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PROTOKÓŁ NR 2/2018/2019 

z II posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Dom Studencki Jowita, ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań 

12 grudnia 2018 r., godz. 18:00 

 

1. Otwarcie obrad 

Posiedzenie otwarł mgr Mikołaj Buchwald urzędujący Marszałek Sejmiku Samorządu 

Doktorantów UAM. Marszałek stwierdził kworum, liczba uprawnionych do głosowania 

Delegatów wynosi 15. 

Marszałek wyznaczył na protokolanta dr Martę Karpińską. Następnie został przedstawiony 

porządek obrad. 

2. Wolne wnioski 

Prośba o wysłuchanie/złożenie sprawozdania delegata do Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów (KRD) ze zjazdu – wniosek złożony przez mgra Mikołaja Krużyńskiego. 

3. Rekomendacje dotyczące nowego statutu UAM 

4. Spotkanie Noworoczne – proponowana data spotkania – 17.01.2019 

5. Impreza integracyjna w Akumulatorach – czerwiec 

6. Posiedzenie Sejmiku z udziałem Rektorów: prof. Lesickiego, Mikołajczyk oraz 

Naskręckiego 

7. Termin kolejnego szkolenia wyjazdowego – kwiecień/maj 

 

ad. 3) Rekomendacje 

1. Zwrócić uwagę na umowę trójstronną. 
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2. Dofinansowanie dot. Grantu POWER jest kwestią, której należy dopilnować na 

wszystkich wydziałach, nie tylko Wydziału Anglistyki, gdzie były z tą sprawą 

szczególne problemy. 

Wysłanie rekomendacji z Obrzycka (szkolenie z wiosny 2018) do nowo wybranych 

przedstawicieli (delegatów). 

3. Pytanie: czy składki na ZUS oznaczają, że doktorantowi będzie przysługiwał urlop z 

racji choroby (tzw. „chorobowe”, „L4”). Dyskusja: na jakich zasadach działa 

„chorobowe”? 

4. Możliwość powrotu do szkół doktorskich dla uczestników studiów doktoranckich (w 

przypadku długotrwałej choroby lub urlopu macierzyńskiego). 

5. Mgr Klejborowska: propozycja rozesłania do wszystkich dokumentów ze szkolenia w 

Gułtowach (wyjazd 1-2 grudnia 2018 r.) – na miejscu ustalono, że rekomendacjami 

zajmie się mniejszy zespół ludzi. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej o poprawienie dokumentów z Gułtów. 

Mgr Al Azab-Malinowska zaproponowała wprowadzenie „systemu potwierdzeń”, jeśli 

Sejmik wysyła ważne dokumenty. 

6. Czy można zmieniać dyscypliny jako doktorant? Czy można zmieniać plan badawczy 

pracy doktorskiej, a jeśli tak, to do jakiego etapu projektu doktorskiego? 

7. Jednym z błędów dostrzeżonym podczas wspólnego przeglądania treści rekomendacji 

było umieszczenie wśród wymienianych innych skrótowców zbitka „KGB-FBI”. 

Mgr Buchwald zadeklarował, że w ramach poprawiania rekomendacji udostępni dokumenty 

wszystkim Delegatom z możliwością nanoszenia komentarzy. 

 

ad. 4) Spotkanie Noworoczne 

17.01.2019 godzina – 18:00-20:00, miejsce – coll. Martinerum – rezerwacją sali oraz 

cateringu ma zająć się mgr Krzyżański. 

Przewidywany budżet: 2100 zł., na 50 osób, co daje 42 zł. na osobę. 

Po 3 zaproszenia na jednostkę (czy Kierownicy również będą chcieli uczestniczyć?) 
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Przewidywane zaproszenie delegacji z Poznańskiego Porozumienia Doktorantów (PPD). 

Zaproszenia mają być rozdystrybuowane pomiędzy Delegatów. 

Mgr Góra ma przedstawić kontrofertę, jeśli chodzi o catering i/lub miejsce spotkania w 

późniejszym terminie. Dyskusja ma toczyć się dalej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

O ostatecznym wyborze zadecyduje Prezydium. 

 

W ramach wolnych wniosków: 

Mgr Krzyżański poprosił o udzielenie głosu. Jest możliwość wznowienia dialogu Samorządu 

Doktorantó UAM z Doktoranckim Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP). Mgr Krzyżański 

prosi o rozważenie głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia do DFUP. 

Mgr Klejborowska zadaje pytanie, co UAM może zyskać na przystąpieniu do DFUP. Co 

możemy tej organizacji zaoferować, co miałoby dla niej wartość? 

Mgr Krużyński zwrócił uwagę, że potrzeba uchwały w tej sprawie, strona organizacji nie 

działa. 

Mgr Krzyżański zaoferował swoją kandydaturę na zjazd DFUP, który odbędzie się 

14.12.2018 r. Doktoranci UW będą próbowali przeforsować tzw. „dodatek warszawski” – 

dofinansowanie kosztów życia w Warszawie. 

Mgr Buchwald zasugerował, że DFUP powinien przysłać oficjalne pismo z prośbą o 

przystąpienie UAM. 

Mgr Kasprzak zwrócił uwagę, iż w zarządzie KRD nie ma przedstawiciela UAM. 

