Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów KUL w dniu 1 czerwca 2012 r.
Lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Doktorantów na rok akademicki 2012/2013.
2. Sprawozdanie Zarządu Rady oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2011/2012.
3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Rady Doktorantów.
4. Wybór zarządu Rady Doktorantów.
5. Wybór reprezentantów doktorantów w pozostałych organach.
6. Zmiana Regulaminu Samorządu Doktorantów.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia, wyznaczenie kolejnego terminu.

Nieobecność na posiedzeniu Rady usprawiedliwili: ks. mgr Lesław Łesyk, mgr Sabina
Bartoszek.
Ad 1.
Komisarz

Wyborczy

mgr

Robert

Tabaszewski

przedstawił

protokół

z przeprowadzonych w dniach 26, 28 maja 2012 r. wyborów do Rady Doktorantów na rok
akademicki 2012/2013 (protokół w załączeniu). W skład Rady Doktorantów weszli: mgr
Ewelina Bal (WT), mgr Katarzyna Baran (WNH), mgr Sabina Bartoszek (WT), Maria
Białonoga-Gosik (WT), mgr Rafał Bil (WPPKiA), mgr Arkadiusz Błachut (WF), mgr
Andrzej Cudo (WNS), mgr Ewelina Cur (WNS), mgr Justyna Jurek (WNS), mgr Natalia
Kopeć (WNS), mgr Arkadiusz Król (WT), mgr Katarzyna Lenart (WNS), mgr Dominika
Lipska (WNH), mgr Tomasz Łach (WF), ks. mgr Lesław Łesyk (WT), mgr Katarzyna
Misiura (WT), mgr Olga Myla (WT), mgr Ewelina Polańska (WNH), mgr Natalia Rapa
(WNS), mgr Konrad Sawicki (WNS), mgr Tomasz Siewierski (WNH), mgr Lyubomyr
Sherstyuk (WNS), mgr Michał Szatiło (WPPKiA), mgr Daniel Szlachta (WT), mgr Iwona
Szynkarczuk (WNH), mgr Fabian Świder (WPPKiA), mgr Robert Tabaszewski (WPPKiA),
mgr Adam Trawiński (WNS), mgr Adrianna Tułodziecka (WPPKiA), ks. mgr Konrad
Zaborowski (WF).
Obecna na posiedzeniu mgr Małgorzata Strawa przedstawiła swoje wątpliwości
odnośnie do przebiegu wyborów, w szczególności przedstawiła sytuację, w której jeden
z członków Komisji Wyborczej nakłaniał do głosowania na wskazane przez siebie osoby. Jak

wyjaśnił mgr Robert Tabaszewski, ordynacja wyborcza nie zabrania wskazanych powyżej
zachowań. Ponadto, zgodnie z przyjętą ordynacją, nie wpłynęło oficjalne pismo
kwestionujące przebieg wyborów.
Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Doktorantów przyjęli protokół jednogłośnie
(15 tak, jednogłośnie).
Ad 2.
Przewodnicząca Zarządu

mgr Joanna Kiereś-Łach przedstawiła sprawozdanie

z działalności Zarządu w roku akademickim 2012/2013. Następnie mgr Joanna Żołnierz
odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011/2012. Sprawozdania zostały
dołączone do protokołu.
Ad 3.
Od tej pory w głosowaniach brali udział nowowybrani członkowie Rady Doktorantów.
Rada Doktorantów, w głosowaniu tajnym, wybrała na Przewodniczącego Rady mgr
Roberta Tabaszewskiego (17 tak, 3 nie).
Na stanowisko Sekretarza Rady Przewodniczący Robert Tabaszewski zaproponował
mgr Natalię Kopeć, która zgodziła się pełnić proponowaną funkcję. Rada Doktorantów
przyjęła jej kandydaturę jednogłośnie (20 tak, jednogłośnie).
Ad 4.
Na funkcję Przewodniczącego Zarządu Rady zgłoszono dwie kandydatury: mgra
Tomasza Siewierskiego oraz mgra Konrada Sawickiego. Kandydaci przedstawili swoje
sylwetki oraz program, jaki chcieliby realizować pełniąc funkcję Przewodniczącego.
W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zarządu Rady Doktorantów wybrano mgra
Tomasza Siewierskiego (13 tak; mgr Konrad Sawicki – 7 tak).
Przewodniczący Zarządu na swojego zastępcę zaproponował mgra Konrada Sawickiego
(19 tak, 1 wstrzymujący), natomiast na stanowisko Skarbnika mgra Andrzeja Cudo (20 tak,
jednogłośnie).
Ad 5.
W głosowaniu jawnym (18 tak, jednogłośnie) Rada Doktorantów powołała Komisję
Rewizyjną, w skład której weszli: mgr Arkadiusz Błachut (WF), mgr Adam Trawiński
(WNS), mgr Fabian Świder (WPPKiA), mgr Ewelina Polańska (WNH), mgr Olga Myla
(WT).

