Protokół z elektronicznego posiedzenia Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, 17 września 2021 r.

Elektroniczne Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się w dniu 17 września 2021 r. o godz. 19:05 za pośrednictwem aplikacji Microsoft
Teams.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Kamila Brodzińska
Wiktor Eźlakowski
Katarzyna Doroszewska
Nadia Gubernat
Jakub Janarek
Oliwia Kowalczewska
Marta Labuda
Weronika Łaska
Aleksandra Różańska
Anna Wójtowicz
Julia Ząber
Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Ninard – przewodniczący KR

Kamil Trzebuniak

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Krzysztof Ninard, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, otworzył posiedzenie o godzinie
19:04.

Punkt 2
Zatwierdzenie porządku obrad
Jednogłośnie zaakceptowano program posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Głosowanie nad wyborem Prezesa TD UJ
5. Zaakceptowanie kandydatur do Komisji Stypendialnej na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki
6. Zaakceptowanie kandydatur do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia z zakresu
pomocy

materialnej

dla

Doktorantów

Uniwersytetu

Jagiellońskiego

–

Collegium Medicum
7. Zaakceptowanie kandydatury Pana prof. dr hab. Krzysztofa Gila na kierownika studiów
doktoranckich na Wydziale Lekarskim
8. Zatwierdzenie wyników II tury przyznań miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych
w Domu Doktoranta na rok akademicki 2021/2022
9. Wyniki

kontroli

gospodarki

majątkowej

Towarzystwa

Doktorantów

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
10. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady TD UJ z dni 01.09.2021 i 05.09.2021
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski
12. Zamknięcie posiedzenia.

UJ

Punkt 3
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Krzysztof Ninard zapytał Aleksandrę Różańską, czy wyraża zgodę pełnić funkcję w stałej
Komisji Skrutacyjnej. Aleksandra Różańska odpowiedziała, że składa rezygnację. W związku
z tym Krzysztof Ninard zaproponował kandydaturę Kamila Trzebuniaka. Na czas posiedzenia
Kamil Trzebuniak wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu
tajnym Kamil Trzebuniak został wybrany jednogłośnie do Komisji Skrutacyjnej.

Punkt 4
Głosowanie nad wyborem Prezesa TD UJ
Nadia Gubernat zgłosiła Annę Wójtowicz na Prezesa TD UJ. Anna Wójtowicz wyraziła zgodę
na kandydowanie. Nie zgłosili się inni kandydaci. Jest na 4. roku chemii. Anna Wójtowicz
krótko się przedstawiła i opisała swoją działalność w Towarzystwie Doktorantów. Wyraziła
chęć działania na rzecz Towarzystwa z nadzieją, że podoła obowiązkom.
W głosowaniu tajnym Anna Wójtowicz została jednogłośnie wybrana na Prezesa TD UJ. Anna
Wójtowicz podziękowała za wybór.

Punkt 5
Zaakceptowanie kandydatur do Komisji Stypendialnej na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki
Anna Wójtowicz przedstawiła sprawę dotyczącą zaakceptowania kandydatur Karola Kabuta
oraz Łukasza Bodka do Komisji Stypendialnej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki.
Jakub Janarek powiedział, że jest to sprawdzona komisja, a kierownicy studiów cieszą się
dobrym zaufaniem.
Karol Kubat oraz Łukasz Bodek jednogłośnie w głosowaniu tajnym zostali zaakceptowani do
Komisji Stypendialnej na WFAiS.

Punkt 6
Zaakceptowanie kandydatur do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia z zakresu
pomocy materialnej dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum
Anna Wójtowicz przedstawiła kandydatury Pauliny Chałupnik (Wydział Farmaceutyczny) oraz
Agnieszki Krawczyk (Wydział Lekarski) do Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia z
zakresu pomocy materialnej dla doktorantów Collegium Medicum na kadencję 2021-2023.
Paulina Chałupnik oraz Agnieszka Krawczyk jednogłośnie w głosowaniu tajnym zostały
wybrane do Komisji Stypendialnej.
Anna Wójtowicz zauważyła, że należy znaleźć osoby zainteresowane przyznawaniem
akademików dla Collegium Medicum. Anna Wójtowicz poprosiła Dominikę Kurdę, żeby
poszukała osób chętnych, także do Komisji Odwoławczej ds. akademików w ramach Collegium
Medicum.

Punkt 7
Zaakceptowanie kandydatury Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Gila na kierownika
studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim
Anna Wójtowicz przedstawiła pismo, które wpłynęło do TD UJ w sprawie zaakceptowania
kandydatury prof. dr. hab. Krzysztofa Gila na kierownika studiów doktoranckich na Wydziale
Lekarskim.
W głosowaniu tajnym prof. dr hab. Krzysztof Gil został jednogłośnie wybrany na kierownika
studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim.

Punkt 8
Zatwierdzenie wyników II tury przyznań miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych
w Domu Doktoranta na rok akademicki 2021/2022
Ania Wójtowicz wyjaśniła sytuację z przyznanymi miejscami w Domu Doktoranta. Pokój
jednoosobowy był przyznawany powyżej czterech punktów. Zdecydowana większość
doktorantów otrzymała preferowane przez siebie pokoje. W ramach rezerwy pozostawiono parę
wolnych pokojów.

