Prawnej KRD, a nie złożonej skargi, do której miał prawo.  

W wyniku głosowań mgr Jakub Mrożek oraz mgr Kacper Lewandowski zostali 

odwołani z funkcji członka Komisji Prawnej KRD.  

11. "Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego" - dyskusja nad postulatami 

doktoranckimi cz. 1 i cz. 2 – mgr inż. Jagoda Kicielińska przedstawiła postulaty 

doktoranckie Paktu Dla Nauki (Załącznik nr 7). Mgr Dorota Sys omówiła skróconą 

wersję wyników prac zespołów eksperckich powołanych na kongresie „Kryzys uczelni 

– kryzys nauki – kryzys pracy” przedstawioną 17. 03. 2015 roku na spotkaniu  

z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Markiem Ratajczakiem (Załącznik nr 

8). Mgr inż. Dorota Jeziorowska przedstawiła Program Rozwoju Szkolnictwa 

Wyższego (Załącznik nr 9). Przedstawione postulaty zostały poddane dyskusji - 

uczestnicy obrad wyrazili swoje zdanie i zaproponowali zmiany. 

12. Finansowanie KRD i projektów realizowanych przez KRD a skierowanych do 

doktorantów - sprawozdanie, analiza, dyskusja oraz uchwała Zarządu w sprawie 

wystąpienia o zwiększenie środków – mgr inż. Michał Gajda przedstawił sytuację 

finansową KRD, omówił sposób finansowania różnych wydarzeń oraz kosztów 

ponoszonych przez KRD w związku z jej działalnością. Po konsultacji  

z przedstawicielami środowisk doktoranckich została podjęta uchwała w sprawie 

zwiększenia środków (Uchwała nr 41/2015, Głosowanie nr 7 – Załącznik nr 3). 

13. Sprawy porozumień lokalnych i branżowych: 

 mgr Marcin Ciszewski (ŁPD) – inicjatywy sportowe (3 turnieje); Warsztaty 

Przedsiębiorczości Akademickiej w Uniejowie, 6–9.07.2015; 

 mgr inż. Wioleta Sobczak (WPD, PDURiP) - "Model funkcjonowania studiów 

doktoranckich" odbędzie się w 3 weekend listopada; PDURiP organizuje 

pierwszą swoją konferencję, szczegóły wkrótce; 
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 mgr Dorota Sys (PDNHiS) - wybory: przewodnicząca mgr Krystyna Heland-

Kurzak, wiceprzewodnicząca mgr Marta Dobrzycka; podziękowanie za 

patronat i obecność mgr inż. Jagody Kicielińskiej na konferencji pt. „Rola nauk 

humanistycznych i społecznych we współczesnej cywilizacji: stan, diagnoza, 

rozwiązania”; 

 mgr Krystyna Heland-Kurzak (PDNHiS) - podsumowała I Ogólnopolską 

Konferencję pt. „Rola nauk humanistycznych i społecznych we współczesnej 

cywilizacji: stan, diagnoza, rozwiązania” (Załącznik nr 10); 

 mgr Natalia Cybis (PDNHiS) - podsumowanie ankiety PDNHiS, raport 

dostępny będzie po wakacjach; 

 mgr Karolina Janikowska - odbył się IX Bal Doktoranta, który był imprezą 

charytatywną, planowane warsztaty dotyczące pisania grantów (III-IV kwartał 

bieżącego roku); 

 mgr Szymon Telecki (uczelnie muzyczne) - istnieje nieformalne porozumienie 

uczelni muzycznych; odbyła się konferencja "Instrument" w Krakowie, w 2016 

roku Uczelnia Muzyczna im. Fryderyka Chopina będzie organizować 

konferencję "Łączenie sztuki muzycznej, artystycznej z architekturą"; chęć 

występu podczas X-lecia KRD; mgr inż. Michał Gajda zaproponował występ 

podczas gali PRODOK/PROPAN. 

14. Warsztaty (prezentacja tematów, założeń, podział na 3 grupy tematyczne i praca  

w podgrupach). Proponowana tematyka warsztatów: 

a) projekt środowiskowy na granty sportowe skierowane do doktorantów 

b) projekt połączonej konferencji X-lecie samorządności doktoranckiej i model 

funkcjonowania studiów doktoranckich oraz szkoleń dla doktorantów 

c) poradnik Samorządowca/Doktoranta - podstawy prawne i organizacyjne 

15. Prezentacja wypracowanych treści i dyskusja nad nimi, przyjęcie założeń do dalszego 

postępowania – zostały przedstawione główne założenia projektów przygotowane 

podczas części warsztatowej. 

16. Wolne wnioski: 

 mgr Rafał Mundry  

1. BIP - czy rzeczywiści powinien być on uzupełniony w ciągu 7 dniu 
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2. rekrutacja do PKA - duże zainteresowanie, pojawiły się pisma do KR 

- prośba do Zarządu KRD o rozważenie, opinię dotyczącą łączenia 

funkcji w KRD i PKA  

3. podjęcie uchwały, aby Przewodniczący KRD wchodził w prezydium 

PKA z urzędu 

4. zawieszenie członka - zmiana w statucie 

5. regulamin Komisji Prawnej - przyjęcie regulaminu jak najszybciej. 

 

 

 
 

Warszawa, 13.06.2015 r.  
mgr Weronika Stodółka 
Sekretarz Zarządu KRD 


