Protokół z I posiedzenia
Rady Towarzystwa Doktorantów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Posiedzenie Rady Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się
w dniu 10 stycznia 2022 r. o godzinie 18:30 w trybie zdalnym – za pośrednictwem
aplikacji Microsoft Teams.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady:
Kamila Brodzińska
Dominika Fortuna
Dominika Kurda
Marta Labuda
Gabriela Lampart
Anna Rudzińska
Grzegorz Smułek
Małgorzata Śliż
Maciej Wcisło
Anna Wójtowicz
Beata Wyżga
Julia Ząber
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Stanisław Szufa – Przewodniczący KR
Natalia Stręk
Łukasz Fiedeń
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Prezesa TD.
5. Wybór Wiceprezesów/Członków Zarządu TD.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
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Punkt 1
Otwarcie posiedzenia
Stanisław Szufa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TD UJ, otworzył posiedzenie
o godzinie 18:30.
Punkt 2
Wybór protokolanta
Protokolantem jednomyślnie został wybrany Maciej Wcisło.
Punkt 3
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Rada przez aklamację zdecydowała o niepowoływaniu Komisji Skrutacyjnej. Stanisław
Szufa poinformował, że wszystkie głosowania podczas I Posiedzenia Rady odbywać się
będą za pomocą przygotowanych przez niego formularzy w aplikacji MS Forms.
Punkt 4
Wybór Prezesa TD UJ
Prowadzący posiedzenie poinformował o rozpoczęciu przyjmowania kandydatur na
Prezesa TD UJ. Dominika Kurda zgłosiła kandydaturę Anny Wójtowicz, która wyraziła
zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur Stanisław Szufa zamknął
przyjmowanie kandydatur i poinformował kandydatkę, by jej prezentacja trwała do
15 minut.
Nastąpiła prezentacja kandydatki – Anny Wójtowicz. Kandydatka zreferowała swoje
dotychczasowe doświadczenie w ramach struktur Towarzystwa Doktorantów UJ oraz
pełnione funkcje, a także przebieg studiów doktoranckich i zainteresowania naukowe.
Następnie przedstawiła swój plan na funkcjonowanie Towarzystwa Doktorantów
w roku 2022. Jako najważniejsze obszary działalności i cele wskazała: decentralizację
– delegowanie obowiązków na rzecz wiceprezesów i pełnomocników; komunikację:
Prezes – Zarząd, Zarząd – Rada, Rada – społeczność doktorantów UJ, publikowanie
uchwał i protokołów; promocję – dalszy rozwój mediów społecznościowych i kanałów
komunikacyjnych (Facebook, Instagram), ale również organizacja wydarzeń;
współpracę – na płaszczyznach: uczelnianej, krajowej oraz międzynarodowej; oraz
kontynuację – najważniejszych inicjatyw i projektów TD UJ m.in. 3-Minute-Thesis
Competition, Salony Naukowe.
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Następnie Anna Wójtowicz przedstawiła swoją propozycję składu Zarządu, w skład
którego, oprócz Prezesa, mieliby wchodzić:
– Wiceprezes do spraw CM UJ,
– Wiceprezes do spraw finansowo-prawnych,
– Wiceprezes do spraw naukowo-kulturalnych,
– Sekretarz Zarządu.
Anna Wójtowicz ponadto zadeklarowała chęć powołania pięciu pełnomocników oraz
krótko scharakteryzowała planowany podział kompetencji członków Zarządu oraz
pełnomocników.
Ponadto poinformowała o planach uczczenia jubileuszu 30-lecia funkcjonowania
Towarzystwa Doktorantów poprzez organizację specjalnego wydarzenia oraz zwróciła
uwagę na rolę tego wydarzenia w kontekście prac Towarzystwa na ten rok.
