Protokół z posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lanckorona, 23 lutego 2019 roku
Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w dniu
23 lutego 2019 r. o godzinie 17:00 w hotelu Modrzewiówka w Lanckoronie.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Agata Tarnacka
Magdalena Cyran
Krzysztof Ninard
Natalia Stręk
Kamil Gibas
Joanna Świt
Piotr Piszczek
Agnieszka Proszewska
Stanisław Szufa

Komisja Rewizyjna:
Paweł Kupis
Michał Białończyk

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Prezes TD UJ Natalia Stręk otworzyła posiedzenie o godzinie 17:10.
Wybór protokolanta – Joanny Świt. Propozycja została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu
jawnym.

Punkt 2
Zatwierdzenie programu posiedzenia.
Jednogłośnie zaakceptowano program posiedzenia Rady.

Punkt 3
Zatwierdzenie przedstawicieli do Szkoły Nauk Humanistycznych
Prezes ogłosiła głosowanie tajne w sprawie zatwierdzenia osób powołanych do Rady Szkoły
Humanistycznej: Agnieszki Proszewskiej i Magdaleny Wąsowicz.
Komisja skrutacyjna w składzie: Michał Białończyk, Paweł Kupis oraz Stanisław Szufa wydała 9
kart do głosowania. Oddano 9 głosów ważnych:
● Agnieszka Proszewska: 8 głosów na tak, 1 wstrzymujący się;
● Magdalena Wąsowicz: 9 głosów na tak.

Punkt 4
Zatwierdzenie przedstawicieli do Szkoły Nauk Społecznych
Prezes ogłosiła głosowanie tajne w sprawie zatwierdzenia osób powołanych do Rady Szkoły Nauk
Społecznych: Natalii Stręk i Pawła Kupisa.
Paweł Kupis rezygnuje z bycia członkiem komisji skrutacyjnej oraz opuszcza salę.
Komisja skrutacyjna w składzie: Michał Białończyk, Stanisław Szufa oraz Kamil Gibas wydała 9
kart do głosowania. Oddano 9 głosów ważnych:
● Natalia Stręk: 9 głosów na tak
● Paweł Kupis: 9 głosów na tak
Do sali wraca Paweł Kupis.

Punkt 5
Zatwierdzenie przedstawicieli do Szkoły Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Prezes ogłosiła głosowanie tajne w sprawie zatwierdzenia osób powołanych do Rady Szkoły Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych: Tomasza Kołodzieja i Stanisława Szufy.
Stanisław Szufa rezygnuje z bycia członkiem komisji skrutacyjnej.
Komisja skrutacyjna w składzie: Michał Białończyk, Paweł Kupis oraz Kamil Gibas wydała 9 kart
do głosowania. Oddano 9 głosów ważnych:
● Tomasz Kołodziej: 8 głosów na tak, 1 wstrzymujący się;
● Stanisław Szufa: 8 głosów na tak, 1 wstrzymujący się.

Punkt 6
Wybór przedstawicieli do Szkoły Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
W związku z nieprawidłowościami związanymi z powołaniem przedstawicieli doktorantów w
Radzie Szkoły Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Prezes zarządziła głosowanie tajne w celu
wyboru dwojga reprezentantów. Nieprawidłowości wynikały z podania przez Piotra Piszczka
dziekanowi Wydziału Lekarskiego nazwisk osób niezatwierdzonych jako reprezentanci przez
Radę. Piotr Piszczek uważa, że informacja przekazana Dziekanowi była nieoficjalna oraz
niewiążąca, a także że podjął kroki w celu wyjaśnienia sytuacji.
Aby rozwiązać problem, ponownie przedstawiona została kandydatura wszystkich trzech osób.
Piotr Piszczek (Wydział Lekarski) przedstawił swoją kandydaturę osobiście: Od 2016 roku
pełniłem wiele funkcji, zajmowałem się też logistyką w trakcie obozu na około 1000 osób.
Organizowałem konferencje i zjazdy. To moja trzecia kadencja w Radzie TD UJ, w zeszłym roku
byłem przewodniczącym Zespołu ds. Sportu i reprezentowałem Towarzystwo w Senacie UJ. Moja
motywacja do kandydowania wynika z tego, że jestem już członkiem Rady, więc uważam, że nadaję
się i do tej funkcji. Ponadto jestem członkiem Zespołu ds. Ustawy 2.0 oraz reprezentuję
Towarzystwo na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, dlatego znam charakterystykę
studiów doktoranckich i szkół doktorskich.
Stanisław Szufa: Wspominałeś wcześniej, że zgłosiłeś swoją kandydaturę ponieważ nie było innych
chętnych. Czy skoro są jednak inne osoby nie chcesz się wycofać? Piotr Piszczek: Nie, teraz
uważam, że będę odpowiednim reprezentantem.

