Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINśYNIERII
Kraków, 6.12.2010
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii w dniu 2.12.2010 roku

Porządek obrad:
1. Wręczenie dyplomów.
2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne.
2.1.
Zatwierdzenie porządku obrad rady.
2.2.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28.10.2010.
2.3.
Sprawy bieŜące.
3. Sprawy dydaktyki.
3.1.
Sprawy bieŜące.
4. Przewody doktorskie.
4.1.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Waldemarowi Kępysowi
stopnia doktora nauk technicznych; wyróŜnienie rozprawy.
4.2.
Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Mariusza
Kapusty.
5. Sprawy osobowe.
5.1.
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie
dr hab. inŜ. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych;
powołanie recenzentów.
5.2.
Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie dr hab. inŜ. Antoniemu
Sroce tytułu profesora nauk technicznych.
5.3.
Powołanie recenzentów w postępowaniu o mianowanie prof. dr hab.
Mariana BroŜka na stanowisko profesora zwyczajnego.
5.4.
WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w KGBiG.
5.5.
WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających przedstawicieli
studentów do Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii oraz zatwierdzenie
harmonogramu wyborów.
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
8. Komunikaty Dziekana.
9. Wolne wnioski.

1. Wręczenie dyplomów
Dziekan wręczył nominacje zastępcom kierowników katedr, dyplomy studentom,
którzy zdobyli pierwsze i drugie miejsca w konkursie na „FotoreportaŜ z wyprawy mostowej
na mosty Wisły górnej” oraz dyplomy pracownikom wydziału za długoletnią pracę.
2. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
2.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad: dodanie punktu: 3.1.
Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby stypendiów doktoranckich w roku akad.
2010/2011, oraz zmianę numeracji punktów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony na
posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28.10.2010 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół z
posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28.10.2010 roku.
2.3.
Sprawy bieŜące
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału oraz powitał prof. Jana Drzewieckiego w gronie członków
Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym przy dwóch głosach przeciw powołała komisje
skrutacyjne w składzie: 1) dr inŜ. Marek Borowski, mgr inŜ. Janusz Chmura, mgr inŜ.
Robert Ślizień; 2) dr Anna Młynarczykowska, dr inŜ. Jerzy Stasica, mgr inŜ. Karolina
Pieprzyk.
3. Sprawy dydaktyki
3.1. Sprawy bieŜące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby stypendiów doktoranckich w
roku akad. 2010/2011
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z większą ilością przyjętych
studentów na studia doktoranckie istnieje konieczność zwiększenia liczby stypendiów dla
sześciu osób. Rada Wydziału podjęła wcześniej uchwałę o przyznaniu 16 stypendiów, a
obecnie zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dodatkowo 6 stypendiów.
Prof. Marek Cała poinformował, Ŝe stypendia dla studentów I roku studiów doktoranckich
przyznawane będą z Fundacji „Nauka i Tradycje Górnicze” przez okres trzech miesięcy
(aby ułatwić studentom utrzymanie się na studiach), a następnie włączenie ich do prac
naukowo-badawczych, co dałoby im moŜliwość otrzymywania wynagrodzenia.
W dyskusji udział wzięli: prof. Nikodem Szlązak, prof. Marek Cała, prof. Piotr Czaja.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zwiększenie liczby stypendiów doktoranckich z 16
do 22 w roku akad. 2010/2011.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów pozytywnie zaopiniowała
powyŜszy wniosek.
Zał. nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
4. Przewody doktorskie
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Waldemarowi Kępysowi stopnia
doktora nauk technicznych; wyróŜnienie rozprawy.
Dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski, przewodniczący komisji doktorskiej przedstawił
protokół z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Waldemara Kępysa, która
odbyła się 16.11.2010 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę (na 10 osób uprawnionych, 10 obecnych) o wystąpieniu do
Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji
doktorskiej o nadanie mgr inŜ. Waldemarowi Kępysowi stopnia doktora nauk technicznych
pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Waldemarowi
Kępysowi stopnia doktora nauk technicznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek komisji doktorskiej o wyróŜnienie pracy
doktorskiej mgr inŜ. Waldemara Kępysa pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wyróŜnieniu pracy doktorskiej
mgr inŜ. Waldemara Kępysa.
4.2. Zmiana egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Mariusza Kapusty.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku z przejściem na emeryturę
powołanego przez Radę Wydziału egzaminatora i zgodnie z ustawą dotyczącą przewodów
doktorskich konieczne jest powołanie egzaminatora z grona członków Rady Wydziału.
Dziekan zaproponował, prof. dr hab. inŜ. Nikodema Szlązaka na egzaminatora z przedmiotu
„Aerologia górnicza”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na głosowanie jawne w powyŜszej
sprawie.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała prof. dr hab. inŜ. Nikodema
Szlązaka na egzaminatora w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Mariusza Kapusty.
5. Sprawy osobowe
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inŜ.
Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych; powołanie recenzentów.
Prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski przedstawił protokół z posiedzenia Zespołu, w
którym Zespół po zapoznaniu się z dokumentacją, pozytywnie ocenił całokształt
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działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Kandydata. Zespół występuje do
