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Protokół z IV zwyczajnego posiedzenia Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej 

kadencji 2021 (19.05.2021) 

Przygotowali Kinga Piotrowska i Jacek Kostrzewa 

Obecni 

Delegaci RDPW 2021 

Bajor Grzegorz  

Branecka Natalia  

Bucholc Karol 

Cendrowski Piotr  

Czajka Anna  

Czeranowska-Panufnik Olga 

Drobnicki Rafał  

Huras Paweł 

Jachimowicz Anna  

Konarzewska Paulina 

Kruk-Fura Paulina  

Kukielski Michał 

Kuzak Łukasz (zastępca delegata) 

Łomża Pola 

Mościcki Artur  

Obst Krzysztof 

Ojrzyńska Milena 

Pajerczak Marta  

Skarżyński Kacper  

Szymczyk Anna  

Więckowski Mikołaj 

Wołosz Dominik  

Zams Maciej 

 

Komisja Regulaminowa 

Manujło Andrzej 
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Michalczuk Urszula 

 

Goście 

Bartosiewicz Mateusz 

Komorowska Gabriela 

Kopytowski Adrian 

Kostrzewa Jacek 

Piotrowska Kinga 

Wilczyński Adam 

Wilk Angelika 

 

Gość szczególny 

Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski 

 

W posiedzeniu wzięły udział 33 osoby. 

 

Porządek Obrad 

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie kworum. 

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

3. Informacje bieżące. 

4. Spotkanie z Prorektorem ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Mariuszem Malinowskim. 

5. Debata z Prorektorem ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Mariuszem Malinowskim. 

6. Spotkanie z dr hab. inż. Rolandem Jachimowskim, prof. uczelni. 

7. Przeprowadzenie głosowania. 

8. Wolne wnioski i interpelacje. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Adrian Kopytowski powitał wszystkich uczestników posiedzenia. Następnie 

sprawdził listę obecności i potwierdził kworum do przeprowadzenia głosowania.  

Ad 2. 

Wybrano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania w sprawie zaopiniowania 

kandydatury dr hab. inż. Rolanda Jachimowskiego, prof. uczelni, do Rady Szkoły Doktorskiej 

nr 5.   

https://www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Sklad-osobowy/Zaklad-Inzynierii-Systemow-Transportowych-i-Logistyki/Pracownicy/Roland-Jachimowski-prof.-uczelni
https://www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Sklad-osobowy/Zaklad-Inzynierii-Systemow-Transportowych-i-Logistyki/Pracownicy/Roland-Jachimowski-prof.-uczelni
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Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: 

Anna Czajka – przewodnicząca 

Angelika Wilk 

Ad 3. 

W ramach informacji bieżących, Przewodniczący RDPW, Adrian Kopytowski zapowiedział 

kolejne posiedzenie (w formule stacjonarnej) na końcówkę maja/początek czerwca wraz  

z integracją. 

Następnie głos zabrała Gabriela Komorowska - członek Zarządu odpowiedzialny za 

wydarzenia kulturalno- sportowe. Poinformowała o tym, że: 

 Zostały 3 miejsca na szkolenie z grafiki komputerowej (szkolenie w maju). 

 Zakończyło się szkolenia z Atrakcyjnej wizualizacji danych z PowerPointa (aczkolwiek 

ze względu na duże zapotrzebowanie przewidywana jest kolejna edycja tak by wszyscy 

mieli szanse pójść na to szkolenie). 

Następnie na prośbę Adriana Kopytowskiego, Gabriela Komorowska przybliżyła tematykę 

tych szkoleń  oraz „Ergonomii pracy” (druga edycja odbędzie się 1 czerwca). 

Głos zabrała Paulina Kruk-Fura - członek Zarządu odpowiedzialny za finanse. Przedstawiła 

kolejne kwestie związane z działalnością RDPW: 

 Ofertę dwudniowego szkolenia (12-13 czerwca) z „Podstaw Zarządzania Projektami dla 

Praktyków”(przygotowywane przez Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. W ramach 

szkolenia zostaną omówione metody PMI oraz  PRINCE2. Po pozytywnym zaliczeniu 

testu przewidziane są certyfikaty z Podstaw Zarządzania Projektami.  

 Będą organizowane szkolenia dedykowane konkretnej metodzie (oczywiście dalej 

otwarte dla wszystkich, natomiast będzie można zrobić certyfikat z poszczególnych 

metod osobno). 