Mikołaj Maga (Wydział Nauk o Zdrowiu) o swoim kandydowaniu poinformował w mailu do
Prezes TD UJ, przekazanym pozostałym Radnym. Mail ten został odczytany w celu
przedstawienia jego osoby.
Kandydatura Kingi Szabat (Wydział Lekarski) została przedstawiona przez Natalię Stręk. Do
wglądu podane zostało CV kandydatki.
Natalia Stręk: Kinga poznała Towarzystwo na wyjeździe integracyjnym, po czym postanowiła
zaangażować się w działania TD. Prowadzi wiele zajęć zarówno w języku polskim, jak i
angielskim. Oprócz tego biegle posługuje się językiem hindi. Poza zainteresowaniami naukowymi
znajduje czas na naukę muzyki - świadczy to o jej dobrym zarządzaniu czasem. Jest na pierwszym
roku, ale działa już w zespole badawczym. Oceniam ją jako odpowiedzialną kandydatkę.
Komisja skrutacyjna w składzie Paweł Kupis, Michał Białończyk oraz Kamil Gibas wydała 9 kart
do głosowania. Oddano 9 głosów ważnych:
● Piotr Piszczek: 0 głosów za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące się
● Mikołaj Maga: 7 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się
● Kinga Szabat: 8 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
W związku z powyższym na przedstawicieli wybrani zostali Kinga Szabat i Mikołaj Maga.

Punkt 7
Zespoły ds. programów kształcenia
W Szkole Nauk Społecznych Dyrektor zarządziła powołanie zespołów ds. programów kształcenia.
Dla każdej dyscypliny utworzony zostanie osobny zespół, w którego skład wchodzić będzie jeden
doktorant. Natalia Stręk poprosiła przedstawicieli pozostałych szkół, aby spróbowali
zaproponować w nich podobne rozwiązanie.
Prezes postuluje o otwarty nabór kandydatów przeprowadzony na Facebooku, w celu zwiększenia
liczby osób zaangażowanych.
Natalia Stręk: Nigdy więcej nie może powtórzyć się taka sytuacja, żeby przedstawiciele
Towarzystwa byli powoływani bez wcześniejszego ogłoszenia naboru i głosowania Rady nad ich
kandydaturą.

Paweł Kupis: Mówiąc o szkołach doktorskich musimy pamiętać, że mówimy o czterech różnych
rzeczywistościach. To że w jednej szkole doktorskiej takie zespoły powstały, nie oznacza, że w
pozostałych również takie zespoły powstaną. Natomiast warto spróbować poruszyć ten temat na
spotkaniach Rad Szkół.
Natalia Stręk: Dyrektor Szkoły Społecznej zgodziła się, że wśród tych przedstawicieli powinna być
jak największa różnorodność. Przy okazji tego tematu chciałabym Was poinformować, że 20.02
do Dyrektorów Szkół wysłane zostały pisma gratulacyjne, natomiast do Rektorów pismo
wyrażające rozgoryczenie, że kandydatury Dyrektorów nie zostały skonsultowane z TD UJ jako
samorządem doktorantów.

Punkt 8
Reorganizacja struktur komisji i zespołów TD UJ
Prezes zarządziła głosowanie jawne w celu powołania Komisji ds. Promocji. Radni jednogłośnie
przyjęli wniosek.
Prezes zarządziła głosowanie jawne w celu zlikwidowania Zespołu ds. Sportu. Radni jednogłośnie
przyjęli wniosek.
Prezes zarządziła głosowanie tajne w celu powołania na stanowisko przewodniczącej Komisji ds.
Promocji Magdaleny Kuczaby-Flisak oraz przeniesienie do Komisji ds. Promocji Stanisława
Szufy, Magdaleny Wąsowicz oraz Magdaleny Danek.
Komisja skrutacyjna w składzie Paweł Kupis, Michał Białończyk oraz Kamil Gibas wydała 9
kart. Zebrano 9 głosów ważnych:
● Magdaleny Kuczaby-Flisak: 9 głosów za
● Stanisław Szufa: 9 głosów za
● Magdalena Wąsowicz: 8 głosów za, 1 wstrzymujący się
● Magdalena Danek: 9 głosów za
Prezes zarządziła głosowanie jawne w celu powołania Komisji Antydyskryminacyjnej. Radni
jednogłośnie przyjęli wniosek.

Prezes zarządziła głosowanie jawne w celu zlikwidowania Komisji ds. Nauki i Badań, aby zespoły
wchodzące w jej skład były niezależne. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek.

