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Opole, 25.04.2015 r. 

 
III POSIEDZENIE ZARZĄDU  

KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW  
X KADENCJI 

 
PROTOKÓŁ 

 
DANE OGÓLNE: 

Miejscowość Opole 

Data  25.04.2015 

Godzina rozpoczęcia 9:15  

Czas trwania 9:15 – 18:30 

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 III 

Posiedzenia Zarządu KRD – mgr inż. Michał Gajda. 

2. JM Rektor Politechniki Opolskiej - wystąpienie inauguracyjne. 

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

4. Przyjęcie porządku obrad (Głosowanie nr  2 – Załącznik nr 3). 
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5. Przyjęcie protokołu z II Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

(Załącznik nr 4, Głosowanie nr 3 – Załącznik nr 3). 

6. Najważniejsze informacje z działań Zarządu KRD za okres 8.03.2015 – 25.04.2015: 

 mgr inż. Jagoda Kicielińska 

a) rekrutacja przedstawiciela KRD do RGNiSW 

b) działania mające na celu wprowadzenie stypendium Prezesa PAN, 

spotkanie z wiceprezesem PAN 

c) przygotowanie opracowania i podsumowania dotyczącego konkursów 

PRODOK i PROPAN z 2014 roku 

d) koordynowanie działań Rzecznika Praw Doktoranta 

e) udział w spotkaniu z Panią Minister Darią Lipińską-Nałęcz 

 mgr inż. Tomasz Dobosz 

a) udział w spotkaniu z Panią Minister Darią Lipińską-Nałęcz; nowy algorytm 

podziału przyznania dotacji podstawowej na jednostki i zmiany wskaźnika 

doktoranckiego - doktorantów nie pobierających stypendium ze współczynnika 

3 na 1; problemy dotyczące innego finansowania z MNiSW 

b) pierwszy cykl szkoleń "Finansowanie nauki dla doktorantów" w Poznaniu 

podczas Dnia Doktoranta; prace nad przygotowaniem kolejnych szkoleń  

 mgr Weronika Stodółka 

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

z pełnomocnikami Zarządu KRD, przedstawicielami porozumień; 

monitorowanie działalności 

b) uaktualnienie informacji na stronę internetową KRD oraz obowiązków 

pełnomocników 

c) biuletyn - dalsze kompletowanie I biuletynu X Kadencji Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów 

d) 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) sporządzenie opinii prawnej w sprawie: 

1. przepisów dotyczących doktorantów – cudzoziemców podejmujących 

pracę w Rzeczpospolitej Polskiej, projektu rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których 

powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniczności uzyskania 

zezwolenia na pracę 

2. prawnej analizy sytuacji dotyczącej premii zadaniowej za publikacje 

dla doktorantów  w jednostkach naukowych i uczelniach wyższych, 

3. możliwości przejścia na rentę po doktoracie 

4. stypendium prezesa Polskiej Akademii Nauk 

b) sporządzenie analizy projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
c) przygotowanie uwag do Regulaminów Komisji: ds.. Badań Społecznych  

i Opinii  Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ds. Mobilności Doktorantów 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ds. Współpracy Międzynarodowej 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

d) opinia w sprawie zniżek na bilety PKP dla obywateli polskich będących 

uczestnikami studiów doktoranckich poza granicami kraju 

e) uczestnictwo w Posiedzeniu Komisji Sejmowej - Komisja Edukacji, Nauki  

i Młodzieży Podkomisja stała ds. ekonomiki edukacji i nauki  - rozpatrzenie 

informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat: Finansowanie 

kształcenia polskich studentów poza granicami kraju oraz pomoc finansowa 

dla studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach; omówienie 

propozycji tematów do rozpatrzenia przez podkomisję do końca bieżącej 

kadencji - wydatkowanie środków unijnych 2007-2013 

 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 
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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 

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) promocja wśród społeczności doktoranckiej współpracy naukowej  

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

– Innowacje – Nauka” – Kraków, 11 – 12 czerwca 2015; współorganizacja 

Warsztatów Przedsiębiorczości Akademickiej w Uniejowie; współorganizacja 

Kongresu INNOSHARE 2015  

d) Pozyskiwanie partnerów merytorycznych oraz środków na działalność 

projektową KRD: dopracowanie oferty sponsorskiej i opracowanie pisma  

w sprawie współpracy; przygotowanie oferty pt. "Studia doktoranckie - skąd? 

dokąd? którędy? - X lat samorządności doktoranckiej" na realizację zadania 

publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska 

akademickiego w 2015 r.; zgromadzenie i opracowanie baz potencjalnych 

sponsorów; opracowanie bazy potencjalnych partnerów – „zniżkodawców”; 

pozyskanie firmy Be – Pro jako partnera; kontynuacja współpracy z SF BCC 

e) działania na rzecz zwiększania świadomości doktorantów w pozyskiwania 

środków na badania naukowe: opracowanie harmonogramu szkoleń, 

przygotowanie wymaganych dokumentów, organizacja szkoleń 

 mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło 

a) działania w zakresie Public Relations – Komisja ds. Public Relations. 