W głosowaniu tajnym ustalono skład Sądu koleżeńskiego: mgr Dominika Lipska (14
tak), mgr Iwona Szynkarczuk (10 tak), ks. mgr Konrad Zaborowski (10 tak) (pozostałe głosy
oddano na: mgr Ewelinę Cur – 7 tak, mgr Justynę Jurek – 7 tak, mgr Ewelinę Bal – 3 tak).
Rada Doktorantów, w głosowaniu tajnym, powołała na swojego przedstawiciela
w Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2012/2013 mgra Fabiana Świdra (8 tak; mgr
Ewelina Polańska – 4 tak; mgr Justyna Jurek – 3 tak; mgr Tomasz Łach – 2 tak; 1 głos
wstrzymujący). W Komisji Odwoławczej doktorantów reprezentował będzie mgr Adam
Trawiński (10 tak; mgr Arkadiusz Błachut – 8 tak).
Na przedstawicieli do Rad Wydziałów wybrano:
mgr Tomasz Łach – Rada Wydziału Filozofii (18 tak, jednogłośnie)
mgr Justyna Jurek – Rada Wydziału Nauk Społecznych (11 tak; mgr Lyubomyr
Sherstyuk – 5 tak; 2 głosy wstrzymujące)
mgr Robert Tabaszewski – Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
(18 tak, jednogłośnie)
mgr Ewelina Bal, mgr Maria Białonoga-Gosik, mgr Olga Myla, ks. mgr Lesław Lesyk –
Rada Wydziału Teologii (18 tak, jednogłośnie)
Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Humanistycznych dokonany zostanie
w późniejszym terminie.
Ad 6.
W związku ze zmianą Statutu KUL Rada Doktorantów, głosowaniu jawnym (18 tak,
jednogłośnie), przyjęła uchwałę zmieniającą

Regulamin Samorządu Doktorantów KUL

w następującym brzmieniu:
Uchwała
Rady Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 1 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Samorządu Doktoratów Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z uchwaleniem nowego Statutu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Na podstawie § 34 ust. 1 Regulaminu Samorządu Doktoratów Jana Pawła II wprowadza się
następujące zmiany w Regulaminie:
§1

1. Przepis § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wybory do organów odbywają się na pierwszym
posiedzeniu Rady Doktorantów, zwoływanym przez Komisarza Wyborczego”.
2. Przepis § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja organów rozpoczyna się 1 września”.
3. W § 10 dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: „Organy Rady Doktorantów stanowią wyłączną
reprezentację ogółu doktorantów Uniwersytetu”.
4. Przepis § 14 ust. 5 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu”.
5. W § 15 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu: „W razie równości głosów rozstrzyga
Przewodniczący, który ujawnia swój głos. W razie niemożności uzyskania kworum,
Przewodniczący zwołuje II termin posiedzenia Rady. W takim wypadku przepisu ust. 1 nie
stosuje się.”
6. Przepis § 17 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „wybór i odwołanie Prezesa oraz członków
Zarządu”.
7. W § 17 dopisuje się pkt. 10 w brzmieniu: „uchwalanie Kodeksu Etyki Doktoranta”.
Przepis § 19 ust. 4) otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady posiada kompetencje
w następujących sprawach: 1) zwoływania i prowadzenia obrad Rady 2) delegowania w
swoim zastępstwie Sekretarza do prowadzenia obrad Rady 3) reprezentowania Rady na
zewnątrz

