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Paweł Pierzyński

Prawnik, absolwent UMK w Toruniu. Swoje zainteresowania
naukowe koncentruje na prawie cywilnym i prawie sportowym.
Wieloletni członek zarządu Koła Naukowego Prawa Sportowego
„Lex Sportiva”, a jednocześnie jego współzałożyciel. Obecnie
odbywa aplikację radcowską w OIRP w Bydgoszczy. W swojej
praktyce prawniczej zajmuje się prawem energetycznym jako
członek zespołu obsługi prawnej spółki ENEA Operator Sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu. Lokalny Ambasador Praw
Doktoranta w województwie lubuskim.
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„Kto” działa na rzecz doktorantów?

• Samorząd Doktorantów

• Krajowa Reprezentacja Doktorantów

• Organy funkcjonujące przy Uczelni



Samorząd Doktorantów

W ramach Samorządu Doktorantów na danej uczelni działania 
podejmują:

• Przewodniczący Samorządu Doktorantów

• Zarząd Samorządu Doktorantów

• Komisje (o ile zostały powołane)



Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Organy :

• Rzecznik Praw Doktoranta KRD

• Zarząd KRD

• Przewodniczący KRD



Organy funkcjonujące przy Uczelni

W zależności od przyjętego przez Uczelnię rozwiązania może to być:

• Rzecznik Praw Doktoranta

• Rzecznik Akademicki

• Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta



Rzecznik Praw Doktoranta
przy KRD
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Rzecznik Praw Doktoranta przy KRD

• Jeden z głównych organów KRD
• Kompetencje reguluje Statut KRD
• Działa na rzecz doktorantów w zakresie ochrony ich interesów
• Stoi na straży praw doktorantów wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego i „uczelnianego”



Jak działa Rzecznik?

• Udziela doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa 
wyższego i nauki
• Realizuje zadania i czynności z pomocą swojego Zespołu Prawnego
• Podejmuje się mediacji i działań wyjaśniających w sprawach 

indywidualnych
• Wydaje opinie prawne w sprawach kierowanych zapytań



Gdy sprawa wymaga 
udziału Rzecznika KRD
W sprawach indywidualnych 
Rzecznik może zarekomendować 
wstąpienie KRD do 
postępowania przed sądem 
administracyjnym w charakterze 
uczestnika aby wspierać 
stanowisko doktoranta - tak jak 
w tej sprawie.



Rezultat jednej z 
interwencji Rzecznika 
KRD
W tej przykładowej sprawie po 
wstąpieniu KRD do 
postępowania zapadł pozytywny 
dla doktoranta wyrok 
stwierdzający nieważność 
decyzji o zawieszeniu w prawach 
doktoranta



Jak jeszcze pomaga Rzecznik?

• Prowadzi działania skierowane na większą skalę
• Poprzez opracowywanie i publikowanie niezależnych sprawozdań 

oraz wydawanie zaleceń w zakresie problemów związanych z 
przestrzeganiem praw doktoranta
• Przedstawia opinii publicznej informacje o problemach 

doktorantów
• Uczestnictwo w prodoktoranckich projektach



Organy samorządu doktorantów
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Przewodniczący Samorządu Doktorantów

• Szczegółowy zakres pełnionych zadań w zależności od Uczelni, na 
obszarze której działa
• Reprezentuje społeczność doktorantów wobec władz Uczelni i 

innych podmiotów społeczności akademickiej
• Dysponuje środkami finansowymi samorządu
• Współpracuje z organizacjami doktorantów innych uczelni



Zarząd Samorządu Doktorantów

• Jest organem kierującym działalnością samorządu doktorantów zgodnie 
z uchwałami podjętymi przez organ uchwałodawczy tego samorządu
• Prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych 

doktorantów
• Popiera inicjatywy naukowe, artystyczne, kulturalne i sportowe 

doktorantów
• Podejmuje decyzję w sprawie rozdziału środków finansowych 

przeznaczonych przez Uczelnię na cele samorządu doktorantów



Komisje programowe

Działają w zależności od struktury danego samorządu doktorantów i są 
najczęściej powoływane do:
• spraw socjalnych (w kwestii przydziału do „domów doktoranta” i 

różnych form pomocy materialnej, np. z funduszu pomocy 
materialnej)
• spraw nauki - odpowiedzialna za organizację szkoleń, kursów, zajęć 

z języków obcych oraz dofinansowania wyjazdów na konferencje 
dla doktorantów
• kultury i sportu, która organizuje zajęcia sportowe dla 

doktorantów, informuje o wydarzeniach kulturalnych, a nawet 
organizuje wycieczki



Organy Uczelni
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Praktyka powoływania przez Uczelnię organów 
działających na rzecz doktorantów

Decyduje przyjęty przez Uczelnie model ochrony praw 
doktorantów/studentów/pracowników Uczelni:
• jeden organ reprezentujący wszystkich zainteresowanych
• dla każdej z grup zainteresowanych osobny organ
• studenci i doktoranci reprezentowani przez wspólny organ, a dla 

pracowników Uczelni osobny lub wcale



Rzecznik Akademicki

• to osoba, do której studenci, pracownicy akademiccy i 
administracyjni mogą zwracać się o pomoc w sprawach 
dotyczących Uczelni i jej społeczności 
• wspiera pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów 

oraz dba o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej 
byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie
• ds. z zakresu mobbingu i dyskryminacji



Rzecznik Praw Doktoranta

• powołany przez władze danej Uczelni dla obrony praw 
doktorantów
• bada działania organów, organizacji lub instytucji, zobowiązanych 

do przestrzegania i realizacji praw doktoranta
• wsparcia prawnego z zakresu przepisów o szkolnictwie wyższym i 

nauce



Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta

• wspólny organ dla obu grup zapewniający poszanowanie praw 
studentów i doktorantów
• obrona praw osób kształcących się na danej Uczelni oraz mediacja 

w sytuacjach spornych i konfliktowych
• udziela pomocy w trudnej sytuacji związanej z tokiem 

studiów/kształcenia doktorantów
• działa w sprawach nierozwiązanych właściwie przez odpowiednich 

pracowników struktury Uczelni 



Pamiętaj!
Instytucja Rzecznika nie zastępuje 

funkcjonujących na obszarze danej Uczelni 
organów, zwłaszcza odwoławczych oraz 

obowiązujących procedur w zakresie załatwiania 
spraw indywidualnych.
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Podsumowanie 

q Organy działające w interesie doktorantów

q Gdzie szukać pomocy?

q Przydatne adresy internetowe
• https://prawadoktoranta.pl/
• https://krd.edu.pl/
• https://www.facebook.com/rzecznikprawdoktorantaKRD

https://prawadoktoranta.pl/
https://krd.edu.pl/
https://www.facebook.com/rzecznikprawdoktorantaKRD


Pytania

?



Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta" organizowany jest przez Krajową
Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach
zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska
akademickiego” w 2021 r.



Dziękuję za uwagę


