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PROTOKÓŁ NR 14/2014/2015 

z XIV posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

21 lipca 2015 r. 

 

 

Dnia 21 lipca 2015 r. w Collegium Chemicum odbyło się XIV posiedzenie Prezydium 

Sejmiku Doktorantów Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu 

wzięło udział czworo członków Prezydium: Mateusz Bardziński – jako 

wiceprzewodniczący, Filip Leszczyński, Sylwia Polcyn-Matuszewska i Konrad 

Ziółkowski, a także członkini Komisji Rewizyjnej – Dominika Przybyszewska oraz 

zaproszeni goście – Marcin Dokowicz. Spotkanie poprowadził Wiceprzewodniczący 

Prezydium – Mateusz Bardziński, a omawiane były poniższe punkty. 

 

1. Otwarcie obrad 

Mateusz Bardziński dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

 

2. Organizacja posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

Konrad Ziółkowski przedstawił zebranym ramowy plan przygotowań posiedzenia 

Zarządu KRD w dniach 11-12 września 2015 r. w Poznaniu. W preliminarzu 

wydatków Prezydium Sejmiku Doktorantów przewidziano na ten cel 5.000 zł. Inne 

uczelnie także będą partycypować w organizacji posiedzenia Zarządu KRD, np. 

Uniwersytet Medyczny zobowiązał się zapewnić noclegi dla uczestników.  

Planuje się, że 22 osoby wraz z noclegiem. 

Na pytanie Sylwii Polcyn-Matuszewskiej o liczbę uczestników posiedzenia 

Zarządu KRD Konrad Ziółkowski poinformował zebranych, że przewiduje się 22 

osoby z ramienia KRD oraz organizatorzy. 



 

Organizacja Zjazdu KRD wymagać będzie zapewnienia cateringu dla gości, na 

który składać się będą śniadanie, obiad oraz 2 kolacje. Plan posiedzenia zakłada 

także spotkanie integracyjne. 

Marcin Dokowicz zwrócił uwagę na ograniczenia wydatków na catering ze 

względu na regulacje prawne.  

Konrad Ziółkowski zobowiązał się do zebrania ofert wynajmu sali na potrzeby 

spotkania integracyjnego. 

3. Organizacja szkolenia w Obrzycku 

Kolejnym punktem obrad była organizacja szkolenia w Obrzycku w dniach 23-24 

października 2015 r.  

Sylwia Polcyn-Matuszewska zapoznała zebranych z warunkami zakwaterowania 

oraz najmu sali konferencyjnej w Pałacu Obrzycko. Zebrani zdecydowali, że 

szkolenie swą tematyką będzie nawiązywać do poprzedniego szkolenia, a więc 

będzie adresowane przede wszystkim do osób rozpoczynających pracę w 

samorządzie doktoranckim.  

4. Wolne wnioski 

Wobec braku wolnych wniosków Mateusz Bardziński zakończył posiedzenie 

Prezydium 

 

Protokół sporządził: F. Leszczyński 

Sekretarz  Prezydium 

 

 

 


