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Poznań, dnia 19 stycznia 2020 roku 

 

 

PROTOKÓŁ NR 3/2019/2020 

z III posiedzenia Sejmiku Doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

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

 

14 stycznia 2020 r., godz. 18:30 

 

 

1. Otwarcie obrad 

Trzecie posiedzenie Sejmiku Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w  Poznaniu rozpoczęło  się  o 18:30  w Collegium  Heliodori Święcicki. Marszałek 

mgr Mateusz Nowicki otworzył posiedzenie Sejmiku Doktorantów  

i stwierdził kworum. 

Liczba uprawnionych do głosowania – 15 osób. 

2. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej 

Na Protokolanta Marszałek wyznaczył mgr Ritę Wysoczańską. 

Zgłoszono kandydatów do Komisji Skrutacyjnej: 

- mgr Kingę Ciereszko (Wydział Filozoficzny) 

- mgra Artura Trzebnego (Wydział Biologii) 

Oboje kandydaci zostali jednogłośnie wybrani do Komisji Skrutacyjnej. 

3. Wybór przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Senatu UAM. 

Ustępujący przedstawiciel do Senatu UAM – mgr Mikołaj Krużyński – przedstawił 

informacje o funkcji Senatora. 

Mgr Ewelina Ebertowska zgłosiła kandydaturę mgra inż. Adama Młynarczyka na 

Sejmik Doktorantów 
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stanowisko Przedstawiciela Samorządu Doktorantów do Senatu UAM. 

Głosowanie odbyło się za pomocą kart do głosowania rozdzielonych przez Komisję 

Skrutacyjną. 

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 15 osób. Oddano 15 głosów. 

Wyniki: 14 głosów „tak”, 1 głos nieważny. 

Mgr inż. Adam Młynarczyk został powołany na Przedstawiciela do Senatu UAM 

został 

4. Uzupełnienie składu Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM 

W związku z ustąpieniem mgr Olgi Dec z funkcji Członka Prezydium i Sekretarza 

Prezydium pojawiła się potrzeba uzupełnienia jego składu. 

Mgr Artur Trzebny zgłosił kandydaturę mgr Eweliny Stolarskiej na stanowisko 

Członka Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM. Z braku większej liczby kandydatur 

Sejmik przeszedł do głosowania nad kandydaturą. 

Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 15 osób. Oddano 15 głosów. 

Wyniki: 13 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos nieważny. 

Mgr Ewelina Stolarska została powołana na Członka Prezydium Sejmiku 

Doktorantów UAM. 

5. Omówienie zagrożeń wynikających z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r.   

Marszałek oddał głos Przewodniczącemu Prezydium mgrowi Mikołajowi 

Buchwaldowi. 

W związku z wpisem na blogu prof. Kulczyckiego i mailem mgra Szymona Belzyta z 

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Samorząd Doktorantów został 

zaalarmowany o możliwym problemie wynikającym z art. 188 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, który na podmiot doktoryzujący nakłada obowiązek 

publikacji rozprawy doktorskiej w Biuletynie Informacji Publicznej. Problem dotyczy 

prac doktorskich będących cyklem artykułów opublikowanych w czasopismach bez 

dostępu open access. Do przygotowania pisma w tej sprawie do Władz Uczelni, 

Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Rzecznika Praw Doktoranta 

przy KRD zobowiązał się zespół w składzie: mgr Mikołaj Buchwald, mgr inż. Adam 

Młynarczyk, mgr Mateusz Nowicki oraz mgr Szymon Sobczak. 
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Jednogłośnie przyjęto Uchwałę Sejmiku Doktorantów nr 24/19_20, która zostanie 

załączona do pism. 

6. Przedstawienie działań Prezydium i Sejmiku w sprawie stypendiów 

finansowanych z funduszu stypendialnego oraz aktualnej sytuacji w zakresie 

wypłacania tych stypendiów. 

Przewodniczący Prezydium mgr Mikołaj Buchwald wraz z mgr Eweliną Ebertowską 

omówili jak w tym momencie wygląda realizacja świadczeń o charakterze socjalnym. 

