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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Uczelnianej Rady Doktorantów UAM  

24 czerwca 2013 r., Collegium Chemicum 

 
 

W czerwcowym posiedzeniu Uczelnianej Rady Doktorantów udział wzięło 

dwunastu członów rady oraz zaproszeni goście: doktoranci z Wydziału Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. W toku 

spotkania omawiano kwestie zmian kryteriów stypendialnych na dwóch 

wydziałach, sprawy organizacyjne związane z imprezą integracyjną doktorantów, 

sprawozdania z działalności w organach samorządowych, budżet samorządu 

doktorantów oraz planowane cięcia w systemie stypendialnym. 

 

W pierwszej kolejności przeprowadzono głosowanie uchwał zmieniających 

zasady przyznawania stypendiów doktoranckich i z dotacji projakościowej na 

Wydziale Biologii i Wydziale Chemii (do komisji skrutacyjnej powołani zostali A. 

Pohl oraz E. Kaja). Głosowania miały następujący przebieg: 

1. zmiana kryteriów przyznawania stypendiów z dotacji projakościowej na WB 

– 12 głosów TAK 

2. zmiana kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na WB – 12 

głosów TAK 

3. zmiana kryteriów przyznawania stypendiów z dotacji projakościowej na 

WCh – 12 głosów TAK 

4. zmiana kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich na WCh – 12 

głosów TAK 
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Następnie zajęto się sprawą rozliczenia Imprezy Integracyjnej Doktorantów, 

która odbyła się w maju br. W klubie Akumulatory. Początkowe ustalenia, z 

których wynikało, że nie będzie konieczności składania zamówienia publicznego a 

całość wydatków będzie mogła być przedstawiona w kwesturze na jednej fakturze 

wraz z decyzjami o wysokości dofinansowania z poszczególnych wydziałów, 

okazały się nieobowiązujące. Po pierwsze kwota wydana wynosiła ponad 6000 zł, 

a to obliguje do złożenia zamówienia publicznego, po drugie w życie weszło 

zarządzenie JM Rektora (7.06.2013 r.) o niemożności finansowania usług 

gastronomicznych ze środków na działalność statutową, co spowodowało 

konieczność uzyskania nowych decyzji o finansowaniu na niektórych wydziałach 

(podanie innych niż statutowe źródeł). W związku z tym każdy wydział musi 

otrzymać fakturę za usługę zgodną z wysokością przyznanego wsparcia (faktury 

do odbioru w Coll. Minus lub u P. Miśko). 

 

W dalszym ciągu obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. 

Pohl, który przedstawił prośbę KR o sprawozdanie z indywidualnej działalności 

samorządowej członków URD w roku akademickim 2012/2013. (zgodność z 

regulaminem). Sprawozdanie z indywidualnej działalności należy przesłać do 

31.08.2013 r. na adres mailowy A. Pohla, przewodniczącego komisji. 

 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas zebrania był budżet samorządu 

doktorantów, który został przyznany najprawdopodobniej w wysokości 43000 zł. 

Wraz z uzyskaniem środków finansowych na działalność należy zastanowić się, w 

jaki sposób wydatkować i rozliczać budżet, co wiąże się także z koniecznością 

zmiany regulaminu samorządu doktorantów, ponieważ w nowym nie ma żadnych 

zapisów dotyczących budżetu. 
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Przedstawiciele URD w ogólnopolskich organach samorządowych przekazali 

także zaproszenie na konferencję pt. „Samorządność doktorancka w Polsce – 

rozwój, funkcjonowanie, perspektywy”, która odbędzie się w dniach 26 – 28 lipca 

2013 r. w Gdańsku, zachęcając do udziału także pozostałych członków 

samorządu doktorantów naszej uczelni. Przy tej okazji A. Mrozowska zreferowała 

również zmiany jakie zaszły w statucie Krajowej Reprezentacji Doktorantów.  

 

Ostatnią, acz bardzo niepokojącą i wymagającą się niezwłocznego podjęcia 

działań zaradczych była kwestia zmniejszonej puli na stypendia doktoranckie na 

rok akademicki 2013/2014. Bardzo duże cięcia ogólnych kwot na stypendia na 

poszczególnych wydziałach i ogólny niepokój środowiska doktorantów co do 

przyszłości finansowej skutkuje koniecznością spotkania URD z Prorektorem 

Krasowskim w tej sprawie (termin zostanie ustalony i potwierdzony drogą 

elektroniczną). 

 

 

Protokół sporządziła A. Datko.  

 

 

 

 

 

 

 


