
Warszawa, 25 kwietnia 2022 r.

III Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW
w dniu 11 kwietnia 2022 roku

Protokół

Początek posiedzenia i lista obecności
Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów zostało otwarte przez Jakuba Roga, sekretarza
Rady, o godzinie 18:45. W posiedzeniu wzięli udział następujący delegaci i delegatki:

1. Aleksandra Grzegorska (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska),
2. Zuzanna Tarnawska (Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie

w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych),
3. Jakub Róg (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych),
4. Magdalena Filipek (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych),
5. Hubert Kuliński (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych),
6. Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych),
7. Aleksander Rodek (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych),
8. Hubert Będkowski (Wydział Artes Liberales),
9. Katarzyna Bujak (Wydział Biologii),

10. Daniel Tchoń (Wydział Chemii),
11. Karolina Zakrzewska (Wdział Filozofii),
12. Karolina Połczyńska (Wydział Fizyki),
13. Marta Koziatek (Wydział Lingwistyki Stosowanej),
14. Tadeusz Mroziuk (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce),
15. Przemysław Brzuszczak (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych),
16. Nedim Useinow (Wydział Orientalistyczny),
17. Barbara Lipińska-Zańko (Wydział Pedagogiczny),
18. Emilia Jasińska (Wydział Prawa i Administracji),
19. Dominika Adamczyk (Wydział Psychologii),
20. Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania).

Obecne były także osoby spoza Rady - członkowie i członkinie Samorządu Doktorantów.
Do pomocy w technicznym prowadzeniu posiedzenia został poproszony Hubert Będkowski
(Wydział Artes Liberales).
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Rada Samorządu Doktorantów zmieniła zaproponowany przez Sekretarza Rady porządek
obrad, wykreślając z niego punkt dotyczący wyborów do Rad Naukowych Dyscyplin (brak
zgłoszeń).

Porządek obrad posiedzenia składał się z następujących punktów:

1. Wybory do rad dydaktycznych
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się dwie osoby, które wybrano przez aklamację: Katarzyna
Bujak oraz Jakub Róg.
W wyborach do rad dydaktycznych zgłosiła się jedna kandydatka, Marlena Rycombel z
Wydziału Polonistyki, kandydująca do Rady Dydaktycznej nr 36. Wobec braku pytań do
kandydatki, Rada wybrała Marlenę Rycombel do Rady Ddyaktycznej nr 36 przez aklamację.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021/22
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021/22, Barbara Lipińska-Zańko, omówiła
roczne sprawozdanie z działalności Komisji. Sprawozdanie zostało także przekazane członkom
i członkiniom Rady w tygodniu poprzedzającym posiedzenie Rady. Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej przedstawiła informację m. in. o odbytych posiedzeniach, podjętych uchwałach
oraz specyfice działalności Komisji w mijającej kadencji. Na koniec tego punktu porządku
obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała członkom Komisji za udział w jej pracach.

3. Wybory do Komisji Rewizyjnej
Jakub Róg, sekretarz Rady, po konsultacji z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej mijającej
kadencji, zaproponował, aby Rada Samorządu Doktorantów ustaliła liczbę mandatów w
Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji na sześć. Rada w głosowaniu jawnym przyjęła tę
propozycję jednogłośnie1.
Do Komisji Rewizyjnej zgłosiło się sześć osób:

1. Aleksandra Cetwińska (Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
UW),

2. Magdalena Filipek (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych),
3. Cezary Golędzinowski (Wydział Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych),
4. Barbara Lipińska-Zańko (Wydział Pedagogiczny),
5. Paulina Stanik (Wydział Neofilologiczny),
6. Magdalena Wojciechowska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych).