Poinformowali delegatów Sejmiku o konsultacjach z Jego Magnificencją Rektorem 

UAM prof. UAM drem hab. Andrzejem Lesickim, Rektorem kierującym Szkołą 

Doktorską prof. drem hab. Ryszardem Naskręckim, pełnomocnikiem Rektora 

ds. Pomocy Materialnej drem Przemysławem Rachowiakiem oraz Kwestor mgr 

Agnieszką Palacz.  Przewodniczący Prezydium przedstawił jak wyglądała praca nad 

ustalaniem rekomendacji po otrzymaniu rankingów od dra Rachowiaka. W 

międzyczasie Prezydium otrzymało informację o zmianie banku przez UAM, co także 

wpłynęło na opóźnienie całej procedury. Informacja ta została przesłana do 

wszystkich delegatów Sejmiku i opublikowana w mediach społecznościowych 

Samorządu Doktorantów. W pierwszym tygodniu stycznia, po kolejnej interwencji 

członków Prezydium Sejmiku, na wydziały trafiły listy, które po ich zatwierdzeniu w 

systemie USOS przez administrację na wydziałach, umożliwią wypłatę świadczeń. 

 

7. Dyskusja nad zagadnieniami zaproponowanymi w Uchwale nr 2/2019/2020 Rady 

Doktorantów Wydziału Chemii z dnia 2 stycznia 2020 r. 

W odpowiedzi na punkt 1. Uchwały Wiceprzewodnicząca Prezydium mgr Marlena 

Kaźmierska poinformowała, że zwróciła się z zapytaniem ilu doktorantów otrzymuje w 

tym momencie stypendium bazowe lub stypendium ze środków np. NCN-u do Biura 

Szkoły Doktorskiej, oczekuje na odpowiedź w tej sprawie.   

W odpowiedzi na punkt 2. głos zabrał Przewodniczący Prezydium informując, że 

będziemy dążyć do ustalenia szczegółowych procedur i harmonogramów 

obejmujących podział kompetencji, tak by tegoroczna sytuacja się nie powtórzyła. W 

tym celu planowane jest spotkanie z władzami uczelni. W związku z tym, że obecnie 

doktorantów dotyczy regulamin uchwalany przez studentów w spotkaniu ma wziąć 

udział również przedstawiciel Samorządu Studentów. 

Odpowiadając na punkt 3. Uchwały Przewodniczący Prezydium poinformował, że 

będziemy dążyć do utrzymania obecnego procentu osób otrzymujących stypendium 
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przy jednoczesnym podniesieniu jego kwoty. 

W odpowiedzi na ostatni punkt Uchwały Przewodniczący Prezydium poinformował, 

że w tym momencie nie ma raczej szans na pozytywne załatwienie tej sprawy. 

 

8. Wolne Wnioski 

Przewodniczący Prezydium mgr Mikołaj Buchwald poinformował, że Prezydium jest w 

trakcie pisania zapytania do Prorektora UAM ds. Ogólnych prof. UAM dra hab. 

Tadeusza Wallasa z prośbą o wyjaśnienie dlaczego doktoranci nie mogą obecnie 

przystąpić do grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Prezydium będzie też 

monitorować tę kwestię, tak by w nowym roku akademickim doktoranci mogli 

korzystać z tego ubezpieczenia. 

Mgr Dawid Gralik poinformował jak wyglądała procedura wyboru nowego dziekana na 

Wydziale Historii i zwrócił uwagę na fakt, że w przyszłości doktoranci będą 

uczestniczyć w tej procedurze jako członkowie poszerzonej Rady Dyscypliny. Do tego 

czasu muszą powstać procedury, które umożliwią delegowanie osób do 

poszerzonego składu Rady. 

9. Zakończenie obrad 

Mgr Mateusz Nowicki zakończył obrady. 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

/--/ 

mgr Rita Wysoczańska 

Marszałek Sejmiku Samorządu Doktorantów UAM 

/--/ 

mgr Mateusz Nowicki 

 

 