Poinformowała o rozmowie z Rzecznikiem Praw i Wartości Akademickich UJ na temat
współpracy w celu promowania dobrych metod komunikacji i rozwiązywania
konfliktów wewnątrzuczelnianych. Kandydatka ponadto wyraziła nadzieję na
organizację wyjazdu integracyjnego oraz na organizację kolejnych edycji konkursu
3-Minute-Thesis.
W aspekcie działalności komisji TD UJ zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia
ciągłości działań komisji – co ma gwarantować powołanie wiceprezesów
odpowiedzialnych za prace poszczególnych komisji. Zadeklarowała podtrzymanie
organizacji dotychczasowych wydarzeń. Podkreśliła konieczność tłumaczenia
brakujących treści na stronie internetowej oraz reaktywację komisji
antydyskryminacyjnej.
Jako najważniejsze zadanie na 2022 wskazała stworzenie dobrze funkcjonującego
zespołu – w celu wspólnego działania na rzecz społeczności doktoranckiej.
Po zakończeniu prezentacji Stanisław Szufa poinformował o możliwości zadawania
pytań kandydatce. Wobec początkowego braku pytań, wygłosił swoje komentarze: po
pierwsze wyraził nadzieję na jak najszybszą organizację wyjazdu szkoleniowointegracyjnego Rady TD UJ, po drugie (uwaga natury formalnej) wskazał, iż
pełnomocnicy i przewodniczący komisji nie przestają pełnić swoich funkcji z końcem
roku kalendarzowego. Anna Wójtowicz poinformowała, którzy pełnomocnicy
pozostaną na swoich funkcjach, a którzy w związku z rezygnacją poszczególnych osób
z działalności w TD UJ zostaną powołani na nowo.
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Kolejne pytania zadał Łukasz Fiedeń:
1. Plan na działanie – jak oddolnie zaangażować doktorantów (działalność na
wydziałach i innych jednostkach uczelnianych).
2. Konkurs na dofinansowanie działalności doktorantów był przedmiotem
dyskusji w Komisji Rewizyjnej – 4 odsłony konkursu w ciągu roku uznane
zostały za niewystarczające wsparcie Doktorantów. Zasugerowano, że warto
przedyskutować wdrożenie naboru ciągłego bądź W innych perspektywach
czasowych- miesięcznej lub dwumiesięcznej.
Odpowiedzi Anny Wójtowicz:
1. Trudno jest zaangażować wielu Doktorantów z uwagi na ich liczne obowiązki.
Zwróciła uwagę na progres w postaci funkcjonowania Towarzystwa w social
mediach, co może działać zachęcająco na potencjalnych kandydatów.
Podkreśliła rolę większej promocji wydarzeń.
2. Kandydatka również zwróciła uwagę na potrzebę częstszej organizacji
konkursów, jednak wymaga to bezpośredniej konsultacji z członkami Komisji
Konkursowej. Zapewniła jednak, że taka rozmowa i próba zmian zostanie
przeprowadzona.
Głos zabrała Natalia Stręk: zwróciła uwagę, że ciężko będzie zwiększyć częstotliwość
organizacji konkursu, być może rozwiązaniem problemu byłaby możliwość
wnioskowania więcej niż jeden raz w danej edycji konkursu przy zachowaniu
dotychczasowej częstotliwości konkursów. Anna Wójtowicz odpowiedziała, że to nie
rozwiązałoby problemu w sytuacji, gdy Doktorant poszukuje środków na udział w
konferencji w okresie, na który edycja konkursu jest już zakończona. Stanisław Szufa
zaproponował, że może rozwiązaniem tej sytuacji byłyby nachodzące na siebie terminy
konkursu. Wywiązała się dyskusja: Anna Wójtowicz podkreśliła małą liczbę zgłoszeń
i rozdzielanych środków. Ponadto w sprawie naboru ciągłego poinformowała, że taki
będzie obowiązywał na dofinansowania przyznawane w ramach programu Inicjatywa
Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Natalia Stręk zwróciła uwagę, że
ważniejsze konferencje są ogłaszane z dużo większym wyprzedzeniem. Stanisław Szufa
złożył postulat, by wrócić do tego tematu w wolnych wnioskach.
