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PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Doktorantów KUL 

z dnia 3 października 2012 (g. 19.00, GG 107) 

 

Liczba obecnych członków RD: 21, liczba nieobecnych: 9.  

Nieobecność na posiedzeniu RD usprawiedliwili: mgr Justyna Jurek, mgr Katarzyna Misiura, mgr 

Katarzyna Lenart-Kłoś, mgr Fabian Świder, mgr Michał Szatiło, mgr Dominika Lipska. 

Lista obecności w załączniku. 

 

Porządek obrad: 

1. Komunikaty dotyczące terminów kolejnych posiedzeń, siedziby RD oraz Regulaminu 

Samorządu Doktorantów  

2. Sprawy bieżące: 

2.1. Informacja na temat procedury powoływania kierowników studiów doktoranckich na 

poszczególnych wydziałach 

2.2. Zatwierdzenie przedstawicieli doktorantów do rad instytutów 

2.3. Wybór przedstawiciela doktorantów do Rady Instytutu Pedagogiki 

2.4. Zatwierdzenie kandydatów na członków komisji senackich 

2.5. Wyznaczenie terminu wyborów uzupełniających do RD na WNH   

3. Sprawy naukowe – organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów KUL 

4. Wolne wnioski 

5. Komunikat z postępowania Sądu Koleżeńskiego RD KUL (+ komentarz) 

6. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad. 1.  

Przewodniczący Rady Doktorantów mgr Robert Tabaszewski wyjaśnił na wstępie, iż 

terminy posiedzeń RD będą ustalane wspólnie, z uwzględnieniem preferencji studentów zaocznych. 

Termin bieżącego spotkanie został ustalony „odgórnie” wyłącznie z uwagi na konieczność 

zatwierdzenia przedstawicieli doktorantów do poszczególnych organów działających w ramach 

uczelni. Kolejne posiedzenie RD odbędzie się 7 rudnia (piątek).  

Przewodniczący RD poinformował, że Rada Doktorantów KUL posiada od czerwca br. stałą 

siedzibę, która znajduje się w kampusie KUL przy Drodze Męczenników Majdanka 70, w budynku 

3, w sali 33. Zaznaczył jednocześnie, że zostały podjęte starania o uzyskanie siedziby w 

nowobudowanym Centrum Transferu Wiedzy KUL przy Al. Racławickich. Złożono też 
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zamówienie publiczne na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby RD, które zostanie 

sfinansowane ze środków statutowych RD. P 

Przewodniczący wspomniał także, że działamy na podstawie nowego (zmienionego) 

Regulaminu Samorządu Doktorantów KUL, który został zatwierdzony przez Rektora ds. Studentów 

– prof. Ferta oraz Senat KUL.  

 

Ad. 2. 

2.1. Przewodniczący RD przedstawił procedurę powoływania kierowników studiów 

doktoranckich na poszczególnych wydziałach, która zakłada konieczność zaopiniowania danego 

kandydata przez Samorząd Doktorantów KUL (§ 6 ust. 1 i 2, Rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz 

stypendiów doktoranckich). Jedynie Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zwrócił 

się do RD z prośbą o taką opinię. Pozostałe wydziały powołały kierowników bez udziału członków 

RD, zatem niezgodnie z prawem. W sprawie tej wpłynie stosowne pismo do poszczególnych 

dziekanatów. 

2.2. Członkowie RD (21 osób) zatwierdzili przedstawicieli doktorantów do poszczególnych 

rad instytutów (oraz analogicznych jednostek organizacyjnych). Reprezentantami doktorantów są 

następujące osoby:  

- na Wydziale Filozofii: o. mgr Konrad Zaborowski (Filozofia Teoretyczna) oraz mgr Anna 

Dutkowska (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych) 

- na Wydziale Nauk Humanistycznych: mgr Ewelina Polańska (Historia) 

- na Wydziale Nauk Społecznych: mgr Lyubomyr Sherstyuk (Psychologia), mgr Ewelina Cur 

(Socjologia) 

- na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: mgr Adrianna Tułodziecka (Prawo) 

oraz mgr Mariola Lewicka (Prawo Kanoniczne) 

- na Wydziale Teologii: mgr Maria Białonoga-Gosik (Teologia Pastoralna i Katechetyka), ks. mgr 

Lesław Łesyk (Historia Kościoła), mgr Michał Kosche (Teologia Dogmatyczna), mgr Arkadiusz 

Król (Teologia Ekumeniczna), mgr Olga Myla (Teologia Moralna). 

W jawnym głosowaniu członkowie Rady oddali 21 głosów „za”, 0 – „przeciw”, nikt nie 

wstrzymał się od głosu.  

