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Poznań, 23 stycznia 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ NR 3/2019/2020 

z III posiedzenia Prezydium Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

23 stycznia 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Prezydium – mgr Mikołaj Buchwald otworzył III Posiedzenie Prezydium 

Samorządu Doktorantów o godzinie 18:00. Stwierdził kworum. Na Posiedzeniu byli obecni:  

1. mgr Mikołaj Buchwald  

2. mgr Rita Wysoczańska – Członkini Prezydium 

3. mgr Sara Górka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

4. mgr Marlena Kaźmierska – Wiceprzewodnicząca Prezydium 

5. mgr inż. Adam Młynarczyk – kandydat na przedstawiciela doktorantów w Senacie 

UAM 

6. mgr Ewelina Ebertowska – Członiki Prezydium 

7. mgr Mateusz Nowicki – Marszałek Sejmiku 

  

1. Prezydium podjęło czynności w związku z problematycznym dla Doktorantów art. 188 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:  

• Przedstawiciele Samorządu w składzie: mgr Szymon Sobczak, mgr Mikołaj 

Buchwald, mgr inż. Adam Młynarczyk oraz mgr Mateusz Nowicki stworzyli pismo, 

w którym wyrażono zaniepokojenie powiązanymi art. 187, 188 oraz wydawanymi 

artykułami z przeniesionymi prawami majątkowymi do tych utworów; 

• Pismo zostało dostarczone przez mgr. Mateusza Nowickiego i mgr. Mikołaja 

Buchwalda do JM Rektora prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego, Prorektora 

kierującego Szkołą Doktorską UAM prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego, oraz 

Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr. Aleksego Borówki;  

• Kopię pisma do Prorektora Naskręckiego przekazano także kierownikom Szkół 

Dziedzinowych Szkoły Doktorskiej;  

• Władze rektorskie w osobie Prorektora prof. dr. hab. Ryszard Naskręckiego oraz 

niektórzy z Kierowników odpowiedzieli w formie ustnej (prof. dr. hab. Ryszard 

Naskręcki podczas spotkania z przedstawicielami Samorządu 20 stycznia 2020 r.) 

lub pisemnej (Kierownicy), że jest to bardzo poważny problem i zapewnili o chęci 

zabiegania na szczeblu ogólnokrajowym o jak najszybszą nowelizację tego 

artykułu.  
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2. Poruszono sprawę stypendiów dla najlepszych doktorantów dla Doktorantów 

zagranicznych (którym teraz to świadczenie nie przysługuje).  Marszałek przedstawił 

liczbę Doktorantów, której tej problem dotyczy (8 osób wg. przeprowadzonego 

wywiadu) – sprawa dotyczy głównie doktorantów z Wydziałów Chemii oraz Biologii. 

Marszałek poinformował, że były prowadzone rozmowy z Prorektorem prof. dr. hab. 

Ryszardem Naskręckim. Niestety otrzymano informację o braku możliwości 

finansowania dodatkowego stypendium odpowiadającego stypendium dla najlepszych 

doktorantów tych doktorantów (zagranicznych) przez UAM. Prezydium zgodnie 

stwierdziło, iż dalsze działania w tej sprawie mogą stać w sprzeczności z interesem 

doktorantów jako ogółu, i Prezydium powinno skierować swoje działania na aspekty, 

które są bardziej realne do zrealizowania, a z których skorzysta szersza grupa 

doktorantów. Przewodniczący wyraził ubolewanie nad faktem, że doktoranci studiów 

doktoranckich spoza granic naszego kraju nie mogą liczyć na równie traktowanie w tej 

materii, ale problem ten został zauważony i zdaje się być już rozwiązany w szkołach 

doktorskich. Doktoranci wyznaczyli Przewodniczącego Prezydium do przedstawienia 

stanowiska przedstawicielom Doktorantów z Wydziału Chemii oraz z Wydziału 

Biologii.  

