
 

 

 

Poznań, dnia 11 grudnia 2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ NR 3/2017/2018 

z III posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

11 grudnia 2017 r. 

 

 

Dnia 11grudnia 2017r. w Collegium Chemicum odbyło się III posiedzenie Prezydium 

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

wzięło udział czterech członków Prezydium: Krystian Florkowski – jako 

przewodniczący, Mikołaj Krużyński, Piotr Krzyżański i Greta Klejborowska, a także 

członkowie Komisji Rewizyjnej – Marta Karpińska i Jan Lorkowski oraz Marszałek 

Sejmiku Anna Siuda. 

 

1. Otwarcie obrad 

Krystian Florkowski dokonał otwarcia obrad i stwierdził kworum.  

2. Omówienie dwóch przygotowanych propozycji preliminarzy wydatków na 

rok 2018. 

Członkowie prezydium przedyskutowali potrzeby finansowe Samorządu 

Doktorantów. W oparciu o przewidywane potrzeby przygotowano projekt preliminarza 

wydatków w kwocie 48 700 zł.  

Projekt zostanie przedstawiony i poddany głosowaniu na najbliższym posiedzeniu 

Sejmiku Doktorantów. 

 
3. Nagroda samorządowa 

Członkowie prezydium i komisji rewizyjnej dyskutowali zasadność wprowadzenia 

nagrody samorządowej. Marta Karpińska przedstawiła propozycję regulaminu 

nagrody samorządowej, w którym określone zostały wymagania, które muszą spełnić 



 

osoby nominowane do nagrody. Do regulaminu wprowadzono zapis umożliwiający 

nominowanie, oprócz osób działających na szczeblu ogólnouniwersyteckim, również 

członków wydziałowych rad doktorantów wyróżniających się szczególną 

aktywnością. Jednym z warunków nominacji będzie również aktywność ciągła w 

dwóch minionych latach akademickich. Propozycja dotycząca zgłoszenia nagrody 

samorządowej została poddana pod głosowanie.  Została ona przyjęta większością 

głosów uzyskując 3 głosy „za” i jeden głos „przeciw”, co wyraża uchwała  

nr 4/2017_18. Regulamin po wprowadzeniu poprawek został przyjęty jednogłośnie. 

4. Program uprawniający do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych. 

Członkowie prezydium omówili komunikat z dnia 7 grudnia 2017 roku dotyczący 

programu uprawniającego do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych. W ofercie 

na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. pojawiła się również oferta na 

pakiety dla doktorantów UAM w cenie 89zł mies. za 2 wejścia w tygodniu lub 129zł 

mies. za 3 wejścia w tygodniu. Krystian Florkowski zobowiązał skontaktować się z 

profesorem Tadeuszem Wallasem w sprawie możliwość obniżenia kosztu 

korzystania z kart OKsystem (lub innych) przy kolejnych przetargach na tego typu 

usługi. 

5. Zakończenie obrad 

Przewodniczący wobec braku wolnych wniosków zakończył obrady prezydium 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:  

Greta Klejborowska 

Sekretarz Prezydium 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

Krystian Florkowski 

Przewodniczący Prezydium 


