
Warszawa, 2 lipca 2021

PROTOKÓŁ: V Posiedzenie Rady SD UW z dnia 28 czerwca 2021 roku

1) Otwarcie posiedzenia.
Sekretarza Rady SD UW, Katarzyna Bujak, otworzyła zebranie o godzinie 18:35 na platformie
Google Meet. Na posiedzeniu obecne były następujące członkinie i członkowie Rady:

1. Mikołaj Biesaga (Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca)
2. Karolina Oleksińska (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)
3. Jakub Róg (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)
4. Hubert Kuliński (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
5. Aleksander Rodek (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
6. Hubert Będkowski (Wydział „Artes Liberales”)
7. Katarzyna Bujak (Wydział Biologii)
8. Daniel Tchoń (Wydział Chemii)
9. Anna Sieradzan (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

10. Aleksei Koshevarnikov (Wydział Fizyki)
11. Tomasz Wąs (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
12. Robert Wojciechowski (Wydział Nauk Ekonomicznych)
13. Jan Nowicki (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce)
14. Przemysław Brzuszczak (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
15. Paulina Stanik (Wydział Neofilologii)
16. Beata Kołodziej (Wydział Orientalistyczny)
17. Barbara Lipińska-Zańko (Wydział Pedagogiczny)
18. Kacper Andrychowski (Wydział Polonistyki)
19. Emilia Jasińska (Wydział Prawa i Administracji)
20. Joanna Kamykowska (Wydział Psychologii)
21. Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania)

Poza członkami i członkiniami Rady w zebraniu wzięły udział w charakterze obserwatorek
i obserwatorów inni doktoranci i doktorantki UW oraz zaproszeni goście i gościnie. Sekretarza
Rady SD UW, Katarzyna Bujak, stwierdziła kworum z uwagi na obecność 21 delegatek
i delegatów (kworum wynosiło 9 osób).
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2) Przyjęcie porządku obrad.
Rada SD UW jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Sekretarza Rady SD UW, Katarzyna
Bujak, ogłosiła następujący porządek obrad:

• Otwarcie posiedzenia.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Ogłoszenia Przewodniczącej SD UW i Zarządu SD UW.
• Ogłoszenia Sekretarzy Rady SD UW.
• Przyjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia prof. Henryka Samsonowicza.
• Przyjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu mgr Karoliny Oleksińskiej.
• Przyjęcie uchwały w sprawie poparcia Stanowiska KRD do ustawy z dnia 18 lipca

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)
• Dyskusja nad potencjalnymi zmianami w Uchwale 481 Senatu UW.
• Dyskusja nad potencjalnymi zmianami dotyczącymi jakości kształcenia (nieetyczne

zachowania w dydaktyce, dobre praktyki nauczania zdalnego).
• Dyskusja nad potencjalnymi zmianami w funkcjonowaniu BUW-u.
• Wolne wnioski.
• Zamknięcie posiedzenia.

Sekretarza Rady SD UW, Katarzyna Bujak, podjęła się protokołowania.

3) Ogłoszenia Przewodniczącej SD UW i Zarządu SD UW
Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska, poinformowała o tematach poruszanych
na posiedzeniu Senatu z 19 maja:

• planowanym powołaniu dodatkowych rzeczników zajmujących się sprawami mobbingu
oraz molestowania seksualnego;

• pracach nad nową uchwałą ws. nadawania stopnia;
• informacjach o współorganizowanym przez samorząd szkoleniu IDUB;
• ewaluacji na Uniwersytecie Warszawskim;
• nadaniu stopnia profesora i zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni.

Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska, poinformowała o tematach poruszanych
na posiedzeniu Senatu z 16 czerwca:

• powrocie do pracy stacjonarnej od 1 lipca;
• kolejnej turze zapisów na szczepienia;
• wystąpieniu do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem o zwolnienia z opłat

za usługi edukacyjne dla studentek i studentów (nie jest to podstawa do opodatkowania)
oraz wystosowaniu prośby, aby podobnej analizie poddać opłaty za usługi edukacyjne
dla doktorantek i doktorantów;

• planowanym powołaniu Rady Naukowej Dziedzin;
• dyskusji na temat ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne.
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Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska, poinformowała również o programie
planowanego na 2 lipca posiedzenia Senatu.

Tadeusz Rubik (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska) opowiedział o posiedzeniu Komisji
Senackiej ds. Socjalnych, na którym rozmawiano o Regulaminie DPN-u, zapomogach oraz
pogorszeniu sytuacji materialnej w trakcie pandemii.

Damian Lodowski (Wydział Geologii) opowiedział o posiedzeniu Komisji Senackiej
ds. Rozwoju Przestrzennego, na którym rozmawiano o programie wieloletnim (problemy
związane z wykupem gruntu i remontem zabytków) oraz o założeniach programu Zielony
Uniwersytet.

Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) opowiedział o posiedzeniu
Komisji Senackiej Prawno-Statutowej, na którym dyskutowano o przyszłym zakresie prac
komisji.