Rady Wydziału z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie dr hab. inŜ. Pawłowi
Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych.
Zespół zaproponował powołanie recenzentów i zgłosił następujących kandydatów:
1. prof. dr hab. inŜ. Wacława Trutwina – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
Katowice
2. prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak – Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inŜ.
Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania
o nadanie dr hab. inŜ. Pawłowi Ligęzie tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału proponowanych
recenzentów dorobku naukowego dr hab. inŜ. Pawła Ligęzy: prof. dr hab. inŜ. Bernarda
Nowaka oraz prof. dr hab. inŜ. Wacława Trutwina.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów zaakceptowała prof. dr hab. inŜ.
Bernarda Nowaka i prof. dr hab. inŜ. Wacława Trutwina na recenzentów dorobku
naukowego dr hab. inŜ. Pawła Ligęzy.
5.2. Powołanie recenzenta w postępowaniu o nadanie dr hab. inŜ.
Antoniemu Sroce tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku ze śmiercią prof. dr hab. inŜ.
Jerzego Kwiatka, powołanego przez Radę Wydziału na recenzenta w postępowaniu o
nadanie dr hab. inŜ. Antoniemu Sroce tytułu profesora nauk technicznych istnieje
konieczność powołania nowego recenzenta. Na wniosek przewodniczącego Zespołu,
Dziekan zaproponował prof. dr hab. inŜ. Bogdana Neya.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału, wniosek o powołanie prof. dr hab. inŜ. Bogdana Neya na recenzenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów zaakceptowała prof. dr hab. inŜ.
Bogdana Neya na recenzenta dorobku naukowego dr hab. inŜ. Antoniego Sroki.
5.3. Powołanie recenzentów w sprawie mianowania prof. dr hab. Mariana BroŜka
na stanowisko profesora zwyczajnego
Prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz przedstawił protokół Komisji Konkursowej w
sprawie mianowania prof. dr hab. Mariana BroŜka na stanowisko profesora zwyczajnego.
Komisja Konkursowa informuje, Ŝe na ogłoszony konkurs wpłynął wniosek prof. dr hab.
Mariana BroŜka.
Komisja Konkursowa proponuje powołanie recenzentów dorobku naukowego Kandydata:
prof. dr hab. inŜ. Stanisława Cierpisza z Politechniki Śląskiej, Gliwice
prof. dr hab. Tadeusza Tumidajskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Dziekan prof. Piotr Czaja otworzył dyskusję i zgłaszanie innych kandydatów na
recenzentów.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów,
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Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inŜ. Stanisława Cierpisza i
prof. dr hab. Tadeusza Tumidajskiego na recenzentów dorobku naukowego prof. dr hab.
Mariana BroŜka.
5.4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w KGBiG.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe konieczność zatrudnienia osoby na stanowisku
profesora nadzwyczajnego podyktowane jest potrzebami dydaktycznymi na specjalności
geomechanika i budownictwo podziemne.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
5.5. WyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGP
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo
kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyraŜenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
asystenta zatrudnienie osoby na tym stanowisku wiąŜe się z potrzebą zapewnienia
odpowiedniego stanu osobowego pracowników naukowo-dydaktycznych w katedrze.
Kierownik katedry prof. Waldemar Korzeniowski poinformował, Ŝe zatrudnienie osoby
na stanowisku asystenta wynika z potrzeby zatrudnienie młodej kadry naukowodydaktycznej w katedrze.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na stanowisko asystenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów do
Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii oraz zatwierdzenie harmonogramu
wyborów.
Dziekan poinformował, Ŝe w związku wygaśnięciem mandatów studentów, którzy ukończyli
studia przedstawicieli z grupy studentów do Rady Wydziału istnieje konieczność
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Prof. Bernard Nowak, przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej poinformował, Ŝe
zgodnie z ordynacją wyborczą konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających
przedstawicieli studentów do Rady Wydziału na kadencję 2008-2012 oraz przedstawił
harmonogram wyborów.
W dyskusji udział wzięli: prof. Wiesław Kozioł, dr inŜ. Jan Winzer, dr inŜ. Piotr Małkowski.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
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Rady Wydziału wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów
do Rady Wydziału na kadencję 2008-2012.
Zał. nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Następnie prof. Bernard Nowak przedstawił proponowany skład Okręgowej Komisji Wyborczej
o przedstawicieli studentów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan, prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o powołanie 7 studentów w skład Okręgowej Komisji Wyborczej na kadencję
2008-2012.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Zał. nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu 17.XI.2010
roku.
8. Komunikaty Dziekana
Dziekan przedstawił następujące komunikaty:
1. w najbliŜszym czasie nastąpi rozbudowa pracowni grafiki inŜynierskiej, a od grudnia br.
zostaną przeniesione 4 osoby z Wydziału Matematyki Stosowanej na nasz wydział do
prowadzenia zajęć z tego przedmiotu,
2. zostało podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Morską,
3. informacje dotyczące obchodów „Dnia Górnika”,
4. podziękowanie prof. Stanisławowi Nawratowi za zorganizowanie „Spotkania Gwarków”
w ZOD Jastrzębiu Zdroju,
5. 30.XI.br odbyło się posiedzenie Kapituły „Kryształowej Barbórki”,
6. Rada Wydziału w grudniu odbędzie się 22.XII.br.
9.
Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie porządku
obrad.

DZIEKAN
dr hab. inŜ. Piotr Czaja
prof. nadzw.

Protokołowała:
Lucyna Wójcik
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