4)

reprezentowania

Samorządu

Doktorantów

w

Krajowej

Reprezentacji

Doktorantów 5) podejmowania decyzji w bieżących sprawach niezastrzeżonych dla innych
organów Rady”.
8. Przepis § 20 otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu
Doktorantów 2. Zarząd składa się z 3-5 osób wybieranych spośród członków bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady 3. Zarząd składa się z:
Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz członków Zarządu 4. Prezesa wybiera Rada
Doktorantów bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu
Rady 5. Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Rada Doktorantów spośród kandydatów
przedstawionych przez nowo wybranego Prezesa 5. Zarząd posiada kompetencje
w następujących sprawach: 1) wykonywanie uchwał Rady 2) organizacji oraz prowadzenia
siedziby Rady Doktorantów 3) występowania przed organami Uniwersytetu zgodnie
z interesem doktorantów”.
9. Przepis § 21 otrzymuje brzmienie: „1. Prezes posiada kompetencje w następujących
sprawach: 1) zwoływania i koordynowania pracami Zarządu 2) określania zadań członków
Zarządu 3) reprezentowania Samorządu Doktorantów w Senacie KUL 2. Prezes jest
obowiązany do przedstawiania sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Doktorantów na
każdym jej posiedzeniu a także na każde żądanie Komisji Rewizyjnej”.

10. Przepis § 22 otrzymuje brzmienie: „1. Wiceprezes wspiera Prezesa w jego działaniach
oraz zastępuje go w obowiązkach podczas jego nieobecności”.
11. W § 25 ust. 2 słowo: „kontrolna” zastępuje się słowem „rewizyjna”.
12. Przepis § 26 ust. 4 pkt. 4) otrzymuje brzmienie: „Prezesa lub wiceprezesa zarządu”.
13. Przepis

§ 27

otrzymuje brzmienie: „1. Podstawę działalności finansowej Rady

Doktorantów stanowi roczny plan finansowy uchwalony przez Radę na podstawie projektu
przedstawionego przez Zarząd” 2. Plan finansowy wskazuje w szczególności: dysponentów
oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania i projekty. 3.
Nad wykorzystaniem środków czuwa skarbnik zarządu, a za realizację planu finansowego
odpowiada Zarząd”.
14. Przepis § 28 otrzymuje brzmienie: „1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżący nadzór nad
realizacją planu finansowego przez Zarząd. W każdym czasie może żądać wyjaśnień oraz
określonych informacji przez członków Zarządu, o wykrytych nieprawidłowościach
niezwłocznie informuje Radę 2. Rada Doktorantów przyjmuje sprawozdanie z wykonania
rocznego planu finansowego przez Zarząd po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem
Komisji

Rewizyjnej.

z wykorzystania

3.

środków

Zarząd

przedstawia

finansowych

organom

przeznaczonych

Uniwersytetu
na

działalność

sprawozdanie
Samorządu

Doktorantów jeden raz w roku akademickim w terminach określonych w odrębnych
przepisach”.
15. W § 29 dopisuje się ust. 1a w brzmieniu: „Wybory do Rady Doktorantów odbywają się
w maju”.
16. Przepis § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu
uczestnikowi studiów doktoranckich z wyjątkiem osób, które zostały ukarane prawomocnym
wyrokiem komisji dyscyplinarnej zawieszającym je w prawach doktoranta”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
Ad. 7.
Mgr Anna Starościc podziękowała mgr Katarzynie Baran, mgr Patrycji Burbie oraz mgr.
Mateuszowi Puchale za organizację ogólnopolskiej konferencji pt. Jan Paweł II: Pamięć Osoba - Tożsamość, która odbyła się w dniach 30-31 maja 2012 r.

Mgr Anna Starościc poinformowała, że członkowie Rady Doktorantów na rok
akademicki 2012/2013 uzyskają dostęp do profilu doktorantów w Bazie Wiedzy na platformie
e-KUL, gdzie zamieszczone są wszystkie dokumenty Rady w formie elektronicznej.
Ad 8.
Kolejne posiedzenie Rady Doktorantów zaplanowano na dzień 1 października 2012 r.
na godz. 16.00.
Mgr Anna Starościc
Sekretarz Rady