Zadania zrealizowane: opracowanie i opiniowanie Regulaminu Komisji ds. 

Public Relations, przygotowanie opisu nowej strony www. Zadania 

realizowanie w trybie ciągłym: koordynacja działań Komisji, administracja 

strony www i fb, obsługa newslettera, monitoring mediów będących  

w zakresie zainteresowań KRD, realizacja zadań powierzonych przez Zarząd 

w zakresie promocji wydarzeń, upowszechniania wyników prac KRD itp. 

Zaplanowane działania, zadania w trakcie realizacji: konkurs na maskotkę 

KRD – przygotowanie regulaminu konkursu (wraz z Dorotą Jeziorowską), 
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projekt blog „Okiem Doktoranta” – pierwszy artykuł w przygotowaniu, filmik 

promujący KRD 

b) działania w zakresie współpracy międzynarodowej – Komisja ds. 

Mobilności Doktorantów, Komisja ds. Współpracy międzynarodowej. Zadania 

zrealizowane: opracowanie i opiniowanie obu regulaminów, kolejny etap 

selekcji kandydatów – ustalenie składów i powołanie komisji, konsultacja 

wniosku konkursowego „Leadership Challenge – enhancing international 

research career of young researchers” (wraz z Dorotą Jeziorowską i Michałem 

Gajdą), udział w organizacji Seminarium „Mobilność Doktorantów”, 

przedstawienie pomysłu umów wielostronnych na spotkaniu z Podsekretarz 

Stanu Panią Darią Lipińską-Nałęcz w Warszawie w dn. 18.03.15, pomoc przy 

tworzeniu ankiety dot. Mobilności doktorantów na zlecenie MNiSW wraz  

z Komisją ds. Badań Społecznych i Opinii, przygotowanie formularza 

EURODOC oraz dokumentów na podstawie diagnozy studiów doktoranckich 

(wraz z Jagodą Kicielińską). Zadania realizowanie w trybie ciągłym: 

koordynacja działań Komisji, realizacja zadań powierzonych przez Zarząd  

w zakresie współpracy międzynarodowej. Zaplanowane działania, zadania  

w trakcie realizacji: projekt WIKIPEDIA - uzupełnienie danych o KRD w kilku 

językach, zakładka na nowej stronie WWW z informacjami dla naukowców 

przyjeżdżających do Polski 

c) działania z zakresu badania stanowisk i opinii środowiska doktorantów – 

Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii. Zadania zrealizowane: opracowanie  

i opiniowanie regulaminu. Zadania realizowanie w trybie ciągłym: koordynacja 

działań Komisji, realizacja zadań powierzonych przez Zarząd w zakresie 

badań ankietowych zaplanowane działania, zadania w trakcie realizacji: 

tworzenie ankiety dot. Mobilności doktorantów na zlecenie MNiSW wraz  

z Komisją ds. Badań Społecznych i Opinii, tworzenie ankiety dot. diagnozy 

studiów doktoranckich 

7. Innowacyjne formy kształcenia – mgr inż. Kinga Kurowska (Załącznik nr 5). 

8. Cykl szkoleń organizowanych przez KRD – mgr inż. Dorota Jeziorowska, mgr inż. 

Tomasz Dobosz (Załącznik nr 6). 
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9. Zatwierdzenie regulaminów Komisji ds.: 

 Badań Społecznych i Opinii (Uchwała nr 25/2015, Załącznik nr 7, Głosowanie 

nr 4 – Załącznik nr 3), 

 Public Relations (Uchwała nr 26/2015, Załącznik nr 8, Głosowanie nr 5 – 

Załącznik nr 3), 

 Współpracy Międzynarodowej (Uchwała nr 27/2015, Załącznik nr 9, Głosowanie 

nr 6 – Załącznik nr 3), 

 Mobilności Doktorantów (Uchwała nr 28/2015, Załącznik nr 10, Głosowanie nr 

7 – Załącznik nr 3), 

 Humanistyki i Nauk Społecznych (Uchwała nr 29/2015, Załącznik nr 11, 

Głosowanie nr 8 – Załącznik nr 3), 

 Uczelni Technicznych (Uchwała nr 30/2015, Załącznik nr 12, Głosowanie nr 9 

– Załącznik nr 3). 

