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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
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad: dodanie
punktu 4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Łukasza Bednarka, mgr inż.
Mateusza Blajera, mgr inż. Piotra Dybeł, mgr inż. Malwinę Kolano, mgr inż. Aleksandrę
Radziejowską na stanowisku asystenta.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
26.01.2012 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.04.2012 roku.
1.2.

1.3. Zatwierdzenie planu prac naukowo-badawczych na rok 2012.
Prodziekan prof. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące badań własnych i
statutowych oraz plan prac naukowo-badawczych i rozwojowych wydziału na rok 2012
oraz poinformował, że plan ten został opracowany na podstawie propozycji składanych
przez jednostki wydziału, ma charakter otwarty i istnieje możliwość uzupełnienia o nowe
tematy prac.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie opracowanego planu prac naukowo-badawczych i
rozwojowych na rok 2012.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy
wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
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1.4. Sprawy bieżące.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała komisje skrutacyjne w
składzie: 1) Radosław Pomykała, dr inż. Arkadiusz Utrata, mgr inż. Karolina PieprzykKlimaszewska; 2) dr Anna Młynarczykowska, dr inż. Piotr Małkowski, mgr inż. Robert
Ślizień.
2.

Sprawy dydaktyki
2.1. Sprawy bieżące.
Prodziekan prof. Kazimierz Trybalski poinformował, że w związku z brakiem
zainteresowania kandydatów na kierunek kształcenia „Inżynieria Środowiska” w
Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaworznie proponuje likwidację tego kierunku w
ZOD w Jaworznie.
W dyskusji udział wzięli:
- prof. Jerzy Klich zaproponował, aby rozważyć możliwość zawieszenia a nie likwidacji tego
kierunku kształcenia, gdyż procedura utworzenia nowego kierunku jest bardziej
skomplikowana niż odwieszenia,
- prof. Piotr Czaja stwierdził, że likwidacja kierunku kształcenia podyktowana jest względami
ekonomicznymi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o likwidację kierunku kształcenia „Inżynieria Środowiska” w
Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jaworznie.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 2 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda poinformował, że w związku z Uchwałą Senatu
AGH w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w oparciu o
język efektów kształcenia, Rada Wydziału podejmuje uchwałę o realizacji modułu
obcojęzycznego do wyboru – VII semestr studiów I stopnia dla wszystkich kierunków
studiów.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek w sprawie zatwierdzenia modułu obcojęzycznego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 3 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
Prodziekan dr inż. Krzysztof Broda przedstawił procedurę postępowania w celu
umożliwienia studentowi spełniającemu kryteria kwalifikacyjne i wymogi formalne
studiowania w ramach programu ERASMUS.
W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Witakowski, dr inż. Piotr Małkowski, dr inż. Jan
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Winzer, dr inż. Krzysztof Broda.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie procedury postępowania w celu umożliwienia
studentowi spełniającemu kryteria kwalifikacyjne i wymogi formalne studiowania w
ramach programu ERASMUS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 4 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu)
3.

Przewody habilitacyjne
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr inż.
Dariusza Fuksy; powołanie recenzentów.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz przedstawił szczegółowo protokół
z posiedzenia Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla rozpatrzenia prośby o wszczęcie
przewodu habilitacyjnego dr inż. Dariusza Fuksy. Zespół pozytywnie ocenił całokształt
dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz przedłożoną pracę habilitacyjną
Kandydata. Zespół stwierdził, że Kandydat spełnia warunki wymagane do wszczęcia
przewodu habilitacyjnego i taki wniosek przedstawia Radzie Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr inż.
Dariusza Fuksy z dziedziny: nauki techniczne, z dyscypliny: górnictwo i geologia
inżynierska.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o wszczęcie przewodu
habilitacyjnego dr inż. Dariusza Fuksy.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja zaproponował na recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Dariusza Fuksy:
- prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski – Politechnika Śląska, Gliwice
- prof. dr hab. inż. Roman Magda – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała recenzentów w przewodzie
habilitacyjnym dr inż. Dariusza Fuksy: prof. dr hab. inż. Józefa Bendkowskiego i prof. dr hab.
inż. Romana Magdę.
4. Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. inż. Stanisława
Wasilewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił protokół z posiedzenia komisji
konkursowej. Komisja po zapoznaniu się z opinią recenzentów stwierdziła, że prof. dr
hab. inż. Stanisław Wasilewski spełnia warunki do mianowania na stanowisko
profesora zwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej.
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Wobec braku głosów w dyskusji , Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja poddał pod tajne
głosowanie wniosek o mianowanie prof. dr hab. inż. Stanisława Wasilewskiego na
stanowisko profesora zwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z
powyższym wnioskiem.
Powołanie recenzentów w postępowaniu o zatrudnienie prof. dr hab. inż.
Romana Kinasha na stanowisku profesora zwyczajnego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął protokół Komisji Konkursowej w
sprawie mianowania prof. dr hab. inż. Romana Kinasha na stanowisko profesora
zwyczajnego. Komisja Konkursowa informuje, że na ogłoszony konkurs wpłynął wniosek
prof. dr hab. inż. Romana Kinasha.
Komisja Konkursowa proponuje powołanie recenzentów dorobku naukowego Kandydata:
- prof. dr hab. inż. Janusza Kaweckiego, z Politechniki Krakowskiej, Kraków
- prof. dr hab. inż. Jana Walaszczyka z Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz zgłoszeń innych kandydatów na recenzentów, Dziekan
prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała prof. dr hab. inż. Jana
Kaweckiego i prof. dr hab. inż. Jana Walaszczyka na recenzentów dorobku naukowego
prof. dr hab. inż. Romana Kinasha.
4.2.

