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PROTOKÓŁ NR 3/2016/2017 

z III posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

12 stycznia 2017 r. 

 

 

 Dnia 12 stycznia 2017 r. w Collegium Chemicum odbyło się III posiedzenie 

Prezydium Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W spotkaniu wzięło udział czterech członków Prezydium: Mikołaj Krużyński – jako 

przewodniczący, Tomasz Sowada, Krystian Florkowski oraz Jakub Hoppe, a także 

członek Komisji Rewizyjnej – Mateusz Bardziński, marszałek Sejmiku Piotr 

Krzyżański i wicemarszałek Agnieszka Bojarczuk.  

Posiedzenie przebiegało następująco: 

 

1. Otwarcie obrad 

Mikołaj Krużyński dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Przedstawienie spraw bieżących  

Przewodniczący Mikołaj Krużyński przedstawił sytuacje związane z 

dotychczasowymi działaniami m. in. : 

- zatwierdzenie przez Rektora UAM preliminarzu kosztów na rok 2017, 

- zatwierdzenie zamówienia na wyposażenie sali nr 46 w sprzęt multimedialny i 

meble biurowe, 

- aktualny stan rozliczenia imprezy integracyjnej dla doktorantów i szkolenia w 

Gułtowach. 

- delegowanie Piotra Krzyżańskiego i Filipa Leszczńskiego na zjazd PDNHiS 



 

3. Omówienie planów na semestr letni roku 2017: 

Głównymi planami na rok 2017 jest organizacja wspólnego grillowania dla 

doktorantów w okresie maja. Organizacja związana z posiedzeniem KRD, 

wspólnie z PPD i Samorządem Doktorantów w poznaniu. 

Sprawy związane ze szkoleniem w okresie wiosennym w Gułtowach dla członków 

sejmiku doktorantów oraz prace nad regulaminem studiów doktoranckich zostały 

uznane za priorytetowe. 

Na podstawie głosów docierających od społeczności doktorantów, został 

wysunięty pomysł włączenia doktorantów do programu kart "MultiSport", zostanie 

on przedstawiony władzą uczelni na najbliższym spotkaniu. 

4. Omówienie podziału obowiązków członków prezydium na rok 2017. 

Członkowie prezydium ustalili ogólny podział obowiązków, który jest następujący: 

Mikołaj Krużyński – koordynacja prac związanych z posiedzeniem KRD wspólnie z 

PPD oraz wspólnie z Samorządek Doktorantów, wysunięcie propozycji kart 

"MultiSport" dla doktorantów rektorowi UAM; 

Jakub Hoppe – obsługa profilu Facebook i poczty; 

Tomasz Sowada – zakupy produktów spożywczych i środków czystości na 

potrzeby posiedzeń Samorządu Doktorantów; 

Krystian Florkowski – zakupy materiałów biurowych, przygotowanie 

proponowanych terminów szkolenia wyjazdowego, wstępne określenie postępu 

prac związanych z nowym regulaminem studiów doktoranckich; 

5. Uchwała ws. wyboru kandydata do Rektorskiej Komisji przeciwdziałaniu 

dyskryminacyjnej 

Piotr Krzyżański przedstawił kandydatkę panią mgr Kamile Grześkowiak  na 

stanowisko członka Rektorskiej Komisji przeciwdziałaniu dyskryminacji. 

Komisje skrutacyjną tworzył mgr Mateusz Bardziński. 

Wyborem kandydatki głosowano przez oddanie głosu na kartach do głosowania 

wpisując : „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ". 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 4 „TAK” przy braku sprzeciwu „NIE” i 

„WSTRZYMUJĘ SIĘ". 

Podjęte postanowienia zawarte są w Uchwale nr 6/16_17. 

 



 

6. Zakończenie obrad 

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady prezydium 

Protokół sporządził: K. Florkowski 

Sekretarz Prezydium 