Wiktor Eźlakowski zapytał, jak się ma ta rezerwa w stosunku do poprzedniego roku i czy
zawsze taka jest ustanawiana. Ania Wójtowicz wyjaśniła, że zawsze pozostawiana jest rezerwa,
gdyż dokwaterowuje się doktorantów w trakcie roku.
Nadia Gubernat zapytała kiedy należy spodziewać się odwołań. Ania Wójtowicz
odpowiedziała, że informacje podane są na stronie. W pierwszej turze nie wpłynęły odwołania.
Druga tura zacznie się dopiero 25 września i odwołań należy spodziewać się po jej zakończeniu.
Wyniki z drugiej tury przyznawania akademików zostały jednogłośnie zaakceptowane w
głosowaniu jawnym.

Punkt 9
Wyniki kontroli gospodarki majątkowej Towarzystwa Doktorantów UJ
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Krzysztof Ninard odczytał dokument z kontroli finansowej Towarzystwa Doktorantów. Nadia
Gubernat zgłosiła nieścisłość w raporcie, w którym brakuje wyjścia integracyjnego dla
doktorantów (na kręgle), który odbył się w czerwcu i został rozliczony.
Raport KR nt. finansów TD UJ będzie dostępny na stronie TD UJ.

Punkt 10
Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady TD UJ z dni 01.09.2021 i 05.09.2021
Protokół z dnia 01.09.2021 został przyjęty stosunkiem głosów 7 ZA, 3 WSTRZYMUJĄCE
SIĘ. Protokół z dnia 05.09.2021 został przyjęty stosunkiem głosów 8 ZA, 2
WSTRZYMUJĄCE SIĘ.

Punkt 11
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Anna Wójtowicz przedstawiła wiadomość mailową, jaka wpłynęła do Towarzystwa odnośnie
przedstawicieli w Komisji Statutowo-Prawnej. Anna Wójtowicz wyjaśniła, iż należy wybrać
nową osobę w miejsce jednego z przedstawicieli.

Anna Wójtowicz opisała również przygotowania KRD do stworzenia 5-letniej strategii. KRD
zwróciło się z prośbą, aby do 24 września nadsyłać propozycje, co powinno znaleźć się w
dokumencie.
Następnie omówiony został wniosek o wyróżnienie zasłużonych dla TD UJ. Wniosek jest
związany ze zbliżającym się 30-leciem TDUJ. Do wyróżnienia zaproponowani zostali
Magdalena Wąsowicz, Joanna Świt, Paweł Winiarski, Stanisław Szufa oraz Nadia Gubernat.
Do Prezesa można zgłaszać również inne kandydatury. Kamil Trzebuniak wypowiedział na ten
temat i zaproponował, żeby zastanowić się, z jakich powodów dane osoby mają otrzymać tytuł
zasłużonego dla TD UJ oraz jakie osiągnięcia są godne, aby dołączyć do tej listy. Oliwia
Kowalczewska powiedziała, że ma wątpliwość, czy wszystkim wymienionym tytuł się należy
i czy to dobry pomysł, aby obecna Rada głosowała nad tym wnioskiem. Anna Wójtowicz
wyjaśniła, że byłby to obowiązek przyszłorocznej Rady. Jakub Janarek zaproponował, aby
powołać komisję bądź kapitułę, która przyzna tytuły i która będzie w stanie zweryfikować
osiągnięcia kandydatów. Nowowybrana Rada może przecież nie znać proponowanych osób.
Trzeba więc opisać więcej zasług kandydatów. Kamil Trzebuniak zauważył, że aby nagroda
miała znaczenie, musi ją nadawać Walne Zgromadzenie, a kapituła tylko nominować i
prezentować osiągnięcia kandydatów. Oliwia Kowalczewska zauważyła, że Walne
Zgromadzenie też może nie znać nominowanych, więc to kapituła powinna przyznawać
nagrody. Nadia zaproponowała system mieszany, połowa głosów będzie należała do kapituły,
połowa do Walnego Zgromadzenia. Ola Różańska zauważyła, że Wioletta Pugacewicz,
pracowniczka biura, może wejść do kapituły, gdyż ona najprawdopodobniej zna wiele z tych
osób. Oliwia Kowalczewska dodała, że do kapituły mogą zostać zaproszeni rektorzy/
prorektorzy, inni aktywnie uczestniczący w życiu TD UJ profesorowie i inni pracownicy
uczelni.
Anna Wójtowicz poruszyła temat kandydatury Dominiki Kurdy na wiceprezesa ds. CM UJ.
Kamil Trzebuniak w ramach wolnego wniosku poruszył kwestię dotarcia do doktorantów z
Walnym Zgromadzeniem. Zauważył, że słabo roznoszą się informacje o działaniach i
aktywnościach TD UJ.
Oliwia Kowalczewska złożyła wolny wniosek o wykorzystanie zakupionego niedawno przez
TD UJ aparatu i użycie go do promocji TD UJ. Wywiązała się dyskusja o tym, jak poprawić
wizerunek TD UJ, pojawiła się propozycja założenia oficjalnego Instagrama TD UJ.
Ania Wójtowicz poparła wszystkie zaproponowane pomysły, przychyliła się również do
kwestii „rozluźnienia” atmosfery na Facebooku TD UJ.

Punkt 12
Zamknięcie posiedzenia
Krzysztof Ninard zamknął posiedzenie o 20:54.

Protokołowała Oliwia Kowalczewska