Damian Michalik (Wydział Fizyki) opowiedział o posiedzeniu Komisji Senackiej
ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, na którym rozpatrywano wnioski
dotyczące studiów podyplomowych.

Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska opowiedziała o posiedzeniu Komisji Senackiej
ds. Finansowych, na której dyskutowano na temat sprawozdania finansowego za 2020 rok,
wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2020 roku i planu rzeczowo-finansowego na 2021
rok oraz planu finansowego na 2021 rok.

Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska zreferowała także spotkanie Komisji
Rektorskiej ds. Monitorowania Wdrażania Postanowień Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego w kadencji 2020-2024.

Następnie, Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska opowiedziała o spotkaniu
z Rektorem, na którym poruszano następujące tematy:

• wysłanie wiadomości do kierowników i kierowniczek studiów doktoranckich
(ważne zagadnienia: wyrozumiałość w rozliczaniu toku kształcenia, przedłużenia,
dopuszczalność udzielania urlopów wstecznie);

• odwołania doktorantów i doktorantek ze studiów doktoranckich od decyzji
stypendialnych (stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego,
stypendium);

• terminy składania wniosków o stypendia na studiach doktoranckich;
• wysłanie zapytania do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem o zwolnienia z opłat

za usługi edukacyjne;
• pismo ws. finansowania badań doktorantek i doktorantów (zarówno ze studiów

doktoranckich, jak i ze szkół doktorskich);
• rekrutacja do szkół doktorskich (w tym kwestia promowania szkół doktorskich UW);
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• dostęp do zajęć organizowanych przez Szkoły Doktorskie dla doktorantek i doktorantów
ze studiów doktoranckich w kontekście zbliżającej się rejestracji.

Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska zreferowała również przebieg spotkań
z administracją UW: z dyrekcją BUW, z Welcome Point, z p.o. kierownika Biura Pomocy
Materialnej oraz z Biurem Współpracy z Zagranicą.

Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska podsumowała także wyjazd szkoleniowo-
integracyjny do Chęcin oraz przebieg III Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej
Reprezentacji Doktorantów.

4) Ogłoszenia bieżące Sekretarza Rady SD UW
Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów, Katarzyna Bujak, zachęciła wszystkich do udziału
spotkaniu podsumowujących semestr prac Samorządu.

5) Przyjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia prof. Henryka Samsonowicza.
Po krótkiej dyskusji na temat treści uchwały, delegaci i delegatki przyjęły uchwałę w sprawie
upamiętnienia Profesora Henryka Samsonowicza. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób,
jeden głos był nieważny. Uchwała stanowi załączniki nr 1.

6) Przyjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu mgr Karoliny Oleksińskiej.
Po krótkiej dyskusji na temat treści uchwały, delegaci i delegatki przyjęły uchwałę w sprawie
wygaszenia mandatu mgr Karoliny Oleksińskiej jako członkini ZSD. Za przyjęciem uchwały
głosowało 17 osób, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała stanowi załączniki nr 2.

7) Przyjęcie uchwały w sprawie poparcia Stanowiska KRD do ustawy z dnia 18
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478
z późn. zm.)
Po krótkiej dyskusji na temat treści uchwały, delegaci i delegatki przyjęły uchwałę w sprawie
poparcia Stanowiska KRD do ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.). Za przyjęciem uchwały głosowało 20 osób,
jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała stanowi załączniki nr 3.

8) Dyskusja nad potencjalnymi zmianami w Uchwale 481 Senatu UW.
Sekretarza Rady SD, Katarzyna Bujak, rozpoczęła dyskusję nad proponowanymi zmianami
w Uchwale 481.

• Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych), Przemysław
Brzuszczak (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) i Michał
Goszczyński dyskutowali o brzmieniu § 6 ust 7, tak aby zapewnić równy dostęp
do bezpłatnego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zarówno dla
doktorantek i doktorantów ze studiów doktorskich, jak i ze szkół doktorskich.
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• Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny) zwróciła uwagę na potrzebę
uzupełnienia § 4 ust 3 Załącznika nr 1 o przepis, że egzaminy językowe zdane na
UW są traktowane jako certyfikaty.

• Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny) zwróciła uwagę na potrzebę zmiany §
6 ust 3 Załącznika nr 1, tak aby to Rady Naukowe Dyscyplin określały szczegółowe
kryteria, które musi spełniać osoba wyznaczana na promotora lub promotora
pomocniczego.

• Michał Goszczyński zwrócił uwagę na potrzebę zachowania brzemienia § 11 ust 1
Załącznika nr 1.

• Przemysław Brzuszczak (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
opowiedział o swoich uwagach do § 12 oraz §14 Załącznika nr 1, dotyczących składanych
trakcie postępowania dokumentów.

• Katarzyna Bujak (Wydział Biologii) zwróciła uwagę, że w obecnym brzmieniu § 17
nadal występuje osobno Komisja Egzaminacyjna i Komisja Doktorska, mimo deklaracji
połączenia tych komisji.

• Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny) zwróciła uwagę na potrzebę dodania
trybu hybrydowego obron.

