
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocena 

działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej w roku 

akademickim 2009/2010 
 

Komisja Rewizyjna, pełniąca obowiązki od 3 marca 2010 r., w składzie: 

 dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec – przewodnicząca 

 mgr Anna Dąbrowska-Wosiak – członek 

 mgr inż. Robert Nowotniak – członek 

na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 zapoznała się ze sprawozdaniami Komisji 

i Organów Samorządu Doktorantów z działalności w okresie: październik 2009 - 

maj 2010, obejmującym dwie kadencje. 

 

Poddana kontroli i ocenie została działalność następujących Organów i Komisji: 

 

Władze: 

1. Przewodniczący – Przewodniczący obydwu kadencji Samorządu wypełniali 

swoje statutowe obowiązki – zwoływanie posiedzeń Sejmiku, prowadzenie 

obrad – oraz reprezentowali Samorząd Doktorantów poza Uczelnią. 

2. Rada –  Posiedzenia Rady w bieżącym roku akademickim dotyczyły nowego 

Regulaminu Samorządu oraz Regulaminu Pomocy Materialnej. Przedstawiciele 

Rady uczestniczyli w szeregu spotkań z Prorektorem, na których konsultowano 

propozycje zmian. 

3. Sejmik – W obecnym roku akademickim Sejmik obradował 9 razy. W trakcie 

obrad prowadzone były prace nad nowym Regulaminem Samorządu 

Doktorantów, Regulaminem Pomocy Materialnej, rozwiązywane były bieżące 

problemy doktorantów: problemy z zakwaterowaniem, stypendiami, sprawy 

personalne. 

4. Komisja Rewizyjna – W minionej i w obecnej kadencji do Komisji nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole Organów 

i Komisji Samorządu w maju 2010, której wyniki zawiera niniejsze 

sprawozdanie. 

Organy: 

 Komisje Problemowe: 

 Komisja Zakwaterowań – W minionej kadencji Komisja obradowała 

7 razy, opiniując wnioski o przyznanie miejsc w Domach Studenckich. 

Większość wniosków dotyczyła zakwaterowania w IX DS. Komisja 

przyznała miejsca ok. 30 doktorantom. W nowej kadencji Komisja 

obradowała 5 razy. Komisja przyznała miejsca ok. 70 doktorantom. 

Politechnika Łódzka 



 Komisja ds. Współpracy z Prorektorem ds. Nauki – Komisja 

zajmowała się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie udziału 

w konferencjach oraz szkoleniach doktorantów. Komisji przedłożono 

21 wniosków. Większość wniosków dotyczyła dofinansowania udziału 

w konferencjach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Średnią kwotą przyznanego dofinansowania było ok. 950 PLN. 

Najwięcej wniosków (17) zostało złożonych przez doktorantów 

Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk 

o Żywności. 

 Odwoławcza Komisja Stypendialna – W obecnym roku akademickim 

odbyło się 5 posiedzeń Komisji. Komisja rozpatrzyła 10 wniosków 

doktorantów. Większość wniosków doktorantów dotyczyła odwołań od 

decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych. Jeden wniosek 

(z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) został 

rozpatrzony pozytywnie, pozostałe – negatywnie. Przyczyną większości 

negatywnych decyzji było przekroczenie terminów składania 

dokumentów lub braki w dokumentach, przedstawianych 

Wydziałowym Komisjom Stypendialnym, wynikające z winy 

odwołujących się doktorantów. W nowej kadencji do Komisji nie 

wpłynęły jeszcze żadne wnioski. 

 Komisja ds. Pomocy Materialnej – W obecnym roku akademickim 

Komisja zajmowała się nowelizacją Regulaminu Pomocy Materialnej 

oraz punktacji rankingowej. Propozycje zmian były dyskutowane na 

szeregu spotkań z zainteresowanymi członkami Samorządu oraz 

konsultowane na spotkaniach z Prorektorem Wojciechem Wolfem. 

Komisja podejmowała także decyzje w sprawie wniosków doktorantów 

o zapomogi. Zapomogi przyznano trzem ubiegającym się doktorantom. 

 Komisja Dyscyplinarna – do Komisji nie zostały skierowane żadne 

wnioski. 

 Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna – do Komisji nie zostały 

skierowane żadne wnioski. 

 Zespół ds. Przepustek Wjazdowych – Spośród 50 przepustek, którymi 

dysponuje Samorząd, wszystkie są obecnie wydane. Na liście oczekujących 

znajduje się aktualnie 45 osób. W obecnym roku akademickim wydano 

5 przepustek. 

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Władz, Komisji i Organów 

Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2009/2010. Komisja nie stwierdziła 

występowania nieprawidłowości. 

 

 

dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec ………………………. 

 

mgr Anna Dąbrowska-Wosiak                  ………………………. 

 

mgr inż. Robert Nowotniak                        ………………………. 

 

 


