Biuletyn KRD
II Posiedzenie Zarządu
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
XI Kadencji
W dniu 09.04.2016 w Gliwicach, na Politechnice Śląskiej
miało miejsce II posiedzenie XI kadencji Zarządu Krajowej
Reprezentacji Doktorantów.
Posiedzenie było zorganizowane przez Krajową Reprezentację
Doktorantów oraz Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów
Politechniki Śląskiej, a także przez współorganizatorów:
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
- Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach,
- Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
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W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście:
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej- prof. dr hab. Stanisław Kochowski,
 Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Szkolenia podyplomowego - prof. dr hab. n.

med. Krystyna Olczyk,
 Prorektor Politechniki Opolskiej ds. dydaktyki - dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof.

Politechniki Opolskiej,
 Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Kształcenia i Studentów - prof. dr hab. Ryszard Koziołek,
 Dziekan

Wydziału

Mechanicznego

-

Technologicznego

Politechniki

Śląskiej

-

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk,
 Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej - prof. dr hab. inż. Marek Gzik,
 Kierownik Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej - dr Małgorzata Sołtyńska – Rąb,
 Doradca Prezydenta Miasta Sosnowiec - prof. dr hab. Marek Barański.

Program posiedzenia obejmował między innymi debatę o proponowanych i oczekiwanych zmianach
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z projektem jej nowelizacji oraz finansowaniu
w odniesieniu do doktorantów, problematykę zniżek doktoranckich na komunikację miejską w kraju oraz
założenia w ramach konkursu na Ustawę 2.0. W trakcie posiedzenia odczytywany został list jaki dotarł do
jego uczestników od Premiera Jarosława Gowina.
mgr inż. Magdalena Zorychta
Członek Zarządu KRD

Prezydent EURODOC z Krajowej Reprezentacji Doktorantów!
Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że
podczas EURODOC Annual General Meeting
2016 Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (Krajowa
Reprezentacja

Doktorantów/Politechnika

Łódzka) została Prezydentem EURODOC
(The

European

Council

of

Doctoral

Candidates and Junior Researchers). To
ogromny

sukces

Reprezentacji

polskiej

delegacji

Doktorantów(KRD),

Krajowej
a

przede

wszystkim Eweliny, która była członkiem Zarządu
EURODOC w ostatnim roku oraz członkiem
Zarządu

Krajowej

Reprezentacji

Doktorantów

w kadencji 2015, a obecnie jest pełnomocnikiem
KRD ds. EURODOC. Tegoroczny Zjazd organizacji
EURODOC
w

odbywał

dniach

Polskę

się

w

22-23

reprezentowały

kwietnia,

4

osoby:

Pabjańczyk-Wlazło(delegat),
(Przewodniczący
Olga

Michnikowska

( P o l i t e c h n ik a

Gajda

Reprezentacji

Warszawska/delegat),

(Wojskowa

Techniczna/obserwator),

następujący Zarząd:
 Prezydent:

Wlazło

Ewelina

(POLSKA)

Pabjańczyk–

Krajowa

Reprezentacja Doktorantów,
 Wiceprezydent: Julija Baniuk (Litwa),
 Sekretarz: Antoine Dujardin (Francja),
 Skarbnik: Peter Miklos Komives (Węgry).

Ewelina

Michał

Krajowej

Doktorantów/Politechnika

Luksemburgu

Podczas tegorocznego zjazdu EURODOC wybrał

Akademia

Marcin

Członkowie Zarządu:
 Iryna Degtyaryova (Ukraina),
 Laszlo Kover (Węgry),
 Fulvio Rizzo (Finlandia).

Styrna

Krak owsk a/obserwator).

mgr Iwona Sulowska

Należy również zaznaczyć, że Marcin Styrna

Przewodnicząca Komisji ds. Public Relations

został wybrany członkiem Advisory Board,
będącą organem

doradczym

zarządu i całej

organizacji.
EURODOC
organizacje

to

organizacja

reprezentujące

zrzeszająca

doktorantów

oraz

młodych naukowców z 32 krajów i reprezentująca
ich

interesy

na

arenie

międzynarodowej

w szczególności przed Komisją Europejską i innymi
ciałami Unii Europejskiej.