Natalia Stręk zadała pytanie w imieniu szkół doktorskich: czy jest planowane działanie
w celu umożliwienia przyznawania zapomóg Doktorantom szkół doktorskich, do
których dostęp jest niemożliwy z uwagi na przyznawane stypendium. Anna Wójtowicz
odpowiedziała, że będzie to negocjować i że wie o problemie. Krajowa Reprezentacja
Doktorantów ma także działać w tym zakresie.
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Stanisław Szufa zarządził elektroniczne głosowanie testowe, które przebiegło
pomyślnie, wszyscy Radni oddali głos. Zachęcił do tego, aby w głosowaniach nie
wstrzymywać się od głosu. Następnie zarządzone zostało głosowanie elektroniczne
w sprawie wyboru Anny Wójtowicz na funkcję Prezesa TD UJ. Po zagłosowaniu przez
wszystkich obecnych Radnych, Stanisław Szufa poinformował o wyborze Anny
Wójtowicz na Prezesa TD UJ stosunkiem głosów: 11 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
Anna Wójtowicz podziękowała i wyraziła nadzieję na spełnienie oczekiwań.
Punkt 5
Wybór Wiceprezesów/Członków Zarządu TD
Anna Wójtowicz zgłosiła kandydaturę Dominiki Kurdy na funkcję wiceprezesa do
spraw CM UJ. Dominika Kurda wyraziła zgodę. Podkreślono, że kandydatka pełniła
już tę funkcję i pragnie ją kontynuować. Dominika Kurda krótko przedstawiła się:
ukończyła fizjoterapię, kształci się w dziedzinie nauk o zdrowiu, zaprezentowała także
swoją dotychczasową działalność na funkcji Wiceprezesa ds. CM UJ.
Dominika Fortuna poinformowała o opuszczeniu spotkania o godzinie 19:05.
Wobec braku pytań, Stanisław Szufa zarządził głosowanie elektroniczne w przedmiocie
wyboru Dominiki Kurdy na funkcję Wiceprezesa do spraw CM UJ. Dominika Kurda
została wybrana na funkcję stosunkiem głosów: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących
– 1.
Stanisław Szufa pogratulował wygranej i zapytał Annę Wójtowicz, czy planuje
przedstawiać dalsze kandydatury.
Anna Wójtowicz zgłosiła kandydaturę Kamili Brodzińskiej na funkcję Wiceprezesa do
spraw finansowo-prawnych. Kamila Brodzińska była aktywną Radną poprzedniej
kadencji, realizuje doktorat w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, studiowała
prawo, dzięki jej doświadczeniu stanowi – zdaniem Anny Wójtowicz – idealną
kandydaturę. Kamila Brodzińska wyraziła zgodę na kandydowanie i krótko
przedstawiła się: jest Przewodniczącą Komisji ds. Badań i Opinii Doktorantów, która
obecnie przygotowuje raport na temat satysfakcji z funkcjonowania szkół doktorskich,
jest członkinią Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania, ponadto nawiązała współpracę
z samorządami doktorantów z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu im. Adama
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Mickiewicza w Poznaniu w kwestii wymiany dobrych praktyk w sprawach
stypendialnych i organizacyjnych.
Anna Wójtowicz poinformowała, że Kamila Brodzińska z wyborem na funkcję
wiceprezesa zrzeknie się funkcji przewodniczącej Komisji. Stanisław Szufa
zasugerował, aby zrezygnowała, dopiero gdy pojawi się nowy przewodniczący Komisji.
Zarządzono głosowanie elektroniczne. W jego efekcie Kamila Brodzińska została
wybrana na funkcję Wiceprezesa do spraw finansowo-prawnych. Wynik głosowania:
10 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
Stanisław Szufa wypowiedział uwagę, że nie należy bać się głosowania na samych
siebie.