Mgr Krzyżański stwierdził ponadto, iż w zarządzie KRD brakuje „wiodących” 

Uniwersytetów. Wyjściem jest zrzeszenie się w ramach DFUP. Wiele osób z Porozumienia 

Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych działa w ramach DFUP. Rozważane jest 

połączenie się tych dwóch organizacji. 

Mgr Krużyński stwierdził, że brakuje informacji kto konkretnie jest w zarządzie DFUP oraz 

jaki jest statut tej organizacji. 

Mgr Agata Zielińska, Delegtat Wydziału Neofilologii opuściła salę. 

Mgr Buchwald proponuje odroczenie decyzji o wstąpieniu do DFUP. 
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ad. 5) Impreza Doktorancka 

Głównym organizatorem wydarzenia będzie mgr Buchwald. 

Mgr Sara Górka zgodziła się pomóc przy organizacji wydarzenia. 

Z protokołów spotkania szkoleniowego (otwarte posiedzenie Prezydium) wynika, iż mgr 

Wiczanowska również zgłosiła się do pomocy w organizacji wydarzenia. 

Zakłada się uczestnictwo przynajmniej 100 osób. 

Znana jest data wydarzenia: 14.06.2019 r. (piątek). 

Budżet ze środków prof. Naskręckiego, czy finansowanie centralne? 

Mgr Mikołaj Krużyński zadaje pytanie, czy finansowanie będzie częściowo pokryte przez 

jednostki organizujące studia doktoranckie. Wtedy potrzebna jest informacja ile pieniędzy 

przeznaczy na ten cel każda jednostka, oraz potrzebne są osoby do obsługi wniosków o to 

finansowanie. 

Mgr Buchwald prosi o pomoc w organizacji imprezy osoby spoza Prezydium. Chodzi głównie 

o pracę przy promocji wydarzenia, oraz uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych z 

gospodarzem wydarzania, właścicielem klubu Akumulatory, Tomaszem Meyerem. 

Mgr Florkowski zasugerował, aby z kolejną imprezą, „Piknikiem Doktoranckim” podpiąć się 

pod festyn rodzinny UAM (11.05.2019 r.). Sprawę należy skonsultować z p. Cobałą. 

 

ad. 6) Szkolenie wiosenne 

Mgr Al Azab-Malinowska zaproponowała organizację szkoły letniej dla doktorantów w 

Kołobrzegu w terminie kwietniowym. 

 

Powrót do sprawy DFUP 

Mgr Krzyżański poinformował, iż DFUP współpracuje z Forum Uniwersytetów Polskich 

(FUP) oraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). 
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Brak strony internetowej DFUP wynikać ma z przejęcia serwera przez KRD i nie wywiązania 

się z obietnicy organizacji strony DFUP. DFUP organizuje konkursy. Mgr Krzyżański zgłasza 

chęć udania się na zjazd DFUP. Mgr Florkowski zwrócił uwagę, że DFUP nie ma nawet 

swojego oficjalnego adresu e-mail. Mgr Krużyński ponownie zadał pytanie o stat DFUP. 

Pytanie: czy mgr Krzyżański ma być delegatem, czy obserwatorem? Kto decyduje o przyjęciu 

do DFUP? Mgr Krzyżański, iż decydują o tym delegaci podczas zjazdu. Mgr Florkowski 

proponuje wydelegować mgra Krzyżańskiego na zjazd DFUP w roli obserwatora, który ma 

zgłosić chęć przystępienia UAM do DFUP. 

Mgr Krużyński zgłasza dwie opcje: albo wejść teraz do DFUP, albo przełożyć decyzję do 

momentu poznania statutu DFUP. 

Mgr Klejborowska zauważa, że jeśli ktokolwiek chce reprezentować Samorząd Doktorantów 

UAM w organizacjach ogólnopolskich, dlaczego mamy tej osobie tego nie umożliwiać? 

Mgr Buchwald zarządza głosowanie: 

1. Czy na dzień dzisiejszy (12.12.2018 r.) chcemy wystosować pismo do DFUP i 

przystąpić do tej organizacji jako Samorząd Doktorantów UAM? 

Głosowanie jawne: za 100% (14 głosów, jedna osoba uprawniona do głosowania – 

mgr Zielińska – opuściła wcześniej salę, patrz wyżej). Jednogłośną decyzją Sejmik 

uchwalił przystąpienie do DFUP. 

2. Czy chcemy wysłać mgra Krzyżańskiego w roli obserwatora na zjazd DFUP? 
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Dodatkowe punkty/wolne wnioski: 

8. Zaproszenia dla Rektora 

Treść zaproszenia ma zostać udostępnione dla wszystkich jako draft na Google 

Documents. 

Mgr Al Azab-Malinowska – jeśli ktoś nie odezwie się w sprawie udostępnionych 

dokumentów, zakłada się, że taka osoba nie wnosi sprzeciwu. 

9. Mgr Florkowski rozdaje sponsorowane przez KRD bilety do teatru 

10. Zamknięcie obrad 

Mgr Buchwald gorąco podziękował wszystkim za przybycie po czym zamknął obrady 

II Sejmiku Doktorantów UAM kadencji 2018/2019. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

/--/ 

dr Marta Karpińska 

 

 

Marszałek Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM 

/--/ 

mgr Mikołaj Buchwald 