 Szkolenie z roli w grupach, tzw. Teoria Belbina (planowany termin: 20 czerwca).  

 Pod koniec maja/na początku czerwca zostaną uruchomione zapisy na te dwa szkolenia 

czerwcowe. Informację o zapisach pojawią się na Facebooku oraz zostaną wysłane  

e-mailowo. 

 Po 29 maja, zgodnie z deklaracjami Kolegium Rektorskiego i Ministerstwa będzie 

możliwe organizowanie wydarzeń stacjonarnych, więc  wraca możliwość organizacji 

wyjść integracyjnych. RDPW również będzie proponować różnego typu wyjścia (19 

czerwca - wyście do studio Buffo na Musical Romeo i Julia - 20 miejsc).  

 18 maja Komisja Finansowa przegłosowała budżet Politechniki na rok 2021. Udało się 

utrzymać kwotę 120 tys. zł. 

 Wkrótce też Wydziałowa Rada Doktorantów i Rada Doktorantów Szkół Doktorskich 

będą proszeni o złożenie preliminarzy kosztów z inicjatywami. 

Adrian Kopytowski zadeklarował chęć podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków, 

które pozostały z ubiegłego roku. Poprosił również o wsparcie działań Zarządu swoimi 

inicjatywami/pomysłami, które mogłyby rozbudowywać naszą samorządność oraz wpłynąć na 

integrację i poznanie siebie. 



4 
 

W tej sprawie zabrał głos Andrzej Manujło doradzając jak najszybsze podjęcie decyzji  

o przeniesieniu środków i złożenie podania. Ponadto  zaproponował podjęcie działań 

zmierzających do zorganizowania posiedzenia wyjazdowego. 

Adrian Kopytowski poinformował o trwających pracach nad przygotowaniem w najbliższym 

czasie takiego posiedzenia wyjazdowego. Stwierdził również, że przed podjęciem działań 

zmierzających do pozyskania środków z ubiegłego roku warto zorientować się jaki będzie 

sposób wydatkowania obecnej subwencji. Poinformował również o przewidzianym pakiecie 

grantów na przygotowanie projektu dla Doktorantów PW. 

Szczegóły przedstawił Jacek Kostrzewa (na ekranie została udostępniona prezentacja): 

 Grant finansowany z budżetu RDPW. 

 Propozycja dla osób, które chciałyby włączyć się bardziej aktywnie w życie 

społeczności doktorantów.  

 Finansowanie inicjatyw takich jak: szkolenia/kursy/wydarzenia kulturalne/wydarzenia 

integracyjne.  

 Budżet na wydarzenie to maksymalnie 2 tys. zł.  

 Uzyskana kwota finansowania może być przeznaczona wyłącznie na organizację 

wydarzenia. 

 Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnione zgłoszenie w formacie PDF przesłać 

na adres: jacek.kostrzewa.dokt@pw.edu.pl wysłać do 30.05.2021r.   

 Do 3 czerwca zostanie przekazana uczestnikom informacja zwrotna (po omówieniu 

inicjatyw z Zarządem). 

 Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Jacka Kostrzewy (kwestie 

merytoryczne). 

 Pytania dotyczące kwestii finansowych - Paulina Kruk-Fura. 

 Zachęcono do rozpowszechnienia tej oferty wśród Doktorantów. Dla zwycięzców 

przewidziane są nagrody rzeczowe. 

Głos zabrał Andrzej Manujło proponując dodatkowo wystawienie zaświadczenia dla 

zwycięzców o pozyskaniu takiego grantu przez Przewodniczącego RDPW. Na co wyraził 

zgodę Adrian Kopytowski 

Ad 4. 

Przewodniczący RDPW, Adrian Kopytowski, przywitał Pana Prorektora, prof. dr hab. inż. 

Mariusza Malinowskiego oraz złożył gratulacje za uzyskanie nagrody za wybitny wkład  

w rozwój zagadnień związanych ze sterowaniem w energoelektronice oraz wspieranie 

cyklicznych konferencji Power Electronics and Motion Control (PEMC). Następnie przeszedł 

do prośby dotyczącej przedstawienia prac nad Statutem PW, wskazania obszarów szczególnie 

dotyczących Szkół Doktorskich, Doktorantów, jak również wizji rozwoju naszego ciała czy 

samych Szkół Doktorskich na przestrzeni zbliżających się czasów oraz próby określenia 

unifikacji tych Szkół. 

