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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zaakceptowała przedstawiony na posiedzeniu
porządek obrad.
1.2. Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył Mateuszowi Jakubowskiemu, studentowi IV roku
WGiG, decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznającą Mu stypendium
za osiągnięcia w nauce oraz dyplomy pracownikom Wydziału za długoletnią pracę.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
22.12.2011 r.
Prof. Ryszard Snopkowski zgłosił uwagę dotyczącą błędnego zapisu głosowania w
punkcie 3.1.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu
22.12.2011 roku z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki.
1.3.

1.4. Sprawy bieżące.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1)
dr inż. Radosław Pomykała, mgr inż. Robert Ślizień, mgr inż. Katarzyna Kryzia, 2) dr inż.
Piotr Małkowski, dr inż. Zbigniew Burtan, dr inż. Jerzy Stasica.
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2.

Sprawy dydaktyki
2.2. Sprawy bieżące
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski przedstawił proponowane tematy prac
magisterskich na studiach niestacjonarnych na kierunku „Inżynieria Środowiska”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatwierdzenie tematów prac magisterskich na studiach niestacjonarnych
na kierunku „Inżynieria Środowiska”.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych
egzaminów i obron projektów inżynierskich oraz zwrócił się z apelem o terminowe
wpisywanie ocen ze względu na termin zamknięcia systemu „Dziekanat”.
Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak – kierownik studiów doktoranckich przedstawił
szczegółowe zasady rekrutacji, terminy składania dokumentów, na studia doktoranckie w roku
akad. 2012/2013, proponowane ogólne zasady rekrutacji w roku akad. 2013/14 oraz skład
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie szczegółowych zasady rekrutacji, terminów
składania dokumentów na studia doktoranckie w roku akad. 2012/2013, proponowane ogólne
zasady rekrutacji w roku akad. 2013/14 oraz skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na
studia doktoranckie.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
3.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż.
Jacka Pietrzyka z tematem pracy „Analiza możliwości wykorzystania odpadów z
termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych”, powołania
promotora i promotora pomocniczego; wyznaczenie egzaminów doktorskich
i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inż. Jacka Pietrzyka o
wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, że złożone dokumenty spełniają wymogi
formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Analiza możliwości wykorzystania odpadów z
termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych”. Temat pracy oraz jej
zakres był omawiany na seminarium w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców
w dniu 16.01.2012 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inż. Jacka Pietrzyka był prof. dr hab. inż.
Maciej Mazurkiewicz. Kierownik Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki
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Surowców zwrócił się z pismem o powołanie dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego na
promotora oraz dr inż. Waldemara Kępysa na promotora pomocniczego w przewodzie
doktorskim mgr inż. Jacka Pietrzyka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Jacka Pietrzyka z proponowanym
tematem pracy i powołanie promotora w osobie dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego oraz
powołanie dr inż. Waldemara Kępysa na promotora pomocniczego. Dyscyplina naukowa:
„Inżynieria Środowiska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów doktorskich i komisji
egzaminacyjnych:
Gospodarka odpadami:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – egzaminator
- dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
- dr hab. inż. Barbara Tora
Ekonomika ochrony środowiska:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński – egzaminator
- dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
3. Język angielski:
- dr hab. inż. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski
- SJO – egzaminator.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła proponowane egzaminy i
powołała komisje egzaminacyjne.
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Karoliny Pieprzyk-Klimaszewskiej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy

3.2.

doktorskiej mgr inż. Karoliny Pieprzyk- Klimaszewskiej informujące o przyjęciu przez Niego
pracy doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Karoliny Pieprzyk-Klimaszewskiej:
-

dr hab. inż. Stanisław Duży – Politechnika Śląska, Gliwice

-

dr hab. inż. Piotr Czaja – AGH, WGiG.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- prof. dr hab. inż. Bernard Nowak - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- dr hab. inż. Jerzy Klich
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
- dr hab. inż. Marian Paluch.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła skład Komisji doktorskiej w
przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Pieprzyk-Klimaszewskiej.

3.3.

Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim
mgr inż. Sebastiana Olesiaka

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inż. Sebastiana Olesiaka

informujące o przyjęciu przez Niego pracy

doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Sebastiana Olesiaka:
-

dr hab. inż. Jan Gaszyński – Politechnika Krakowska, Kraków

-

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – AGH, WGiG.

Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inż. Piotr Czaja - przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
- dr hab. inż. Jacek Jakubowski
- dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
- dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła skład Komisji doktorskiej w
przewodzie doktorskim mgr inż. Sebastiana Olesiaka.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Zbigniewowi Kuczerze
stopnia doktora nauk technicznych.
Dr hab. inż. Piotr Czaja, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił protokół
z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Kuczery, która odbyła się
18.01.2012 roku. Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i dyskusji
podczas obrony, jednomyślnie podjęła uchwałę 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 inż. Zbigniewowi Kuczerze stopnia doktora nauk technicznych pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż.
Zbigniewowi Kuczerze stopnia doktora nauk technicznych.
3.4.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inż. Krzysztofowi Soroko
stopnia doktora nauk technicznych.
Dr hab. inż. Piotr Czaja, przewodniczący komisji doktorskiej, przedstawił protokół
z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Soroko, która odbyła się
19.01.2012 roku. Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktoranta i dyskusji
podczas obrony, jednomyślnie podjęła uchwałę 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 inż. Krzysztofowi Soroko stopnia doktora nauk technicznych pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż.
Krzysztofowi Soroko stopnia doktora nauk technicznych.
3.5.

