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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz ocena  
działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej  

w roku akademickim 2010/2011 
 

Komisja Rewizyjna, pełniąca obowiązki od 7 marca 2011 r., w składzie: 

• Mgr inż. Skonieczka Sławomir - przewodniczący 
• mgr inż. Joanna Matras - członek 
• mgr inż. Andrzej Rachocki - członek 
 

na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2011 zapoznała się ze sprawozdaniami Komisji i Organów 
Samorządu Doktorantów z działalności w okresie: październik 2010 -maj 2011, 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. Sejmik - W obecnym roku akademickim Sejmik obradował 7 razy. W trakcie obrad prowadzone 
były prace nad nowym Regulaminem Samorządu Doktorantów, Regulaminem Pomocy 
Materialnej, rozwiązywane były bieżące problemy doktorantów: problemy z Komisją 
Zakwaterowań, stypendiami, sprawy personalne. 

3. 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 
2011, której wyniki zawiera niniejsze sprawozdanie. 

 

Organy: 
 

Komisje Problemowe: 
■ Komisja Zakwaterowań - W minionej kadencji Komisja obradowała 16 razy. 

Zajmowała się bieżącymi sprawami związanymi z zakwaterowaniem oraz sprawami 
remontowymi. W nowej kadencji Komisja obradowała 3 razy. Komisja Zbierała 
wnioski o zakwaterowanie dla doktorantów, przyjęła inicjatywę poprawy 
bezpieczeństwa w budynku Domu Studenckiego IX jak i terenu przyległego do 
budynku. 

■ Komisja ds. Współpracy z Prorektorem ds. Nauki - Komisja obradowała 11 razy, 
zajmowała się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie udziału w konferencjach 
oraz szkoleniach doktorantów.  Komisji przedłożono 43 wniosków. Najwięcej 
wniosków dotyczyło dofinansowania  prezentacji plakatów. 14 wniosków zostało 
odrzuconych. Najwięcej wniosków złożył wydział chemiczny – 24. Komisja nie 



odnotowała żadnych skarg ze strony wnioskodawców, co świadczy o rzetelnym i 
sprawiedliwym rozpatrzeniu poszczególnych wniosków.  Podczas pracy komisji 
napotkano problemy związane z nieprawidłowym wypełnianiem wniosków przez 
wnioskodawców oraz z brakiem znajomości regulaminu przyznawania dofinansowań. 

■ Komisja ds. Pomocy Materialnej – Komisja zajmowała się Reorganizacja RPM, 
wydaniem opinii na szeregu wniosków o zapomogi dla doktorantów, rozwiązywanie 
sytuacji spornych w KSW na PŁ, oraz przeprowadziła szkolenia KSW na rok 2010/11 

■ Komisja Dyscyplinarna - do Komisji nie zostały skierowane żadne wnioski. 
■ Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna - do Komisji nie zostały skierowane żadne 

wnioski. 
■ Zespół ds. Przepustek Wjazdowych – W roku akademickim 2010/11 przyznanych zostało 48 

przepustek, przyznane w roku 2010 zachowują ważność do 31 grudnia 2012 roku, natomiast 
przyznane w roku 2011 są ważne do 31 grudnia 2013.  
Stan na dzień 11 czerwca 2011: 

Przepustki Liczba przepustek 
Aktualne, wydane doktorantom 45 
Aktualne, po które nie zgłosili się zainteresowani doktoranci 2 
Zwrócone, przygotowywane dla następnych doktorantów 1 
Nieaktualne, pozostające w posiadaniu doktorantów 2 

Razem 50 
 

Ilość osób na liście oczekujących wynosi 41. Ze względu na różnicę między ilością przepustek 
przynależnych doktorantom poszczególnych wydziałów a ilością faktycznie wydanych, obecnie 
przepustki przyznawane są według kolejności na liście oczekujących, lecz z pominięciem 
doktorantów z wydziałów W1 oraz W2.  
 
Podczas pracy napotkano następujący problem: 
- brak możliwości odzyskania 2 nieaktualnych przepustek od osób, którym przepustki te zostały 
wydane przed wprowadzenie kaucji, problem nierozwiązany 
 

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Władz, Komisji i Organów Samorządu 
Doktorantów w roku akademickim 2010/2011. Komisja nie stwierdziła występowania 
nieprawidłowości. 
 

 

• mgr inż. Skonieczka Sławomir – przewodniczący   …………………………. 

 
• mgr inż. Joanna Matras – członek     ………………………… 
 

 

 