Stypendia dla najlepszych doktorantów PAN
Wiosna przyniosła rozstrzygnięcia bardzo
ważne

dla

doktorantów

jednostek

Polskiej

z rozwiązaniami obowiązującymi w przypadku
stypendium Ministra.

Akademii Nauk. Regulacje zawarte w przepisach
dotyczących

stypendium

Ministra

NiSW

za

Dorobek doktorantów PAN oceniany więc
będzie zasadniczo w sześciu kategoriach:

wybitne osiągnięcia nie otwierały przed nimi

1) publikacje w czasopismach z listy A i C,

ścieżki ubiegania się o to wyróżnienie, co

2) znaczący udział w projektach realizowanych

uczestników studiów III stopnia prowadzonych

przez instytut naukowy PAN samodzielnie lub

w instytutach PAN stawiało w zdecydowanie

3) we

niekorzystnym położeniu. Formalną możliwością
naprawy

tej

analogicznego

sytuacji

było

stypendium

PAN,

co

wzoru

przyznawania
wybitne

12/2016

stypendiów

osiągnięcia

w

Prezesa

uczestnikom

5) referaty

sprawie
PAN

jednostkami

lub

ukł ad u

przemysłowego,

scalone go

albo

wyhodowanej odmiany rośliny,

Nauk, prof. Jerzy Duszyński, wydał decyzję
nr

użytkowego

topograf ii

28 kwietnia 2016 Prezes Polskiej Akademii
PAN

innymi

4) autorstwo lub współautorstwo wynalazku,

nastąpiło w minionym kwartale.

Prezesa

z

naukowymi,

ustanowienie

Prezesa

współpracy

własne

na

konferencjach

międzynarodowych oraz

za

6) n a gro d y

studiów

uzy sk an e

w

k on k ur sa ch

międzynarodowych.

doktoranckich prowadzonych przez instytuty

Doktoranci

PAN

swoje

stypendium

przedkładają

naukowe PAN. A jeszcze przed wydaniem samej

kandydatury

decyzji

„zabezpieczone”

dyrektorowi jednostki za pośrednictwem kierownika

w najpewniejszy możliwy sposób: na nagrody te,

studiów w terminie określonym przez dyrektora

przewidywane do przyznania w 2016 roku, Władze

instytutu PAN. Szczegółowe zasady oceny wniosków

Akademii zarezerwowały w budżecie kwotę ćwierć

i przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia

miliona złotych.

opracowuje

roku

stypendia

zostały

do

instytutów

powołany

wspomnianą

decyzją

Decyzja Prezesa PAN określa, że w danym

profesorski Zespół Doradczy, któremu przewodzi

doktorantom

Wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński.

PAN

przyznane

zostanie

maksymalnie dziesięć jednorazowych stypendiów

Ustanowienie Stypendium Prezesa PAN jest

w wysokości nieprzekraczającej 25 tys. złotych.

też – nie możemy się tym nie pochwalić – dużym

Możliwa wysokość stypendiów równa jest więc

sukcesem Rady Samorządu Doktorantów PAN jako

nagrodzie, o jaką – w postaci stypendium Ministra

instytucji.

– ubiegać się mogą od dawna doktoranci uczelni.

stypendium to jeden z głównych celów, jakie

Również repertuar osiągnięć branych pod uwagę

przyświecały Radzie przez trzy kadencje. Obecny

przy

skład

o ce nie

wn io sków

pokryw a

s ię

z

Intensywne

Rady

starania

Samorządu

osiągnięciem

tym

o

utworzenie

Doktorantów

utożsamiać

się

PAN
może

instytucjonalnie, choć – i to podkreślić muszę z całą

wniosków życzymy owocnej pracy, a za wszystkich

stanowczością – w wymiarze osobistym jest ono

doktorantów PAN składających wnioski mocno

zasługą przede wszystkim naszych poprzedników,

trzymamy kciuki!