Głos zabrał Pan Prorektor, prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski. 

Została wyświetlona prezentacja dotycząca wizji Szkół Doktorskich. Zmiany wynikają z kilku 

potrzeb: 

https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Prorektorzy/Prorektor-ds.-Nauki/Mariusz-Malinowski
https://www.bip.pw.edu.pl/Wladze/Prorektorzy/Prorektor-ds.-Nauki/Mariusz-Malinowski
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1. Oczekiwanie środowiska (o czym mówili w kampanii wyborczej obaj kandydaci). 

2. Potrzeba i trudność działania w pięciu Szkołach Doktorskich i niewspółmierny wysiłek 

do tego ilu jest Doktorantów (wiele rzeczy trzeba powielać realizując te działania  

w pięciu Szkołach Doktorskich). 

3. Na skutek spotkań z Kierownikami Szkół Doktorskich i z Sekretarzami, które pozwalają 

synchronizować prędkość działań w tych Szkołach.  

Następnie Pan Prorektor prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski przedstawił obecną sytuacje  

(5 Szkół Doktorskich, łącznie w 3 dziedzinach i 13 dyscyplinach naukowych). Przy tym zostały 

poruszone kwestie niedogodności obecnego funkcjonowania Szkół Doktorskich.  

Sytuacja obecna (stan na 04.03.2021r.):  

 Obecnie po 4 rekrutacjach jest 403 doktorantów (docelowo będzie ich 1000+). 

 Administracja DOD to tylko 5 osób + pełnomocnik kwestury. 

 5 kierowników SD, 5 Sekretarzy, 5 pełnomocników ds. kształcenia, pełnomocnicy IT. 

 Rolę Super - Kierownika (Dyrektora) pełni obecnie Prorektor ds. Nauki. 

Następnie Pan Prorektor podkreślił, że obecnie priorytetowym zadaniem Kolegium 

Rektorskiego jest to, aby osiągnąć jak najlepszą jakość w trakcie ewaluacji. 

Następnie, Pan Prorektor przedstawił propozycję struktury Szkoły Doktorskiej, przedstawionej 

poniżej:  
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Źródło: prezentacja Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego. 

Dalej, została przedstawiona propozycja obowiązków Rady Szkoły Doktorskiej: 

 Dyrektora Szkoły Doktorskiej (jako Przewodniczącego Rady), 

  Koordynatora Wydziałowego ds. Szkół Doktorskich (Wydziałowy Kierownik  

ds. Szkół Doktorskich), 

 Koordynatora Rady Naukowej Dyscyplin ds. Szkół Doktorskich,  

 Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia,  

 Przewodniczącego Komisji ds. Oceny Śródokresowej, 

  Przewodniczącego Komisji ds. Rekrutacji.  

A także obowiązki administracji (obowiązki DOD, Biura Szkoły Doktorskiej oraz 

Administracji wydziałowej (Dziekanat)). 

Ad 5. 

Pytanie 1: 

Głos zabrał Kacper Skarżyński, który zapytał o zasadność połączenia wszystkich szkół w jedną 

(przy uwzględnieniu wcześniejszych obaw o scedowaniu wszystkich obowiązków obecnych 

Kierowników na jednego Dyrektora) oraz o kwestie możliwości przeniesienia obecnych 

obowiązków Kierowników na Koordynatorów Wydziałowych albo Koordynatorów  

ds. dyscypliny naukowej? Czy wszystkie mniej ważne sprawy można by było zatwierdzić na 

stopniu niżej? 
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Pan Prorektor prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski zwrócił uwagę na to, że na różnych 

uczelniach funkcjonują w znaczącej większości pojedyncze Szkoły Doktorskie. Pan Prorektor 

zgodził się, że kwestie związane z załatwieniem i akceptacją odpowiednich dokumentów 

powinny być rozłożone na te dwie osoby – Koordynatora Wydziałowego ds. Szkół Doktorskich 

i Koordynatora Rady Naukowej Dyscypliny. Usprawnienie procesu przepływu dokumentów  

i informacji ma nastąpić również przez możliwość załatwienia drobnych spraw na wydziale.  