Anna Wójtowicz zaprezentowała kandydaturę na stanowisko Wiceprezesa do spraw
naukowo-kulturalnych. Kandydatką była Beata Wyżga (wyraziła zgodę na
kandydowanie). Anna Wójtowicz zwróciła uwagę, że chociaż Beata jest na pierwszym
roku w szkole doktorskiej, to jednak ma duże doświadczenie w działalności
Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Chemii.
Nastąpiła krótka autoprezentacja – Beata Wyżga jest na pierwszym roku doktoratu
w dyscyplinie nauki chemiczne, była Wiceprzewodniczącą WRSS Wydziału Chemii,
Przewodniczącą Komisji Promocji, organizowała liczne wydarzenia kulturalne:
rysowanie układu okresowego pierwiastków na płycie Rynku Głównego w Krakowie,
Dziady. Jak stwierdziła, „nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia”. Obecnie zasiada
w Komisji Promocji TD UJ i zajmuje się Instagramem TD UJ.
Pytanie Stanisława Szufy – czy będzie zajmować się Instagramem po wyborze na
funkcję? Beata Wyżga odpowiedziała, że tak, bo nie jest to bardzo angażujące, ale
chciałaby zaangażować do tego również pozostałych członków komisji.
Pojawiło się pytanie o możliwy problem wynikający z faktu, że Beata jest członkinią
komisji, której prace będzie nadzorować jako Wiceprezes, a której przewodniczącą jest
Julia Ząber. Anna Wójtowicz zwróciła uwagę, że nie będzie to problemem z uwagi na
niezależny charakter pracy komisji. Julia Ząber poinformowała, że również uważa, że
nie będzie to problemem w zakresie pracy komisji z uwagi na przyjazną współpracę
w ramach komisji.
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Stanisław Szufa zwrócił uwagę, że powinna zostać powołana osoba odpowiedzialna za
stronę internetową TD UJ, jak również powinien zostać opublikowany na stronie nowy
skład Rady TD UJ. Julia Ząber zwróciła uwagę, że niestety dotychczas nie udało
znaleźć się osoby odpowiedzialnej za stronę, Stanisław z kolei podkreślił, że nie jest to
bardzo angażujące. Julia zapytała, kto dotychczas zajmował się stroną. Anna
Wójtowicz odpowiedziała, że stroną zajmowała się ona wraz z pracownicami biura
TD UJ.
Nastąpiło głosowanie elektroniczne, w wyniku którego Beata Wyżga została wybrana
na funkcję Wiceprezesa do spraw naukowo-kulturalnych. Wynik głosowania:
10 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący.
Stanisław Szufa pogratulował wyboru i powrócił do sprawy strony internetowej TD UJ,
wskazując, że przydałaby się osoba, która przeglądałaby zakładki na stronie
internetowej Towarzystwa i sprawdzała poprawność danych zawartych na stronie
(bieżąca kontrola). Julia Ząber odpowiedziała, że może to kontrolować. Kamila
Brodzińska zwróciła uwagę na to, że sprawa ta powinna się znaleźć w wolnych
wnioskach. Anna Wójtowicz z kolei poinformowała, że Dominika Fortuna zobowiązała
się do aktualizacji strony, jednak nie ma informacji, czy coś w tym zakresie już
zrobiono. Anna Wójtowicz zobowiązała się, że skontaktuje się z pracownicami biura
TD UJ w sprawie aktualizacji listy radnych na stronie oraz zwróciła się z prośbą
o dołączenie zdjęć Członków Rady i Komisji Rewizyjnej na stronę. Dominika Kurda
podkreśliła kwestię jednolitości zdjęć, aby w wolnych wnioskach poruszyć sprawę
wspólnej sesji zdjęciowej.
Anna Wójtowicz poinformowała o chęci powołania kolejnego członka Zarządu –
Sekretarza. Kandydatem był Maciej Wcisło, zwróciła uwagę na jego dotychczasowe
doświadczenie – pełnienie funkcji Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu
Studentów Wydziału Polonistyki UJ i Przewodniczącego Wydziałowej Komisji
Dydaktycznej, w ramach swoich obowiązków zajmował się przygotowywaniem uchwał
i zatwierdzał protokoły z prowadzonych przez siebie posiedzeń.