którzy swoimi energicznymi zabiegami przyczynili
się do uruchomienia prac nad ustanowieniem

mgr Wojciech Włoskowicz

stypendium. Nie znaczy to, że obecna kadencja Rady

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN

nie wniosła w sprawę swojego wkładu – RSD PAN
http://samorzaddoktorantow.pan.pl/

pozostawała w intensywnym kontakcie z Kancelarią
PAN i kilkakrotnie konsultowała wybrane elementy
projektowanych regulacji.
W

miejscu

tym

nie

może

zabraknąć

podziękowań dla Władz Akademii, a w szczególności

Ulgi ustawowe dla doktorantów
— co się zmienia?

dla panów Prezesów Jerzego Duszyńskiego i Pawła
Rowińskiego, którzy od początku okazywali wielką
przychylność sprawie ustanowienia Stypendium dla
doktorantów PAN.
Z

satysfakcją

Wiceprezes

PAN,

Przewodniczący

odnotowujemy

prof.

Zespołu

Paweł

też,

Rowiński,

Doradczego

że
jako

skorzystał

z przewidzianej w wyżej wspomnianej Decyzji
możliwości włączenia w przebieg prac Zespołu
przedstawiciela Samorządu Doktorantów PAN (bez
prawa głosu). Zgodnie z postanowieniami Decyzji
przedstawiciela

SD

PAN

w

drodze

uchwały

desygnowała Rada Samorządu Doktorantów PAN,
funkcję

tę

powierzając

doktorantce

Instytutu

Psychologii PAN, Annie Katarzynie Zaleszczyk.
Wszelkie

informacje

formalne

związane

z ubieganiem się o stypendium dostępne są na
stronie

http://instytucja.pan.pl/index.php/studia-

doktoranckie. Ewentualne pytania kierować należy
natomiast na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl.
Profesorom zasiadającym w Zespole Doradczym
przygotowującym

szczegółowe

zasady

oceny

Od pewnego czasu docierają do nas z wielu
stron

informacje

ustawowych

w

o

planowanej

komunikacji

likwidacji
dla

ulg

studentów

i doktorantów, wśród tych pierwszych organizowane
są wręcz zbiórki podpisów i apele o utrzymanie
obowiązujących dotychczas ulg, czy jest jednak czego
się obawiać i z czego zaplanowane zmiany wynikają?
Historia zaczęła się już dawno, bo 16 grudnia
2010

roku,

wówczas

to

uchwalono

Ustawę

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr
5 poz. 13 z późn. zm.). Jedną ze zmian zawartych we
wspomnianej
zastosowania

nowelizacji
ulg

było

ustawowych

ograniczenie

(dla

studentów,

doktorantów, osób z niepełnosprawnością etc.)
jedynie do przewozów o charakterze użyteczności
publicznej,

organizowanych

posiadających

przez

stosowne umowy

samorządowymi.

Zmiana

ta

operatorów

z jednostkami
miała

na

celu

przesunięcie ciężaru refundacji ulg z budżetu
Państwa na samorządy. To właśnie samorządy
powinny

opracować

tzw.

plany

transportowe

i określić w nich co jest przewozem o charakterze

użyteczności publicznej, a co nie. Taki podział ma

ulg ustawowych, przyczyniających się tym samym

prowadzić też do rozróżnienia usług przewozowych

do oszczędności budżetowych.

niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa
(w których ulgi mają obowiązywać) i usług
o charakterze czysto komercyjnym (jak np. na
zdjęciu pociągi EIP), w których to przewoźnik może
stosować ulgi handlowe, jednak już na własne
ryzyko i bez prawa do ich refundacji. Pomimo, że
zdecydowana

większość

przepisów

cytowanej

ustawy weszła w życiu dnia 1 marca 2011 roku, to
część przepisów (w tym te dotyczące nowego
zakresu ulg ustawowych) objęto 6-letnim vacatio
legis,

które

w

założeniu

miało

pozwolić

samorządom m.in. na przygotowanie odpowiednich
mgr farm. Marcin Ciszewski

planów transportowych.
Rzeczywistość jednak pokazała, że przez 6
lat bardzo niewielki procent powiatów przygotował
wprowadzone

