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1. Otwarcie obrad 

Posiedzenie otworzyła Marszałek Sejmiku, mgr Marta Karpińska. Liczba uprawnionych do 
głosowania – 12 osób, w tym 2 reprezentowane przez pełnomocników. Marszałek stwierdził 
kworum. 

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby) oraz Protokolanta (1 osoba) 

Zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: 
− mgr Jakub Józefiak; 
− mgr Kalina Dyba. 
Wszyscy powyżsi kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Na protokolanta powołany został 
mgr Tomasz Sowada, co również zostało przyjęte przez aklamację. 
 

3. Poparcie stanowiska Prezydium ws. Kandydatury mgr Marcina Dokowicza do Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Kandydat przedstawił swoją sylwetkę oraz sytuację związaną z jego wyborem do RGNiSW w 
poprzedniej kadencji. Jednocześnie poprosił delegatów o poparcie dla jego kandydatury na 
kolejną kadencję. 
Głosowanie odbyło się za pomocą kart do głosowania rozdzielonych przez Komisję 
Skrutacyjną. Głosowano za pomocą napisania „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się” na kartce przy 
nazwisku kandydata. 
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 12 osób. 

Głosowało 12 osób. Oddano 12 głosów „tak”, 0 głos „nie”, 0 głosów wstrzymujących. 
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4. Powołanie Komisji Prawnej Sejmiku Doktorantów i jej członków 

W kolejnym punkcie obrad Marszałek Sejmiku Doktorantów powołał Komisję Prawną Sejmiku 
Doktorantów.  
Następnie delegaci przeszli do zgłaszania oraz głosowania nad kandydaturami.  
Zgłoszono następujące kandydatury: mgr Paulina Pawlak, mgr Marcin Sidor oraz mgr Marta 
Karpińska. Kandydaci przedstawili się i omówili swe dotychczasowe doświadczenia oraz 
aktywność. 
 
Głosowanie nad kandydaturami odbyło się według zasad identycznych jak w punkcie 3. 
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 12 osób. 
 
Wyniki głosowania nad kandydaturami: 

1. mgr Paulina Pawlak – 11 głosów „tak”; 1 głos „nie” 0 głosów wstrzymujących się, 
2. mgr Marcin Sidor – 12 głosów „tak”; 0 głosów „nie” 0 głosów wstrzymujących się, 
3. mgr Marta Karpińska – 11 głosów „tak”; 0 głosów „nie” 1 głos wstrzymujący się. 

 
Niniejszym w skład Komisji Prawnej Sejmiku Doktorantów weszły następujące osoby:  
mgr Paulina Pawlak, mgr Marcin Sidor oraz mgr Marta Karpińska. 
 
5 Powołanie Komisji Stypendialnej Sejmiku Doktorantów i jej członków 

W kolejnym punkcie obrad Marszałek Sejmiku Doktorantów powołał Komisję Stypendialną 
Sejmiku Doktorantów.  
Następnie delegaci przeszli do zgłaszania oraz głosowania nad kandydaturami.  
Zgłoszono następujące kandydatury: mgr inż. Mikołaj Krużyński, mgr Sylwia Polcyn-
Matuszewska, mgr Filip Leszczyński oraz mgr Władysław Jóźwicki.  
 
Głosowanie nad kandydaturami odbyło się według zasad identycznych jak w punktach 3 i 4. 
Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 12 osób. 
 
Wyniki głosowania nad kandydaturami: 

1. mgr inż. Mikołaj Krużyński – 12 głosów „tak”; 0 głosów „nie” 0 głosów wstrzymujących 
się, 

2. mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska – 11 głosów „tak”; 1 głos „nie” 0 głosów 
wstrzymujących się, 

3. mgr Filip Leszczyński – 11 głosów „tak”; 1 głos „nie” 0 głosów wstrzymujących się,, 
4. mgr Władysław Jóźwicki – 12 głosów „tak”; 0 głosów „nie” 0 głosów wstrzymujących 

się. 
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Niniejszym w skład Komisji Stypendialnej Sejmiku Doktorantów weszły następujące osoby: 
mgr inż. Mikołaj Krużyński, mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska, mgr Filip Leszczyński oraz mgr 
Władysław Jóźwicki. 

 

6. Preliminarz wydatków na rok 2016 na działalność Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
Mgr Mateusz Bardziński przedstawił projekt preliminarza i omówił poszczególne punkty wraz z 
uzasadnieniem. Przedstawił też argumenty przemawiające za znacznym, w stosunku do roku 
poprzedniego wzrostem planowanych wydatków.  
Po prezentacji projektu głos zabrał mgr Marcin Dokowicz. Zauważył on, że znaczne 
podwyższenie wydatków, a co za tym idzie – wnioskowanych środków powinno zostać 
wcześniej uzgodnione z Rektorem. Zaproponował więc przyjęcie roboczej wersji projektu do 
dalszych konsultacji.  
 
W świetle zgłaszanych uwag, Marszałek Sejmiku Doktorantów mgr Marta Karpińska zarządziła 
głosowanie nad przedłużeniem prac związanych z przyjęciem preliminarza. W przypadku 
pozytywnego wyniku głosowania Sejmik miał przyjąć na bieżącym posiedzeniu jedynie projekt, 
który trafi do dalszych konsultacji. 
 
Rozpoczęto głosowanie za pomocą kart rozdanych przez Komisję Skrutacyjną. 
Głosowano za pomocą napisania „tak”, „nie”, lub „wstrzymuję się” na kartach do głosowania. 
 
Wyniki głosowania: 12 głosów „tak” przy braku głosów „nie” oraz wstrzymujących się.  
 
Następnie Marszałek Sejmiku Doktorantów mgr Marta Karpińska zarządziła głosowanie nad 
przyjęciem projektu preliminarza w aktualnej wersji. 
 
Rozpoczęto głosowanie za pomocą kart rozdanych przez Komisję Skrutacyjną. 
Głosowano za pomocą napisania „tak”, „nie”, lub „wstrzymuję się” na kartach do głosowania. 
 
Wyniki głosowania: 12 głosów „tak” przy braku głosów „nie” oraz wstrzymujących się. 
 
Tym samym do dalszych prac i konsultacji przyjęto projekt preliminarza zaprezentowany przez 
mgr Mateusza Bardzińskiego. 
 

7. Wolne wnioski 
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Marszałek Sejmiku stwierdziła brak wolnych wniosków. 

18. Zakończenie obrad 

Mgr Marta Karpińska zakończyła obrady. 
 
 
 

                 Protokół sporządził: 
 
        /-/ 
 

   mgr Tomasz Sowada 
 
 

Marszałek 
          
              /-/ 
 

   mgr Marta Karpińska 