Maciej Wcisło wyraził zgodę na kandydowanie. Zwrócił uwagę, że jest doktorantem
I roku literaturoznawstwa w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, ukończył
studia z zakresu filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UJ. Powołał się na
dotychczasową działalność samorządową, o której mówił szerzej w czasie wyborów do
Rady TD UJ. Potwierdził swoje kompetencje w zakresie operowania językiem
ojczystym i tworzenia dokumentów, o czym mówiła Anna Wójtowicz.
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Wobec braku pytań Stanisław Szufa zarządził głosowanie elektroniczne. Maciej Wcisło
został wybrany Sekretarzem Zarządu. Wyniki głosowania: za – 11 głosów, 0 przeciw
i 0 wstrzymujących.
Anna Wójtowicz podziękowała za wybranie wszystkich proponowanych kandydatów
i pogratulowała wszystkim nowym członkom Zarządu, wyraziła nadzieję na rychłe
posiedzenie Zarządu. Stanisław Szufa również pogratulował wszystkim wybranym –
pięcioosobowemu Zarządowi.
Punkt 6
Sprawy bieżące i wolne wnioski
Kamila Brodzińska poruszyła następujące kwestie:
1. System zbierania kontaktów do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych (Excel
z numerami telefonów oprócz maili uczelnianych).
2. Strona internetowa – zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji treści na
stronie internetowej. Poza Radą aktualizacji wymaga zmiana nazwisk
i stopni/tytułów niektórych osób. Weryfikacji powinny zostać poddane dane
kontaktowe do koordynatorów studiów doktoranckich (niejednokrotnie
okazywało się, że są to dane nieaktualne).
3. Protokoły i uchwały – zaproponowała wprowadzenie spójnego systemu
numeracji uchwał i protokołów.
Anna Wójtowicz przychyliła się do wniosku – poprosiła Kamilę o przygotowanie
arkusza z danymi kontaktowymi. Ponadto zachęciła Radnych do zgłaszania się na
pełnomocników: do spraw wyborów, rozwoju, organizacji jubileuszu TD UJ.
Pełnomocnicy są powoływani przez Zarząd – następnie Rada jest informowana
o wyborze. Ponadto Anna przekazała dwie dodatkowe informacje:
1. KRD organizuje wydarzenie pt. Szkoła młodego naukowca samorządowca –
wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Zakopanego.
2. Kolejne wydarzenie – szkolenie z popularyzacji nauki – tylko 14 miejsc,
organizowane przez Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki.
Stanisław Szufa zaproponował, by w tabeli z danymi kontaktami uwzględnić kto jakie
formy imienia preferuje.
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Dominika Kurda złożyła wniosek o jednolite zdjęcia na stronie internetowej. Beata
Wyżga wyraziła chęć wykonania zdjęć. Ewentualnie dysponuje kontaktem do studia,
które robiło zdjęcia dziekanom i rektorom.
Grzegorz Smułek w sprawie strony internetowej zwrócił uwagę na swoje
doświadczenie w zakresie prowadzenia stron internetowych. Wyraził gotowość do
administrowania strony internetowej TD UJ.
Maciej Wcisło:
1. Zagwarantował wypracowanie spójnego systemu sporządzania i numerowania
uchwał i protokołów.
2. Zaproponował założenie konta Towarzystwa na portalu Linkedin.
Anna Wójtowicz poparła postulat spójnych zdjęć, podziękowała Grzegorzowi
i zadeklarowała organizację zespołu na MS Teams dotyczącego strony internetowej.
Ponadto złożyła postulat wyboru stałego terminu posiedzeń Rady, np. wtorek o 19:00,
które będą ogłaszane z tygodniowym wyprzedzeniem. Anna ogłosiła, że będzie pytać
o stały termin posiedzeń za pośrednictwem Doodle.