Ustawą

zintegrowane

faktycznie wiązałoby się więc z pozbawieniem ulg
znaczną

część

osób

Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

plany

transportowe, wejście w życie nowych regulacji
ustawowych

Pełnomocnik Zarządu ds. uczelni medycznych

obecnie

I Mistrzostwa Doktorantów
i Doktorantek w Piłce Ręcznej

uprawnionych, w tym doktorantów. Aktualnie
jednak w Parlamencie procedowane są równolegle 2
projekty nowelizacji omawianej ustawy: poselski
i

zgłoszony

przez

Senat,

które

zakładają

przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dot.
ulg o rok, a więc do 1 stycznia 2018 roku. Zmiana ta
jest

również

popierana

przez

Ministerstwo

Infrastruktury i Budownictwa.
Reasumując, wszystko wskazuje na to, że
wejście w życie kontrowersyjnych przepisów dot.
ulg ustawowych nastąpi najwcześniej 1 stycznia

Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów
Akademii Wychowania Fizycznego oraz Akademia
Wychowania
współpr acy
Doktorantów

Fizycznego
z

we

Krajow ą
podjęły

próbę

Wrocławiu

we

Re pre zent acją
organizacji

I

Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w
Piłce Ręcznej, które miały się odbyć w sobotę 4
czerwca 2016. Niestety, ze względu na zbyt małą
liczbę zgłoszeń organizatorzy musieli je odwołać.
Ponowna próba organizacji nastąpi jesienią.

2018 roku. Na chwilę obecną zatem nie ma
powodów do obaw, choć w przyszłości należy się
spodziewać zmian mających na celu ograniczenie

mgr Weronika Stodółka
Sekretarz KRD

III Posiedzenie Zarządu
Krajowej Reprezentacji Doktorantów XI kadencji
W dniach 10-12.06.2016 we Wrocławiu
odbyło

się

III

posiedzenie

Zarządu

Krajowej

Reprezentacji Doktorantów. Obrady miały miejsce
na Politechnice Wrocławskiej. Posiedzenie zostało
zorganizowane we współpracy z:
 Politechniką Wrocławską,
 Akademią Wychowania Fizycznego,
 Uniwersytetem Medycznym im. Piastów

Śląskich we Wrocławiu,
 Uniwersytetem

Przyrodniczym

we

Wrocławiu,
 Porozumieniem

Doktorantów

Uczelni

Wrocławskich.
Uczestnicy posiedzenia obradowali między innymi
nad:
 stanowiskiem KRD w sprawie zniesienia ulg

na

przejazdy

środkami

publicznego

transportu zbiorowego,
 nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie

Wyższym,
 konkursem PRODOK/PROPAN,
 kompendium Doktoranta 2.0,
 badaniami doktorantów.

mgr Weronika Stodółka
Sekretarz KRD

Powołanie Śląskiego
Porozumienia Doktorantów

INNOSHARE 2016
W

dniach

24-25.06.2016

odbył

się

22 czerwca 2016 roku powstało Śląskie

Kongres Polski Innowacyjnej, czyli międzynarodowe

Porozumienie Doktorantów. Spotkanie odbyło się

wydarzenie skupiające osoby zajmujące się tematyką

w sali senatu Akademii Wychowania Fizycznego im.

innowacyjności

Jerzego

doktorantów,

Kukuczki

w

Katowicach.

Celem

porozumienia jest:
środowiska

śląskich

doktorantów,
 realizowanie

wspólnych

studentów

Sikora z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
wiceprzewodniczącymi zostali: Karol Bar z Akademii
Wychowania Fizycznego

im. Jerzego

Kukuczki

w Katowicach oraz Adam Pudełko ze Śląskiego
Medycznego
został

w

Katowicach.