3. Poruszono sprawę przyszłych stypendiów „bazowych” oraz stypendiów rektora dla 

najlepszych doktorantów w roku akademickim 2020/2021. Zostały przedstawione 

tegoroczne problemy oraz pomysły w jaki sposób ich uniknąć w przyszłym roku. 

Wyrażono zaniepokojeniem nieobecnością dr Przemysława Rachowiaka, który zgodnie z 

informacjami, które posiada Prezydium znajduje się na zwolnieniu lekarskim (nikt oficjalnie 

nie poinformował Samorządu Doktorantów o zaistniałej sytuacji). Zostały wybrane 

następujące osoby ze strony Doktorantów do wypracowania schematu działań (w tym 

sposobu zastępstw osób decyzyjnych w przypadku długotrwałej nieobecności) na 

przyszły rok akademicki:  

• Stypendium „bazowe”: mgr Mateusz Nowicki i mgr Marlena Kaźmierska; 

• Fundusz stypendialny, w szczególności stypendium rektora dla najlepszych 

doktorantów: mgr Marlena Kaźmierska i mgr Ewelina Stolarska. 

Działania obu grup mają być koordynowane przez mgr. Mikołaja Buchwalda. 

4. Marszałek Mateusz Nowicki przedstawił terminologię i sposób zwiększania stypendiów 

bazowych. Mają one zwiększyć swoją ilość o 20% w przyszłym roku akademickim. 

Marszałek poinformował zebranych, że chce starać się o zwiększenie kwoty bazowej 

do 2100 PLN.  

5. Ewelina Ebertowska przedstawiła podsumowanie spotkania noworocznego dla 

Doktorantów, które odbyło się 16.01.2020 r. oraz zaprezentowała szczegółowe 

rozliczenie kosztów. Spotkanie noworoczne spotkało się z pozytywnym odbiorem ze 

strony władz uczelni jak i Doktorantów w nim uczestniczących. 

6. Przedstawiono założenia spotkania, które ma się odbyć w Obrzycku w dniach 18-19 

kwietnia 2020 r. Prezydium zostało poproszone o przygotowanie propozycji szkoleń i 

warsztatów. 
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7. Mateusz Nowicki przedstawił pomysł finansowania Prezydium Samorządu 

Doktorantów na wzór tego który obowiązuje w KRD. Mikołaj Buchwald zaproponował 

stanowisko asystenta ds. dokumentacji zatrudnionego na ¼ etatu. Zwrócił uwagę, że 

obieg dokumentów jest największym problemem czasowym Prezydium.   

8. Rita Wysoczańska wezwała Prezydium do podjęcia czynności w sprawie dokończenia 

regulaminu Samorządu Doktoranckiego.  

9. Ewelina Ebertowska poinformowała Prezydium o swoim wyjeździe stażowym na okres 

6 miesięcy i konieczności wyboru nowego członka prezydium w ciągu najbliższego 

miesiąca.  

10. Marlena Kaźmierska poinformowała, że wykonała szereg czynności mających na celu 

nakłonienie administracji UAM, aby doktoranci zostali poinformowani o przeniesieniu 

wypłat stypendiów z 01 (pierwszego) na 15 (piętnasty) dzień miesiąca. Niestety 

Doktoranci jak dotąd nie otrzymali takich informacji. Została poproszona o ponowny 

kontakt z administracją w tej sprawie. W ostateczności zainterweniuje w tej sprawie 

Przewodniczący. 

11. Przedstawiciele Doktorantów w Radach Szkół Dziedzinowych zostaną poinformowani 

o przekazaniu informacji ze spotkań zarówno do Prezydium, jak i do Doktorantów, 

których reprezentują. 

12. Przewodniczący zakończył III Posiedzenie Prezydium Sejmiku Doktorantów. 

 

Protokół sporządził: 

/--/ 

mgr inż. Adam Młynarczyk 

Kandydat na przedstawiciela doktorantów 

w Senacie UAM 

 

Protokół sprawdził i zatwierdził: 

/--/ 

mgr Mikołaj Buchwald 

Przewodniczący Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

 