Małgorzata Śliż:
1. Poparła założenie konta Towarzystwa na Linkedin.
2. Poprosiła o link do szkolenia z popularyzacji nauki.
3. Poinformowała, że również prowadzi strony w portalu UJ i zadeklarowała swoją
pomoc w tym zakresie.
Grzegorz Smułek zwrócił uwagę na problemy komunikacyjne między sekretariatami
szkół doktorskich a Doktorantami.
Natalia Stręk zadała pytanie, czy planowane będą stacjonarne posiedzenia?
Anna Wójtowicz w kwestii posiedzeń stacjonarnych, przekazała, że na razie nie jest
planowany pełny powrót do pracy stacjonarnej, zapowiedziała, że minimum jedno
posiedzenie w kadencji powinno odbyć się stacjonarnie, o preferowaną formę
posiedzeń będzie jeszcze pytać radnych w ankiecie.
Dominika Kurda zaproponowała, aby 1 na 3 spotkania odbywało się stacjonarne.
W sprawie informacji ze szkół doktorskich – zwróciła uwagę, że w Radzie jest
reprezentacja każdej szkoły doktorskiej, więc można kontrolować tę sytuację na
bieżąco.
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Grzegorz Smułek zwrócił uwagę, że byłoby lepiej, gdyby wszystkie szkoły doktorskie
miały wypracowany spójny sposób komunikacji. Podkreślił konieczność
egzekwowania od sekretariataów szkół doktorskich, aby informowały swoich
doktorantów o wszystkich ważnych kwestiach. Złożył postulat zorganizowania
ewaluacji współpracy między doktorantami a szkołami doktorskimi. Na bazie
wniosków z takiej ewaluacji można by spotkać się z dyrektorami, pracownikami szkół
doktorskich i przedstawić im efekty ewaluacji w celu wyegzekwowania zmian.
Stanisław Szufa poinformował, że kwestia informowania doktorantów była już
przedmiotem dyskusji z Prorektorem ds. badań naukowych prof. dr hab. Piotrem
Kuśtrowskim, Uniwersytet będzie się starał publikować wszystkie informacje
o dostępnych dla doktorantów grantach i projektach w jednym miejscu.
Grzegorz Smułek dodał jeszcze informację o chaosie informacyjnym w sprawie
Erasmusa.
Anna Wójtowicz:
1. W sprawie ewaluacji szkół doktorskich poinformowała, że odpowiednia ankieta
była już przeprowadzana przez Komisję ds. Badań i Opinii Doktorantów
i Kamila Brodzińska, zapewne wkrótce podzieli się z nami jej wynikami.
2. Na stronie UJ pojawiła się zakładka informująca o grantach i projektach
dostępnych dla doktorantów, było to już rozsyłane przez newsletter TD UJ, choć
okazało się, że niektóre informacje z Centrum Wsparcia Nauki są nieaktualne.
3. Poinformowała, że Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian
wyraża chęć spotkania z całą Radą TD UJ, możemy wziąć pod uwagę spotkanie
stacjonarne. Termin będzie ustalany z Prorektorem – kto będzie mógł, to
przyjdzie.
Maciej Wcisło odpowiedział Grzegorzowi Smułkowi (na pytanie, czy doktoranci mają
swoje wirtualne wizytówki, podstrony), że funkcjonują zakładki poświęcone
doktorantom na stronie internetowej SDNH (jednak na razie bez tegorocznych)
i zakładki dla osób ze starego trybu na stronach części katedr działających w ramach
Wydziału Polonistyki. W zakładkach na stronie SDNH są informacje o temacie
rozprawy doktoranta, promotorze, komitecie doktorskim, na stronie katedr:
niejednokrotnie zdjęcie, biogram doktoranta, zainteresowania naukowe, wykaz
publikacji i prowadzonych zajęć.