9) Dyskusja nad potencjalnymi zmianami dotyczącymi jakości kształcenia
(nieetyczne zachowania w dydaktyce, dobre praktyki nauczania zdalnego).
Damian Michalik (Wydział Fizyki) oraz Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny)
opowiedzieli o posiedzeniach Uczelnianej Rady Kształcenia, gdzie głównymi tematami
dyskusji były: dukacja klimatyczna, ankiety oceniające zajęcia, nowe programy studiów,
mikrokwalifikacje, Regulamin URK, identyfikacja i wdrażanie dobrych praktyk nauczania
zdalnego oraz zapobieganie nieetycznym zachowaniom w dydaktyce. Zapytali delegatki i
delegatów o ich spostrzeżenia na temat nieetycznych zachowań w dydaktyce i dobrych praktyk
nauczania zdalnego.

• Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) zwrócił uwagę, że
brak jest odpowiedniego przygotowania nauczycieli akademickich do radzenia sytuacji,
w której zidentyfikują nieetyczne zachowanie.

• Maciej Kolanowski (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) zwrócił uwagę
na brak ustandaryzowanych praktyk karania nieetycznych zachowań.

• Robert Wojciechowski (Wydział Nauk Ekonomicznych) zaproponował, aby w ankietach
pytać o przeciwdziałanie ściąganiu i plagiatowi.

• Damian Michalik (Wydział Fizyki) zauważył potrzebę edukacji związanej z własnością
intelektualną.

• RRobert Wojciechowski (Wydział Nauk Ekonomicznych), Natalia Greniewska (Wydział
Orientalistyczny) oraz Barbara Lipińska-Zańko (Wydział Pedagogicznych) dyskutowali
o godzinach wysyłania maili do uczestniczek i uczestników zajęć.

• Beata Kołodziej (Wydział Orientalistyczny) zwróciła uwagę na plusy zdalnych
wykładów, seminariów i dyżurów.
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10) Dyskusja nad potencjalnymi zmianami w funkcjonowaniu BUW-u.
Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska oraz Przemysław Mroczkowski (Szkoła
Doktorska Nauk Społecznych) opowiedzieli o spotkaniu z dyrekcję BUW i zapytali delegatki
i delegatów o ich doświadczenia związane z korzystaniem w BUW-u.

• Robert Wojciechowski (Wydział Nauk Ekonomicznych) zwrócił uwagę na małą
dostępność krzeseł w oraz wysokie opłaty za parkowanie w pobliżu BUW-u.

• Barbara Lipińska-Zańko (Wydział Pedagogicznych) zaproponowała, aby umożliwić
doktorantkom i doktorantom dostęp do pracowniczych kabin pracy indywidualnej.

• Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) oraz Anna Sieradzan
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii) zaproponowali dodanie możliwości
skanowania zbiorów.

• Anna Sieradzan (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii) opowiedziała o
problemach z dostępem do informacji w BUW-ie.

• Hubert Kuliński (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych), Natalia Greniewska (Wydział
Orientalistyczny), Robert Wojciechowski (Wydział Nauk Ekonomicznych), Michał
Goszczyński zwrócili uwagę na zbyt ograniczony zasób zbiorów z ich subdyscyplin.

11) Wolne wnioski.

1. Przemysław Brzuszczak (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
zapytał o możliwość wprowadzenia dodatku do stypendium doktoranckiego związanego
z wysokimi kosztami życia w Warszawie.

• Przewodnicząca SD UW, Justyna Sobolewska, opowiedziała o pomysłach KRD
na zwiększenie stypendium doktoranckiego (podwyższenie pensji profesora,
podwyższenie procentu pensji profesora jaki stanowi stypendium doktoranckie)
oraz o pracach Samorządu Doktorantów nad stypendium motywacyjnym dla
doktorantek i doktorantów.

2. Barbara Lipińska-Zańko (Wydział Pedagogicznych) zapytała o regulacje dotyczące
wygasania dostępu do poczty UW.

• Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny) powiedziała, że nie ma regulacji
na poziomie uniwersyteckim.

• Damian Michalik (Wydział Fizyki) powiedział, że konto pocztowe nie jest
usuwanie, lecz archiwizowane, więc można uzyskać ponowny dostęp do poczty.

12) Zamknięcie posiedzenia.
Sekretarz Rady SD UW, Katarzyna Bujak, podziękowała wszystkim za obecność i wszystkie
głosy w dyskusji, a następnie zamknęła posiedzenie. Zebranie zakończyło się 22:14.

Protokolantka Sekretarza Rady

Katarzyna Bujak Katarzyna Bujak
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Lista załączników:

1. Uchwała nr 69/RSDUW/2021 w sprawie ww sprawie upamiętnienia Profesora Henryka
Samsonowicza.

2. Uchwała nr 70/RSDUW/2021 w sprawie wygaszenia mandatu członkini Zarządu
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Uchwała nr 71/RSDUW/2021 w sprawie poparcia Stanowiska Krajowej Reprezentacji
Doktorantów do ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).
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