Pytanie 2: 

Pytanie zostało skierowane przez Adriana Kopytowskiego w sprawie obsady Doktorantów  

w prezentowanej strukturze (możliwość edycji lub zasadność konkretnych liczb Doktorantów 

w poszczególnych ciałach). 

Pan Prorektor wyjaśnił iż wynika to z obecnej liczby Doktorantów zaangażowanych  

w Radach Szkół Doktorskich (liczba Doktorantów została proporcjonalnie przeniesiona do 

proponowanej struktury). Aczkolwiek zostanie to zmienione na „nie mniej niż 10% składu”. 

Pan Prorektor wyjaśnił, że będzie możliwość rozszerzenia tej liczby (gwarantuje to zapis nie 

mniej niż 10% składu), aczkolwiek rozmowy na ten temat będą podjęte w trakcie pracy nad 

regulaminem. Osoby wchodzące w tą strukturę powinny być zaangażowane, cały czas działać 

i  być odpowiedzialni za jakieś działanie operacyjne, które będą tam przypisane. 

Pytanie 3: 

Milena Ojrzyńska: kiedy można spodziewać się wprowadzenia tych zmian? 

Pan Prorektor prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski przedstawił kolejne etapy, które umożliwią 

wprowadzenie zaproponowanych zmian. Początek 2022 roku jest najwcześniejszym terminem 

do wprowadzenia takich zmian.  

Pytanie 4: 

Kolejne pytanie zadane przez Jacka Kostrzewę dotyczyło połączenia 5 Szkół Doktorskich  

w jedną Szkołę w kontekście wymagań programowych dotyczących Programu kształcenia. 

Pan Prorektor powiedział, że odpowiedź na to pytanie będzie znane dopiero po tym jak zbierze 

się zespół i zacznie opracowywać szczegółowy sposób transformacji. Pan Prorektor zapewnił, 

że wszystko będzie realizowane w dogodny sposób dla tych Doktorantów, którzy już są  

w Szkołach Doktorskich.  

Pytanie 5: 

Pytanie skierowane przez Pole Łomżę dotyczyło obrony z cyklu publikacji oraz możliwości jej 

regulacji dla całej Politechniki Warszawskiej.   

Pan Prorektor prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski zastanawiał się nad zasadnością zapisu 

takich regulacji. Wyrażona została obawa, czy zapis wszystkiego nie ograniczy elastyczności. 

W dalszej kolejności trwała dyskusja na temat zasadności zapisu takich regulacji a także spraw 

związanych z obroną z cyklu publikacji i monografii.  

Kwestia związana z regulacjami dotyczącymi obron z cyklu publikacji zostanie skonsultowana 

z prawnikiem.  

------------------------------------------------------------------------ 
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Dalsza część posiedzenia została poprowadzona przez Paulinę Kruk-Furę.  

Ad 6. 

Paulina Kruk Fura zaproponowała porządek dalszej części posiedzenia – poprosiła Pana dr hab. 

inż. Rolanda Jachimowskiego, prof. uczelni, o opowiedzenie o sobie, o swojej działalności 

naukowej i dydaktycznej, a następnie wskazała na możliwość zadawania pytań przez 

społeczność doktorancką.  

Odpowiedź dr hab. inż. Rolanda Jachimowskiego, prof. uczelni: 

Nazywam się Roland Jachimowski. Pracuję na Wydziale Transportu Politechniki 

Warszawskiej. Na tym Wydziale ukończyłem jednolite studia magisterskie. Rok popracowałem 

w przemyśle. Wróciłem na Wydział Transportu, zostałem zatrudniony w 2009 r.  jako asystent. 

W międzyczasie podjąłem studia doktoranckie, pod koniec 2012 roku zakończone obroną 

doktoratu. Potem cały czas pracowałem na Politechnice. W 2018 roku uzyskałem tytuł doktora 

habilitowanego. Na Wydziale Transportu prowadzę zajęcia na studiach I i II stopnia, chociaż 

zdecydowana większość tych zajęć jest na studiach II stopnia. Prowadzę jeden przedmiot na 

studiach w języku angielskim, który też u nas na wydziale jest prowadzony. Przez tyle lat 

zdążyłem już być promotorem szeregu prac inżynierskich i magisterskich oraz byłem 

promotorem jednej rozprawy doktorskiej (promotorem pomocniczym). Obecnie mam jednego 