4.

Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Kazimierza
Trybalskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że sprawa zatrudnienia dr hab. inż.
Kazimierza Trybalskiego związana jest z Jego przejściem na emeryturę. W związku ze
zmianą przepisów emerytalnych, aby pracować i otrzymywać świadczenia emerytalne
należy rozwiązać umowę o pracę i ponownie się zatrudnić. W związku z powyższym
potrzebna jest opinia Rady Wydziału do ponownego zatrudnienia.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Kazimierza Trybalskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Zbigniewa
Kasztelewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas
nieokreślony.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił recenzje dr hab. inż. Dionizego Dudka oraz
prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła, w których recenzenci stwierdzają, że dr hab. inż.
Zbigniew Kasztelewicz spełnia warunki do mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej na czas nieokreślony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.2.

Zaopiniowanie wniosku o udzielenia mgr inż. Maciejowi Zajączkowskiemu
urlopu naukowego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o udzielenie mgr inż.
Maciejowi Zajączkowskiemu urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej w
okresie od 1.03.2012 roku do 31.05.2012 roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
udzielenie urlopu mgr inż. Maciejowi Zajączkowskiemu pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.3.

4.4.

Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Łukaszowi Machniakowi
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o przyznanie

mgr inż. Łukaszowi Machniakowi stypendium doktorskiego w okresie od 1.02.2012 do
31.01.2013 roku. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące przyznania
stypendium doktorskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o przyznanie mgr inż. Łukaszowi Machniakowi stypendium
doktorskiego na okres jednego roku.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.5.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora
zwyczajnego w KIŚiPS.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Inżynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora zwyczajnego.
4.6.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska profesora
nadzwyczajnego w KIŚiPS.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Inżynierii
Środowiska i Przeróbki Surowców z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska profesora
nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na
dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego.
4.7.

Wyrażenie 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 wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
5. Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że w związku ze zbliżającymi się
Wyborami na kadencję 2012/2016 Rada Wydziału zobowiązana jest do powołania
Okręgowej Komisji Wyborczej na wniosek Dziekana, w związku z tym

przedstawia

Radzie Wydziału proponowanych kandydatów do Okręgowej Komisji Wyborczej:
dr inż. Bator Artur, Czyszczan Maria, prof. dr hab. inż. Nowak Bernard, dr Pawluś Dorota, dr
inż. Pawul Małgorzata, dr inż. Polak Krzysztof, dr inż. Pyra Józef, mgr inż. Skrzypkowski
Krzysztof, dr inż. Wosz Ryszard,
przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Czubajewska Marta,
przedstawiciel studentów: Pacześniak Dawid.
Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod tajne głosowanie Rady Wydziału kandydatów do
Okręgowej Komisji Wyborczej.
Rada Wydziału powołała Okręgową Komisję Wyborczą w przedstawionym składzie.
6. Zaopiniowanie wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęło 9 wniosków o nadanie
Medalu Komisji Edukacji Narodowej i po przeanalizowaniu wszystkich wniosków
ustalona została lista rankingowa. Prof. Waldemar Korzeniowski zgłosił wniosek o dodanie
do listy osób wniosek przyznania dr hab. inż. Stanisławowi Nawratowi Medalu Komisji
Edukacji Narodowej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał wnioski pod
głosowanie Rady Wydziału przedstawione wnioski wraz ze zgłoszonym wnioskiem.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała wnioski:
1. dr inż. Jerzy Flisiak,
2. prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski,
3. dr inż. Jakub Mazurek,
4. dr inż. Ewa Kisielowska,
5. dr inż. Alicja Nowak,
6. dr inż. Dariusz Foszcz,
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7. dr hab. inż. Stanisław Nawrat, prof. nadzw.,
8. dr inż. Radosław Pomykała,
9. dr inż. Jerzy Mieszaniec,
10. dr inż. Tomasz Niedoba.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski o
nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

7.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu

25.01.2012 roku.

8.

Komunikaty Dziekana
1.
2.
3.
4.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił następujące informacje:
Ukraina – współpraca w kształceniu studentów na kierunku „Budownictwo”
Rady programowe – opracowanie programów studiów zgodnie z nowymi
wymaganiami KRK,
KRK - szkolenie 6 i 7 lutego br. (informacja na stronie wydziału),
Raport – losy absolwentów.

9.

Wolne wnioski
Dr inż. Piotr Małkowski poinformował o XXXV Zimowej Szkole Mechaniki
Górotworu, która odbędzie się 5-9 III. br.

Protokołowała

DZIEKAN

Mgr Z. Krystyna Dziurzyńska

Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
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