10. Przyjęcie zakresu obowiązków – Zarząd KRD przyjął obowiązki Pełnomocników ds.: 

 osób z niepełnosprawnością (Uchwała 31/2015, Głosowanie nr 10 – Załącznik 

nr 3), 

 Uniwersytetów (Uchwała 32/2015, Głosowanie nr 11 – Załącznik nr 3), 

 Uczelni Medycznych (Uchwała 33/2015, Głosowanie nr 12 – Załącznik nr 3), 

 Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych (Uchwała 34/2015, Głosowanie nr 13 – 

Załącznik nr 3). 

11. Podnoszenie Świadomości Prawnej Doktorantów – mgr inż. Tomasz Dobosz 

przedstawił najważniejsze informacje dotyczące zadań, zasad funkcjonowania 

Komisji ds. Podnoszenia Świadomości Prawnej Doktorantów, która ma zostać 

powołana w przyszłości. 

12. Powołanie Komisji ds. Mobilności Doktorantów (Uchwała nr 35/2015, Głosowanie nr 

16 – Załącznik nr 3) i ds. Współpracy Międzynarodowej (Uchwała nr 36/2015, 

Głosowanie nr 17 – Załącznik nr 3) oraz uzupełnienie składu Komisji ds. Humanistyki 

i Nauk Społecznych (Uchwała nr 37/2015, Głosowanie nr 18 – Załącznik nr 3). 

13. Przekazywanie informacji do samorządów – propozycje w zakresie skutecznej 

komunikacji z samorządami: 

 grupy otwarte (stworzenie jednej grupy otwartej, bez podziału); 

 propagowanie wśród doktorantów istniejących kanałów informacyjnych (FB, 

strona internetowa, newsletter); 



 
 
 
 
 
 
 

 
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
 7

 

 precyzowanie, przy każdej z przekazywanych informacji, grupy odbiorców 

(oraz dokładnego terminu); 

 przesyłanie imiennych wiadomości; 

 kwestia traktowania maili z samorządów jako spamu – zwiększyć 

przystępność; 

 wymiana uwag w formie luźniejszej konwersacji; 

 zobowiązanie pełnomocników i komisji do przedstawienia rozwiązań;  

 stworzenie ogólnopolskiego platformy/forum dla doktorantów moderowanego 

przez KRD; 

 udostępnianie dokumentów google’a z możliwością komentowania – inne 

lepsze narzędzie? 

14. Umiejętności miękkie - wprowadzenie do programu studiów doktoranckich oraz 

podsumowanie pierwszego szkolenia – mgr inż. Dorota Jeziorowska przedstawiła 

podsumowanie pierwszego szkolenia i wnioski z niego wynikające. Wskazała również 

kierunki dalszych działań. 

15. Wybór przedstawiciela KRD w RGNiSW – przesłuchanie kandydatów (część 

zamknięta) – w podanym terminie wpłynęły 3 kandydatury, tylko jedna z nich spełniła 

wymogi formalne. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do przeprowadzonej 

dotychczas rekrutacji. Głosowanie odbędzie się w późniejszym terminie. 

16. Raport RGNiSW "Studia doktoranckie i mobilność młodych naukowców" – mgr 

Marcin Dokowicz przedstawił najważniejsze informacje dotyczące raportu RGNiSW 

(Załącznik nr 13), który powstał w kwietniu 2015 roku, po rocznych obradach. Składa 

się on z 7 rozdziałów. 

17. Sprawy porozumień branżowych i lokalnych: 

 Dorota Sys (PDNHiS) - zaproszenie na konferencję "Rola Nauk 

Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, 

Diagnoza, Rozwiązania" w dniach 29-30.05.2015 we Wrocławiu; ankietyzacja 

doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych; 

 Anna Katarzyna Zaleszczyk (PAN) - działania w sprawie stypendium Prezesa 

PAN, podziękowania za wsparcie; 

 Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (ŁPD) - informacje z działań, starania  

o przeprowadzenie wydarzeń sportowych; 
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 Karolina Janikowska (LPD, Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych) - 

organizacja Balu Doktoranta, ankietyzacja środowiska doktorantów uczelni 

medycznych - przesunięcie terminu ze względu na ankietę DFUP; warsztaty 

dot. pozyskiwania grantów - wstępny termin ustalony na koniec września; 

działania dotyczące powstania komisji; 