Każda z osób kandydujących mogła zaprezentować się Radzie Samorządu, a w przypadku
osób nieobecnych, można było dostarczyć własną prezentację lub upoważnić kogoś z obecnych
do prezentacji kandydatury. Nie było pytań do kandydatek i kandydata. Ze względu na
równą liczbę miejsc w Komisji Rewizyjnej z liczbą kandydujących, Jakub Róg, sekretarz
Rady, zaproponował wybór przez aklamację. Wobec braku sprzeciwu, Rada Samorządu

1Wyniki głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.
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Doktorantów wybrała wszystkie kandydujące osoby w skład Komisji Rewizyjnej Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2022/23.

4. Omówienie podstawowych założeń preliminarza budżetu Samorządu
Doktorantów UW
Przemysław Mroczkowski, przewodniczący Samorządu Doktorantów, omówił podstawowe
założenia preliminarza budżetu Samorządu Doktorantów, zwracając szczególną uwagę na
zmiany względem ubiegłorocznego preliminarza. Przypomniał jednocześnie Wydziałowym
Radom Doktorantom oraz Radom Doktorantów Szkół Doktorskich o potrzebie złożenia
przez nich preliminarzy budżetu do końca miesiąca. Na koniec tego punktu Przewodniczący
Samorządu odpowiedział na pytania obecnych.
Preliminarz budżetu został udostępniony członkom i członkiniom Rady w dniu zwołania
posiedzenia.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
Jakub Róg, sekretarz Rady, a w poprzedniej kadencji Rady Samorządu Doktorantów,
przewodniczący Komisji ds. zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów, omówił pokrótce
projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu oraz poinformował obecnych,
że dotychczas wpłynęły dwie poprawki do projektu uchwały autorstwa Przemysława
Mroczkowskiego, przewodniczącego Samorządu Doktorantów. Obie poprawki zostały
udostępnione członkom i członkiniom Rady wraz z projektem uchwały.
Aleksander Rodek, delegat ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, zgłosił
poprawkę do punktu projektu uchwały, do którego już zgłoszono poprawkę. Innych
propozycji zmian w projekcie uchwały nie zgłoszono, a treść wszystkich zgłoszonych poprawek
znajduje się w załączniku.
Po dyskusji Rada Samorządu Doktorantów zdecydowała o odrzuceniu poprawki zgłoszonej
przez Aleksandra Rodka i procedowaniu poprawek Przemysława Mroczkowskiego2. Rada
Samorządu Doktorantów przyjęła obie poprawki autorstwa Przemysława Mroczkowskiego3.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany
Regulaminu Samorządu Doktorantów, przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego
przyjęto procedowaną uchwałę większością kwalifikowaną4.
(oklaski)

6. Informacje Przewodniczącego i Zarządu Samorządu Doktorantów
Przemysław Mroczkowski, przewodniczący Samorządu Doktorantów, poinformował, że
Zarząd Samorządu wybrał w ostatnim czasie na zastępczynie przewodniczącego Samorządu
Doktorantów Katarzynę Bujak oraz Karolinę Połczyńską, oraz pełnomocniczkę Zarządu ds.
stypendiów, Justynę Sobolewską.

2Wyniki głosowania: propozycja poprawki autorstwa Aleksandra Rodka – 4 głosy, propozycja poprawki
autorstwa Przemysława Mroczkowskiego – 11 głosów, 3 głosy wstrzymujące się.

3Wyniki głosowania: poprawka nr 1: za – 12 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymuję się – 4 głosy; poprawka
nr 2: za – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymuję się – 1 głos.

4Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymuję się – 3 głosy.
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Przewodniczący zreferował działania podjęte przez siebie oraz Zarząd Samorządu w okresie od
ostatniego posiedzenia. Wśród nich wymienił udział w dniu otwartym szkół doktorskich oraz
przygotowanie webinaru prof. dr. hab. A. Wysmołka z Wydziału Fizyki (koordynatorka:
Karolina Połczyńska) i pomoc osobom poszkodowanym ze względu na kryzys w Ukrainie
(koordynatorka: Katarzyna Gajda). Katarzyna Bujak zaprezentowała również projekt nowej
strony internetowej Samorządu.
Następnie Przewodniczący Samorządu odpowiedział na pytania zadane przez członków i
członkinie Rady oraz gości.