Szymon

Dąbrowski

z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pozostali
członkowie Rady Porozumienia:
 Anna Kiljan (Politechnika Śląska),

Martyniak

(Uniwersytet

Ekonomiczny w Katowicach),

(Akademia
im.

przedstawicieli

organizacji

technologii w oparciu o badania naukowe,

 wydarzenie budujące Globalną Społeczność
Polskich Naukowców i Innowatorów: Polaków
oraz

Kukuczki

w Katowicach).

sukcesów w działalności!
mgr Weronika Stodółka
Sekretarz KRD

pochodzenia

biznesową,

 cross-branżowe i cross-sektorowe dzielenie się
wiedzą oraz doświadczeniami w zakresie:


budowania

szeroko

rozumianej

innowacyjności,
prowadzenia

multidyscyplinarnych

badań naukowych,


funkcjonowania działów R&D w MŚP
i start-upach,



finansowania

i

rozwijania

start-

upów/MŚP pochodzących z nauki i

Bardzo cieszymy się z powstania Porozumienia oraz
liczymy na owocną współpracę. Życzymy samych

polskiego

współpracę naukową, biznesową i naukowo-

Wychowania

Jerzego

obywateli

przebywających za granicą, stawiających na



Krajowa Reprezentacja Doktorantów),
Fizycznego

oraz

przedsiębiorców,

 prezentacje i panele nastawione na rozwój

 Magdalena Zorychta (Politechnika Śląska,

Rodak

startupowców,

INNOSHARE to w szczególności:

Przewodniczącym Rady Porozumienia został Karol

 Piotr

naukowców,

przedsięwzięć

 współpraca z organizacjami doktoranckimi.

 M a r t a

młodych

nauki:

pozarządowych i instytucji publicznych.

naukowych i kulturalnych,

Rady

biznesu:
inwestorów

 wymiana informacji i doświadczeń,

Sekretarzem

przedstawicieli

skupionych w kołach naukowych; przedstawicieli

 reprezentowanie

Uniwersytetu

m.in.

innowacyjnych technologii,


pozyskiwania finansowania dla badań
oraz

innowacyjnych

naukowych.

projektów

Organizatorem INNOSHARE 2016 były Polska
Innowacyjna,

Krajowa

Reprezentacja

Doktorantów, CZIiTT PW oraz Fundacja SF BCC.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły m.in.
Politechnika

Warszawska

oraz

Integracyjne Mistrzostwa
Doktorantów i Doktorantek
w Tenisie i Squashu

Ministerstwo
W dniu 25 czerwca 2016 r. w Hali Tenisowej

Rozwoju.

Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha

w

Krakowie

odbyły

się

Integracyjne

Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie
i Squashu. W wydarzeniu tym, zorganizowanym
przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
Ogólnopolskie

Porozumienie

Doktorantów

Akademii Wychowania Fizycznego, we współpracy
z Krajową Reprezentacją Doktorantów, wzięli udział
Doktoranci reprezentujący kilka uczelni z całej
Polski. Mieli oni okazję zmierzyć się w rozgrywkach,
których wyniki przedstawiamy poniżej.

Więcej

informacji

o

INNOSHARE

2016: www.innoshare.pl

Tenis w kategorii kobiet:
I miejsce: Aleksandra Pięta – AWF Kraków
II miejsce: Katarzyna Smoter – AWF Kraków
Tenis w kategorii mężczyzn:
mgr inż. Magdalena Zorychta
Członek Zarządu KRD

I miejsce: Paweł Cyrek – AWF Kraków
II miejsce: Grzegorz Puzio – AWF Kraków

Squash w kategorii kobiet:
I miejsce: Gabriela Augustyn – AWF Kraków
II miejsce: Mirela Wolf – Politechnika Wrocławska
III

miejsce:

Monika

Szczerba

–

Politechnika

Warszawska
Squash w kategorii mężczyzn:
I miejsce: Karol Bar – AWF Katowice
II miejsce: Damian Brewczyński – Politechnika
Krakowska
III miejsce: Jan Tarka – Politechnika Wrocławska
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, miłą
atmosferę

i

ducha

sportowej

rywalizacji,

a zwycięzcom gratulujemy!
mgr Iwona Sulowska
Przewodnicząca Komisji ds. Public Relations

Życzy
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cudo
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!!! ;)