Punkt 9
Budżet 2019
Odczytany został mail Magdaleny Wąsowicz z komentarzami dotyczącymi zmian w budżecie.
Jego treść skupiała się wokół następujących zastrzeżeń:
● zmniejszenie kwoty przeznaczonej na Zeszyty Naukowe (38 000 zł z 44 000 zł w zeszłym
roku) i Konkurs dla Najlepszych Doktorantów. (wstępnie 246 695 zł, po dodaniu rezerwy
276 808 zł; w tym roku planowane jest 235 274 zł)
● fundusze potrzebne na stworzenie nowej witryny i tłumaczenie jej na język angielski oraz
nowopowstałe komisje nie powinny pochodzić z tych dwóch źródeł
● lepszym pomysłem byłoby zrezygnowanie z imprez integracyjnych, jednego wyjazdu
integracyjnego lub części gadżetów TD; innym źródłem mogłyby być środki przeznaczone
na działalność Zespołu ds. Szkoleń, który w zeszłym roku miał trudności ze
zrealizowaniem swojego budżetu.
Natalia Stręk: Pamiętajmy o tym, że budżet jest w gruncie rzeczy wspólny - środki mogą zostać
przesunięte ponownie gdyby zaszła taka potrzeba.
Jeśli chodzi o Zeszyty Naukowe TD UJ - obniżenie budżetu zostało zaakceptowane przez Joannę
Świt, redaktor naczelną Zeszytów; 3000 zł zostało przesunięte na Komisję Antydyskryminacyjną,
3000 na Komisję Kultury, aby móc zamawiać lepszych usługodawców (2000 wyjazdy integracyjne,
1000 catering).
W zeszłym roku całe 10% rezerwy poszło ostatecznie na rozliczenie Konkursu.
12 tysięcy złotych, które zostały odjęte z budżetu Konkursu, zostanie przekazane z innego źródła
finansowania - ze środków Rektora na publikacje studentów i doktorantów. Jeśli dodamy do tego
także rezerwę, kwota na Konkurs będzie wyższa.
Budżet Zespołu ds. Szkoleń został przesunięty wewnątrz: zmieniona została kwota na umowy
cywilno-prawne (4000 zł) i wynajem sal, materiałów oraz usług szkoleniowych (8000 zł).

Kwota na obsługę biura została zwiększona ze względu na kwestię formalną zatrudnienia
pracownic biura.
Michał Białończyk: Jak wydatkowana jest rezerwa?
Natalia Stręk: Zawsze wydawana jest na Konkurs o Dofinansowanie Działalności Doktorantów.
Rada jednogłośnie uchwaliła budżet.

Punkt 10
Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady
Prezes ogłosiła termin następnej Rady: 11 marca poniedziałek 19:00 w celu zatwierdzenia decyzji
Zespołu ds. Konkursu o Dofinansowanie Działalności Doktorantów.

Punkt 11
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Paweł Kupis: Chciałbym poruszyć cztery kwestie. Po pierwsze, komisja rewizyjna chciałaby
zwrócić uwagę na to, że protokoły nadal nie są publikowane terminowo. Po drugie, plan
posiedzenia powinien być przedstawiany co najmniej na tydzień przed Radą. Po trzecie,
przypominam o funkcjonowaniu otwartego forum uniwersyteckiego ds. Statutu: dobrze by było
gdyby demokratycznie wybrani przedstawiciele doktorantów wypowiadali się na nim. Pomijając
kwestię tego czy uwagi te zostaną wzięte pod uwagę czy nie, ważne jest to, aby władze nie mogły
zarzucić nam ignorowania dyskusji. Po czwarte - odnośnie wyboru przedstawicieli do Rad Szkół
Doktorskich: nie można dopuścić do sytuacji kiedy TD kompromituje się przed dziekanatem oraz
całym Collegium Medicum. Rektorat w związku z zaistniałą sytuacją może uznać TD za
organizację skrajnie niezorganizowaną - nie byliśmy w stanie wybrać, bez chaosu, 8
przedstawicieli doktorantów do Rad Szkół Doktorskich, a jednocześnie domagamy się
przedstawicieli w innych kolegialnych organach uczelni.
Natalia Stręk: Powstał list do rektora w sprawie obecności doktorantów w radach wydziałów i
instytutów oraz wydziałowych komisjach wyborczych. Niedługo zostanie on wam przesłany i
zostaniecie poproszeni o udanie się do swoich dziekanatów w celu zdobycia poparcia dla naszych
postulatów.

Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia
O godzinie 19:28 Prezes Natalia Stręk zamknęła obrady.