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Łukasz Fiedeń zaprezentował wolne wnioski przygotowane przez Komisję Rewizyjną
TD UJ:
1. Kwestia konkursu na dofinansowania – już była poruszana.
2. Należy sprawdzić stan osobowy komisji.
3. Salony naukowe i salony gigantów (salon gigantów się nie odbył, choć impreza
stawiała nas w dobrym świetle i cieszyła się dużą popularnością), wniosek
o konieczność powrotu do organizowania tych wydarzeń. Salony odbywały się
przez cały rok, zaś salon gigantów dodatkowo z obecnością rektorów – warto
wrócić do tej tradycji.
4. Kwestia strony internetowej – została już poruszona.
5. Kwestia wyjazdu integracyjnego – również została już poruszona.
6. Propozycja powołania pełnomocnika ds. kadr – czuwanie nad aktywnością,
obecnością osób w komisjach, sprawdzanie aktywności przedstawicieli
w radach instytutów i wydziałów.
7. Kwestia dofinansowania książek – należy tę kwestię uporządkować.
8. Poddanie pod dyskusję kwestię zmian w zakresie procedur księgowych, jakie
obowiązują na Uniwersytecie. Nie jest to zadanie należące do kompetencji
Towarzystwa, jednak wpływ na jej jakość może przyczynić się do usprawnienia
pracy. Warto, aby w tym zakresie zapoznano się z obowiązującymi obecnie
przepisami podatkowymi.
Natalia Stręk podkreśliła, że widzi dużo nowej energii, pochwala wiele nowych
pomysłów i wyraża nadzieję na ich zrealizowanie. Wskazała na swoją wieloletnią pracę
w ramach TD UJ. Przedstawiła także swoje postrzeganie roli Komisji Rewizyjnej, do
której należy gromadzenie wiedzy organizacyjnej. Członkini Komisji wyraziła także
przekonanie, że KR powinna odpowiadać nie tylko za elementy kontrolne, lecz przede
wszystkim stanowić pomoc i wsparcie dla Radnych, deklarując zarazem aktywną
i koleżeńską współpracę W nawiązaniu do słów Łukasza – również zaleca, aby
powrócić do sprawdzonych eventów. Zwróciła jednak uwagę na pandemię, chociaż
wycieczki integracyjne przyciągały nowych członków do Towarzystwa.
Stanisław Szufa zachęcił do korzystania celem komunikacji Członków Zarządu i Rady
z Teamsa zamiast Messengera. Zwrócił uwagę na konieczność szybkiego procedowania
zmian w regulaminie – warto poprawić pewnie nieścisłości, zadeklarował także pomoc
w udoskonaleniu regulaminu.
Dominika Kurda – zwróciła się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o informowanie Rady
i Zarządu o ewentualnych zastrzeżeniach na bieżąco zamiast pod koniec kadencji.
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Anna Wójtowicz ogłosiła, że radni będą mieli dostęp do pomieszczeń TD UJ (będzie
sporządzona lista osób uprawnionych do odbioru klucza do pok. 9 i 14 przy ulicy
Czapskich 4). Zwróciła ponadto uwagę, że Przewodnicząca Komisji Kultury TD UJ
Nadia Gubernat zobowiązała się zająć organizacją najbliższego salonu naukowego
w jak najszybszym terminie.
Natalia Stręk złożyła postulat sprawdzenia stanu osobowego komisji TD UJ pod kątem
statusu doktoranta.
Grzegorz Smułek poinformował, że w ramach posiedzeń Rady zapoczątkuje nową
tradycję dzielenia się ciekawostkami geograficznymi. Ciekawostka na dziś: 10 września
w Hondurasie wypada Dzień Dziecka. Łukasz Fiedeń docenił inicjatywę.
Punkt 7
Zamknięcie posiedzenia
Stanisław Szufa zamknął posiedzenie o godzinie 20:03.

Protokołował:
Sekretarz Zarządu TD UJ
Maciej Wcisło
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