 Przemysław Fordymacki (DFUP) - Ankietyzacja Doktorantów w Polsce - nie 

ma określonego terminu zbierania ankiet (dopóki nie uzyska się zadowalającej 

liczby ankiet, 2 000); nabór do zespołu badawczego przy DFUP; zaproszenie 

na Zjazd DFUP w dniach 15-17 maja 2015 w Olsztynie; 

 Marcin Dokowicz (PPD) - próba nawiązania współpracy z miastem; 

organizacja Dnia Doktoranta;  

 W związku z przesłaniem przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu do wszystkich właściwych organów 

samorządu doktorantów o charakterze uniwersyteckim informacji  

o wystąpieniu z DFUP, Rafał Mundry zapytał przedstawiciela UAM  

o uzasadnienie tej decyzji. Konrad Ziółkowski poinformował, iż dyskusja w tym 

przedmiocie przewijała się wśród osób, które pełniły funkcję delegata UAM  

w ciągu ostatnich miesięcy (ostatnio funkcję delegata pełnił Mateusz 

Bardziński, Konrad Ziółkowski przestał pełnić funkcję delegata po zjeździe  

w Gdańsku) - doszli oni do wniosku, że należałoby coś zmienić i decyzja 

została uwarunkowana odczuciem, że ówcześnie było mało efektów 

działalności. Konrad Ziółkowski zauważył również, że teraz coś zaczęło się już 

zmieniać i nie wie, czy podjąłby w tym momencie taką samą decyzję.  

W związku z tym, że wcześniej było mało efektów działalności, obecność 

Samorządu Doktorantów UAM w strukturach DFUP okazała się być zbędna, 

ale jego członkowie zawsze będą życzyć DFUP wielu sukcesów, bo ich 

wystąpienie  nie jest kwestią antypatii i nie jest też spowodowane w żadnym 

stopniu sprawą porozumień branżowych; Decyzja została podjęta po 

przedstawieniu sprawy i wątpliwości przez cały Sejmik Doktorantów; 

 Gabriela Augustyn (OPD AWF) - podpisany wniosek na temat, jak istotna jest 

rola wykwalifikowanego nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowania 

fizycznego dla klas najmłodszych, niedługo zostanie wysłany do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej; 
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 Weronika Stodółka (sekretarz Zarządu KRD) - prośba o terminowe 

przesyłanie sprawozdań od Pełnomocników i Komisji Zarządu KRD; prośba  

o przesyłanie zaproszeń do Zarządu KRD, jeżeli dane Porozumienie wyraża 

chęć, aby w obradach uczestniczył przedstawiciel Zarządu KRD. 

18. POWER - szkolnictwo wyższe i sprawy doktoranckie – mgr inż. Tomasz Dobosz 

przedstawił najważniejsze informacje. W razie jakichkolwiek pytań, zostaje do 

dyspozycji. 

19. Współpraca międzynarodowa KRD - Z kim? Jak? Po co? - dyskusja o pożądanych 

kierunkach działań – mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło opowiedziała  

o dokumentach dołączonych do formularza na EURODOC. Mgr inż. Rafał Gasz 

przedstawił pomysł Rektora, aby rozpocząć współpracę doktorantów z Polski, Cech, 

Słowacji. Mgr inż. Jan Tarka poprosił o zdobycie informacji przez przedstawicieli 

EURODOC na temat mobilności doktorantów w innych krajach.  

20. Międzynarodowy rozwój doktorantów - oczekiwania środowiska doktorantów  

a istniejące bariery - dyskusja – mgr inż. Adrianna Tarnowska omówiła seminarium 

"Mobilność doktorantów", które odbyło się 28.03.2015 na Politechnice Warszawskiej. 

21. Wolne wnioski: 

 Konrad Ziółkowski - problem z przyznaniem zwiększenia stypendium 

doktoranckiego z dotacji projakościowej na I roku - prośba o oficjalną 

interpretację prawną do MNiSW lub zlikwidowanie problemu; 

 Anna Katarzyna Zaleszczyk - ankieta "Doktoranci 2015" nie została 

dopracowana z myślą o doktorantach PAN; 

 Jan Tarka - seminarium "Jak przetrwać na doktoracie i odnieść sukces?" -  

w celu przekazania doktorantom praktycznych informacji. W ramach dobrych 

praktyk warto zorganizować takie spotkanie na swoich Uczelniach; 

 Przemysław Fordymacki - jaka jest odpowiedź Ministerstwa na przedstawione 

podczas spotkania 18.03.2015 z Panią Minister postulaty - mgr inż. Michał 

Gajda oznajmił, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów jeszcze nie otrzymała 

odpowiedzi. 
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