Pozostałe instytuty nie posiadają swoich przedstawicieli w Radzie Doktorantów, informacja 

o reprezentujących je doktorantach zostanie przekazana po ich wyborze. Pisma w sprawie 

poszczególnych przedstawicieli trafią do odpowiednich jednostek (większość jest już dostarczona).  
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2.3. Przedstawiciel doktorantów do Instytutu Pedagogiki został wyłoniony w drodze 

wyborów. Z racji na zgłoszenie się dwóch kandydatów odbyły się wybory tajne, w wyniku których 

kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: mgr Natalia Rapa – 8, mgr Konrad Sawicki – 13. 

Reprezentantem do Rady Instytutu Pedagogiki został – zgodnie z decyzją RD – mgr Konrad 

Sawicki.  

2.4. Członkowie Rady Doktorantów KUL, na wniosek Zarządu RD, zatwierdzili 

przedstawicieli doktorantów do nowo zawiązanych komisji senackich, których skład został ustalony 

dnia 22 września po wskazaniu kandydatów przez Zarząd RD oraz porozumieniu z rektorem. W 

skład poszczególnych komisji wchodzą: 

- Podkomisja ds. Nauki – mgr Andrzej Cudo 

- Podkomisja ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą – mgr Natalia Kopeć 

- Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania – mgr Tomasz Siewierski 

- Komisja ds. Jakości Kształcenia – mgr Ewelina Polańska 

- Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników – mgr Robert Tabaszewski 

- Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów – mgr Adrianna Tułodziecka 

-Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów – mgr Robert Tabaszewski. 

 Zatwierdzenie odbyło się poprzez głosowanie jawne, gdzie za zatwierdzeniem 

wymienionych osób głosowało dwudziestu członków RD, nikt nie był przeciw, jedna osoba 

wstrzymała się od głosu.  

 2.5.  Przewodniczący RD poinformował o konieczności przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających do Rady Doktorantów KUL na Wydziale Nauk Humanistycznych. Termin 

wyborów wyznaczono na dzień 7 listopada 2012 roku (środa) w godz. 11.00 – 13.00. Do komisji 

wyborczej zgłosili się: mgr Adrianna Tułodziecka (WPPKiA) oraz mgr Daniel Szlachta (WT). 

Poprzez głosowanie jawne RD zatwierdziła powyższych członków komisji (20 osób ‘za’, jedna 

osoba wstrzymała się od głosu). 

 

Ad. 3. 

Wśród spraw naukowych główny temat stanowiła II Ogólnopolska Konferencja 

Doktorantów w KUL. Prezes Zarządu RD KUL mgr Tomasz Siewierski przedstawił najważniejsze 

informacje na temat konferencji: konferencja odbędzie się w dniach 16-18 listopada. Rozpocznie 

się wykładami mistrzów (mistrzowie z poszczególnych wydziałów są proponowani przez 

przedstawicieli danych wydziałów, sprawa jest w toku) w sali C 1031. Zgłoszenia na konferencję, 

wraz z abstraktami, należy kierować na e-mail rd@kul.pl do dnia 22 października.  
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Opłata konferencyjna wynosi 170 zł. Ze względu na liczne zapytania zgromadzonych 

podniesiono kwestię finansowania opłaty konferencyjnej dla doktorantów KUL. Prezes Zarządu 

wyjaśnił, że z uwagi na nienajlepszą sytuację finansową RD, najprawdopodobniej nie będzie 

możliwości sfinansowania owej opłaty doktorantom KUL, w szczególności członkom RD. Sprawa 

sfinansowania (lub obniżenia kwoty opłaty poprzez finansowanie częściowe) wyjaśni się w trakcie 

zbierania zgłoszeń, zależy między innymi od liczby zgłoszonych referatów spoza KUL. 

Członkowie RD będą informowani na bieżąco w powyższej sprawie.  

Zgodnie z rozporządzeniem rektora KUL w sprawie cateringu podczas konferencji (obiad i 

bankiet) należy skorzystać z usług stołówki KUL. 

 Prezes Zarządu przypomniał zgromadzonym nazwiska osób odpowiedzialnych za 

organizację konferencji na poszczególnych wydziałach. Są to: mgr Tomasz Łach (WF), mgr 

Ewelina Polańska (WNH), mgr Konrad Sawicki (WNS), mgr Robert Tabaszewski (WPPKiA) oraz 

mgr Maria Białonoga-Gosik (WT). Osoby te zostały zobowiązane do ustalenia i rezerwacji sal na 

poszczególne panele konferencji. 