7. Wolne wnioski Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów przypomniał zebranym o
terminie kolejnego posiedzenia Rady. Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Zakończenie posiedzenia
Wobec wyczerpania porządku obrad, Jakub Róg, sekretarz Rady, zamknął posiedzenie o
godzinie 21:15.

Protokolant Sekretarz Rady

Jakub Róg Jakub Róg

Lista załączników:

1. Uchwała nr 45/RSDUW/2022 w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady
Dydaktycznej nr 36 filologia bałtycka; filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;
filologia polska; filologia polskiego języka migowego; kulturoznawstwo – wiedza o
kulturze; logopedia ogólna i kliniczna; slawistyka; sztuka pisania, sztuki społeczne.

2. Uchwała nr 46/RSDUW/2022 w sprawie wyboru członkiń i członków Komisji
Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Uchwała nr 47/RSDUW/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego.

4. Spis poprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.
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Załącznik nr 4 do protokołu z III posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.

Spis poprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego

1. Rozszerzenie możliwości reprezentowania interesów doktorantów z danej SD, na przypadek, gdy liczba
członków spadnie poniżej regulaminowej liczby (=4). Wybory przeprowadzane “niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 30 dni” (z wyłączeniem wakacji).

Poprawka obejmuje:

(a) skreślenie z projektu uchwały punktu 23 (wprowadzającego § 46 ust. 6),
(b) do projektu uchwały dodanie punktu o treści:

„po § 46 dodaje się w § 46a w brzmieniu:

§ 46a. W przypadku, gdy w wyniku wyborów w danej szkole doktorskiej nie wybrano
RD w wymaganym składzie lub gdy liczba członków RD jest niższa niż cztery osoby,
Komisja Wyborcza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia takiej
okoliczności, przeprowadza wybory uzupełniające. Do czasu uzupełnienia składu RD jej
kompetencje określone w Regulaminie realizuje Zarząd lub osoba wskazana przez Zarząd
spośród doktorantów danej szkoły doktorskiej, która wyraziła na to zgodę. Termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie biegnie w lipcu, sierpniu i wrześniu.”

Autor poprawki: Przemysław Mroczkowski

2. Poprawienie brzmienia przepisu określającego liczebność RD (z wyjątkiem MSD).

Poprawka obejmuje dodanie do projektu uchwały punktu o treści:
„w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, liczba członków RD jest nie mniejsza niż 4 i nie większa
niż dwukrotność liczby dyscyplin, w których kształcenie prowadzone jest w danej szkole
doktorskiej.”

Autor poprawki: Przemysław Mroczkowski

3. Zabezpieczanie możliwości reprezentowania interesów doktorantów z danej SD przez osobę z danej SD,
w przypadku, gdy liczba członków spadnie poniżej regulaminowej liczby (=4). Wybory przeprowadzane
“niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni” (z wyłączeniem wakacji).

Poprawka obejmuje:

(a) skreślenie z projektu uchwały punktu 23 (wprowadzającego § 46 ust. 6),



(b) do projektu uchwały dodanie punktu o treści:

„po § 46 dodaje się w § 46a w brzmieniu:

§ 46a. W przypadku, gdy w wyniku wyborów w danej szkole doktorskiej nie wybrano RD
w wymaganym składzie lub gdy liczba członków RD jest niższa niż cztery osoby, Komisja
Wyborcza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności,
przeprowadza wybory uzupełniające. Do czasu uzupełnienia składu RD jej kompetencje
określone w Regulaminie realizuje najstarszy wiekiem członek RD, a w przypadku ich braku,
osoba wskazana przez Zarząd spośród doktorantów danej szkoły doktorskiej, która wyraziła
na to zgodę. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie biegnie w lipcu, sierpniu i
wrześniu.”

Autor poprawki: Aleksander Rodek