Doktoranta, który w zeszłym roku chciał przyjść na studia doktoranckie do Szkoły Doktorskiej 

nr 5, ale okazało się, że będąc pracownikiem PW nie może być uczestnikiem studiów 

doktoranckich w Szkole Doktorskiej. Jeśli chodzi o moja działalność naukową, to skupia się 

ona głównie wokół modelowania systemów i procesów transportowych. W ostatnim czasie 

szczególną uwagę poświęcam procesom zachodzącym w terminalach intermodalnych, 

generalnie technologii transportu intermodalnego. Przez ten czas zdążyłem też przygotować 

monografię, która jest monografią o charakterze podręcznika akademickiego. Z tej monografii 

korzystają studenci m.in. naszego wydziału. Cały czas czynnie uczestniczyłem w pracach 

naukowo-badawczych realizowanych na wydziale Transportu i tych finansowanych przez 

NCBiR, jak i tych pracach dla przemysłu. Niedawno udało mi się uzyskać dofinansowanie  

z NCBiR-u na badania w ramach konkursu EUREKA. W tym projekcie jestem jego 

kierownikiem. W poprzedniej kadencji byłem członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Obecnie na wydziale Transportu pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia.  Jestem przewodniczącym Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

W ramach prac tej Komisji m.in. monitorujemy jakość kształcenia na studiach doktoranckich, 

które jeszcze u nas na wydziale Transportu trwają. W momencie, kiedy pojawiała się 

możliwość, żebym został Członkiem Rady Szkoły Doktorskiej, zostało mi też powierzone 

koordynowanie doktoratów wdrożeniowych, tutaj u nas na wydziale Transportu. W ramach 

koordynacji tych doktoratów wdrożeniowych sprawdzałem je nie tylko pod względem 

formalnym, ale także pod względem merytorycznym. 

Zgłoszenie mojej kandydatury do Rady Szkoły Doktorskiej wynika z tego, że dość nagle 

odszedł od nas Pan Profesor Włodzimierz Choromański. Szczegółowe informacje na temat 

mojej działalności naukowo-badawczej (m.in. publikacji) możecie Państwo sprawdzić  

w repozytorium. 

Jak bym widział swoją pracę w Radzie Szkoły Doktorskiej? Po ewentualnym zaakceptowaniu 

mnie na Członka tej Rady, od Przewodniczącego, ewentualnie od Członków Rady, otrzymam 

https://www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Sklad-osobowy/Zaklad-Inzynierii-Systemow-Transportowych-i-Logistyki/Pracownicy/Roland-Jachimowski-prof.-uczelni
https://www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Sklad-osobowy/Zaklad-Inzynierii-Systemow-Transportowych-i-Logistyki/Pracownicy/Roland-Jachimowski-prof.-uczelni
https://www.wt.pw.edu.pl/Wydzial/Sklad-osobowy/Zaklad-Inzynierii-Systemow-Transportowych-i-Logistyki/Pracownicy/Roland-Jachimowski-prof.-uczelni


9 
 

zakres swoich obowiązków. Ze swojej strony mogę zapewnić, że będę brał czynny udział  

w posiedzeniach Rady Szkoły Doktorskiej i postaram się jak najlepiej wypełniać prace mi 

powierzone.  

Ad 7. 

Głosowanie nr 1 (testowe) nad zaopiniowaniem kandydatury Pana dr hab. inż. Rolanda 

Jachimowskiego, prof. uczelni, na Członka Rady Szkoły Doktorskiej nr 5.  

Przeprowadzono głosowanie testowe.  

------------------------------------------------------------------------ 

Głosowanie nr 2 nad zaopiniowaniem kandydatury Pana dr hab. inż. Rolanda Jachimowskiego, 

prof. uczelni, na Członka Rady Szkoły Doktorskiej nr 5. 

Uprawnione do głosowania były 23 osoby. Na podstawie wyników głosowania Komisja 

Skrutacyjna stwierdziła, że oddano: 

Głosów „ZA”- 22, 

Głosów „PRZECIW”- 0, 

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH”- 0. 

1 osoba nie oddała głosu w głosowaniu elektronicznym.  

Tym samym, Pan Roland Jachimowski został pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Doktorantów PW na Członka Rady Szkoły Doktorskiej nr 5. 

Ad 8. 

Nie było wolnych wniosków. 

Ad 9. 

Członek Zarządu RDPW kadencji 2021 Paulina Kruk- Fura zamknęła posiedzenie.  
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