
Warszawa, 25 maja 2008 r.

O±wiadczenie

Dnia 21 grudnia 2007 roku Rada Doktorantów wystosowaªa list otwarty do Dziekana Wydziaªu Fizyki,
prof. Jana Bartelskiego, w którym zwróciªa uwag¦ na ci¦»k¡ i pogarszaj¡c¡ si¦ sytuacj¦ materialn¡ dok-
torantów. W odpowiedzi na list, w kwietniu i maju bie»¡cego roku doszªo do rozmów przedstawicieli
Rady Doktorantów z przedstawicielami wªadz Wydziaªu.

W wyniku rozmów Rada Doktorantów uzyskaªa zapewnienie ze strony Dziekana o zwi¦kszeniu sty-
pendium doktoranckiego o 180 zª do wysoko±ci 1250 zª, z wyrównaniem za okres od stycznia 2008 roku.
W przypadku studentów pierwszego roku studium doktoranckiego kwota stypendium ma równie» zosta¢
podniesiona do 1250 zª. Jednocze±nie prof. Marek Napiórkowski, Dyrektor Instytutu Fizyki Teore-
tycznej, prof. Andrzej Twardowski, Dyrektor Instytutu Fizyki Do±wiadczalnej, prof. Marcin Kubiak,
Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego oraz prof. Kazimierz Napiórkowski, Dyrektor Katedry Metod
Matematycznych Fizyki zobowi¡zali si¦ przeznaczy¢ w 2008 roku fundusze na dodatek do stypendiów
dla doktorantów tych instytutów, w wysoko±ci 200 zª na ka»dy miesi¡c b.r., wypªacony z wyrównaniem
za okres od stycznia 2008 r. Wysoko±¢ tego dodatku w nast¦pnych latach ma zale»e¢ od funduszy, które
dostan¡ Instytuty. Zgodnie z deklaracj¡ prof. Hanny Pawªowskiej, Dyrektor Instytutu Geo�zyki, w
przypadku doktorantów Instytutu Geo�zyki analogiczna podwy»ka zagwarantowana b¦dzie do wrze±nia
2008.

Uzyskano równie» zapewnienie ze strony Dziekana, »e w sytuacji otworzenia równolegªego interdys-
cyplinarnego studium doktoranckiego �nansowanego ze ±rodków otrzymanych w ramach programu uni-
jnego `Kapitaª ludzki', doktoranci obecnego studium nie b¦d¡ otrzymywa¢ mniejszego stypendium ni»
doktoranci nowootwartego studium.

Rada Doktorantów pragnie doceni¢ i podzi¦kowa¢ za szybko podj¦te dziaªania. Przyznana podwy»ka
jest pierwszym podniesieniem kwoty stypendium od 7 lat i z pewno±ci¡ przyczyni si¦ do poprawy sytuacji
doktorantów. Nale»y jednak zauwa»y¢, »e dodatkowe ±rodki, skierowane przez instytuty, s¡ przyznane
tylko na bie»¡cy rok, bez zapewnienia staªo±ci podwy»ki. Mo»liwo±¢ samodzielnego utrzymania si¦ jest
aktualnie warunkiem koniecznym do podj¦cia i kontunuacji pracy naukowej dla zdecydowanej wi¦kszo±ci
doktorantów. Niestety, mimo podwy»ki wysoko±¢ stypendium doktoranckiego jest nadal od tego daleka
- nie rekompensuje nawet wzrostu cen »ywno±ci, który nast¡piª w trakcie tych 7 lat (55% wedªug danych
GUS za rok 2007). Zdajemy sobie spraw¦ z sytuacji �nansowej Wydziaªu, jednak uwa»amy, »e staªo±¢
podwy»ki oraz dalsza poprawa warunków �nansowych le»y w interesie zarównoWydziaªu jak i Instytutów,
które pretenduj¡ do miana ogólnopolskich o±rodków �zyki. Zaniechanie dalszych dziaªa« w tym kierunku
oznacza migracj¦ doktorantów do o±rodków zapewniaj¡cych godziwe warunki bytowe.

Rada Doktorantów Wydziaªu Fizyki UW

w skªadzie:
Ryszard Kostecki (przewodnicz¡cy), Piotr Gasik, Tomasz Gubiec, Andrzej Hryczuk,

Dorota Jarecka, Dominika Konikowska, Jan Mierzejewski, Michaª Poradzi«ski.