W sprawie publikacji z poprzedniej konferencji, Przewodniczący RD poinformował, iż 

została już ona złożona do wydawnictwa i czeka na zatwierdzenie przez senacką komisję 

wydawniczą. 

 

Ad. 4. 

 W wolnych wnioskach dominowały sprawy dotyczące finansów.  

Mgr Tomasz Łach poprosił Prezesa Zarządu RD mgra Tomasza Siewierskiego o wyłożenie 

kwestii stypendium projakościowego. Prezes poinformował, że KUL nie rozdysponował wszystkich 

środków przeznaczonych na ten cel, a prośba Zarządu RD o zwiększenie kwoty stypendium (KUL 

wypłacił ustalone w regulaminie minimum w wysokości 800 zł) lub przeprowadzenie dodatkowego 

konkursu spotkała się z odpowiedzią odmowną. Prezes ZD poruszał tę sprawę na spotkaniu Senatu 

KUL, a także w bezpośrednich rozmowach z osobami decyzyjnymi, jednakże, mimo podjętych 

starań, nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego rozwiązania. Kwestia stypendium 

projakościowego będzie nadal monitorowana, by podobna sytuacja nie miała miejsca w kolejnej 

edycji konkursu (a przynajmniej, aby nie została przemilczana). 

Mgr Adam Trawiński poruszył temat specjalnej komisji ds. stypendiów powołanej w 

ramach RD. Przewodniczący RD mgr Robert Tabaszewski przypomniał, że zajmowanie się 

sprawami stypendiów należy do kompetencji i obowiązków Zarządu RD, nie ma więc konieczności 

powoływania specjalnej komisji. 
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W trakcie dyskusji pojawił się temat wydziałowych komisji stypendialnych dotyczących 

właśnie stypendium projakościowego. Przedstawiciele doktorantów do owych komisji powinni być 

delegowania z RD, tymczasem nie wszystkie dziekanaty wystosowały prośbę o wyznaczenie takich 

osób. Sprawę tę należy mieć na uwadze na przyszłość. 

Mgr Tomasz Łach podniósł też kwestię nieterminowego (często) wypłacania stypendiów 

projakościowych. Jest to niejednokrotnie kilku- a nawet kilkunastodniowe przekraczanie terminu 10 

dnia miesiąca (zapis regulaminu), co stanowi często problem dla doktorantów. W sprawie tej 

Przewodniczący RD mgr Robert Tabaszewski zobowiązał się wystosować pismo do Działu Toku 

Studiów oraz do Rektora KUL. 

 

Ad. 5. 

 Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący RD przeczytał komunikat Sądu Koleżeńskiego 

kadencji 2011/2012 w sprawie opartej na wniosku mgr Natalii Rapy oraz mgr Małgorzaty Strawy, 

dotyczącego zachowania mgra Konrada Sawickiego w dn. 28 maja br. Sąd Koleżeński udzielił panu 

mgr Konradowi Sawickiemu upomnienia, a jednocześnie zobowiązał do wystosowania oficjalnych 

przeprosin wobec ogółu doktorantów (bez określenia formy). Jednocześnie w celu zapobieżenia 

podobnym wypadkom Sąd Koleżeński zwrócił się do Zarządu Rady Doktorantów o podniesienie na 

forum RD kwestii zmiany w Ordynacji Wyborczej i wprowadzenia zapisu o ciszy wyborczej. 

 Komunikat został skomentowany przez mgra Konrada Sawickiego. Mgr Sawicki, powołując 

się na różne akty prawne, wskazał na szereg nieprawidłowości w postępowaniu Sądu 

Koleżeńskiego minionej kadencji w bieżącej sprawie, m.in.: brak informacji o złożeniu skargi oraz 

wszczęciu postępowania, uniemożliwienie zabrania głosu w sprawie zainteresowanemu, brak 

informacji o wyniku postępowania czy dostarczenia odpowiedniego pisma z decyzją, które dałoby 

mgr. Sawickiemu szansę odwołania. Mgr Sawicki zaznaczył także, że Sąd Koleżeński przekroczył 

swe uprawnienia. W związku z nieobecnością mgr Dominiki Lipskiej i mgr Iwony Szynkarczuk, 

które jako jedyne z obecnych członków RD wchodziły w skład Sądu Koleżeńskiego poprzedniej 

kadencji, niemożliwe było podjęcie jakichkolwiek kroków, sprawę zawieszono do kolejnego 

posiedzenia RD. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło kilkanaścioro doktorantów, niewchodzących w skład Rady 

Doktorantów KUL. 

 

Sekretarz RD KUL 

Natalia Kopeć 