Powołanie Zespołu dla rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania o
nadanie dr hab. inż. Zbigniewowi Kasztelewiczowi tytułu profesora nauk
technicznych.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił wniosek kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr hab. inż. Zbigniewowi
Kasztelewiczowi tytułu profesora nauk technicznych.
Dziekan dr hab. inż. Piotr Czaja przedstawił proponowany skład Zespołu:
- prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł – przewodniczący
- prof. dr hab. Marian Brożek
- prof. dr hab. inż. Roman Magda
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
- prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała skład Zespołu
dla rozpatrzenia wniosku o nadanie dr hab. inż. Zbigniewowi Kasztelewiczowi tytułu
profesora nauk technicznych.
4.3.

-
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4.4. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Alicji UliaszBocheńczyk na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła recenzja prof. dr hab. inż.
Zbigniewa Giergicznego, w której recenzent stwierdza, że kandydatka spełnia warunki
ogłoszonego konkursu.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Alicji Uliasz-Bocheńczyk na stanowisku
profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Powołanie recenzenta oceny dorobku naukowo-dydaktycznego dr hab.
inż. Zygmunta Orłowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na czas określony.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk przedstawił protokół Komisji Konkursowej, w
którym Komisja informuje, że na ogłoszony konkurs na stanowisko profesora
nadzwyczajnego wpłynął wniosek dr hab. inż. Zygmunta Orłowskiego. Komisja Konkursowa
stwierdziła, że wniosek spełnia wymagania formalne i zaproponowała powołanie na
recenzenta dorobku naukowego Kandydata dr hab. inż. Romana Marcinkowskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek Komisji
Konkursowej pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała dr hab. inż. Romana
Marcinkowskiego na recenzenta dorobku naukowego dr hab. inż. Zygmunta Orłowskiego.
4.5.

4.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Agaty Stempkowskiej na
stanowisku adiunkta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydatka spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz przedstawił sylwetkę kandydatki oraz poparł
wniosek o zatrudnienie dr inż. Agaty Stempkowskiej na stanowisku adiunkta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Agaty Stempkowskiej na stanowisku
adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
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4.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inż. Jakuba Kowalskiego
na stanowisku asystenta.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz przedstawił sylwetkę kandydata oraz poparł
wniosek o zatrudnienie mgr inż. Jakuba Kowalskiego na stanowisku asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inż. Jakuba Kowalskiego na stanowisku
adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inż. Dariusza Wiewiórki na
stanowisku starszego wykładowcy.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej, w którym
komisja stwierdza, że kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk przedstawił uzasadnienie zatrudnienia osoby
na stanowisku st. wykładowcy oraz poparł wniosek o zatrudnienie dr inż. Dariusza
Wiewiórki na stanowisku st. wykładowcy.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inż. Dariusza Wiewiórki na stanowisku st.
wykładowcy.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
Zaopiniowanie wniosku o udzielenia dr inż. Annie Sołtys urlopu
naukowego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o udzielenie dr inż.
Annie Sołtys urlopu naukowego na odbycie stażu przemysłowego w okresie od 1.06.2012
roku do 31.08.2012 roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek o
udzielenie urlopu dr inż. Annie Sołtys pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.9.
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4.10. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr inż. Jakubowi Kowalskiemu
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o przyznanie
mgr inż. Jakubowi Kowalskiemu stypendium doktorskiego w okresie od 1.06.2012 do
31.05.2013 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. Jakubowi Kowalskiemu stypendium
doktorskiego na okres jednego roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.11. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta:
a) mgr inż. Łukasza Bednarka
b) mgr inż. Mateusza Blajera
c) mgr inż. Piotra Dybeł
d) mgr inż. Malwinę Kolano
e) mgr inż. Aleksandrę Radziejowską
Prof. Tadeusz Majcherczyk poinformował, że kandydaci spełniają warunki
ogłoszonych konkursów oraz przedstawił sylwetki kandydatów oraz zwrócił się z prośbą o
poparcie wniosków.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wnioski o zatrudnienie na stanowisku asystenta: mgr inż. Łukasza Bednarka,
mgr inż. Mateusza Blajera, mgr inż. Piotra Dybeł, mgr inż. Malwinę Kolano, mgr inż.
Aleksandrę Radziejowską.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższymi
wnioskami.
4.12. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska adiunktów
KGP.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
adiunktów.
Prof. Waldemar Korzeniowski przedstawił uzasadnienie zatrudnienia dwóch osób
na stanowiska adiunktów oraz zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska adiunktów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na dwa stanowiska adiunktów.
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4.13. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko asystenta w KGP.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Podziemnego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na stanowisko
asystenta.
Prof. Waldemar Korzeniowski przedstawił uzasadnienie zatrudnienia asystenta oraz
zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku.
Wobec braku 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.
4.14. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na pięć stanowisk asystentów w
KGO.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Górnictwa
Odkrywkowego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na pięć stanowisk
asystentów.
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł przedstawił uzasadnienie zatrudnienia pięciu
osób na stanowiskach asystentów oraz zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o ogłoszenie konkursu na pięć stanowisk asystentów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie wyraziła zgodę na ogłoszenie
konkursu na pięć stanowisk asystentów.
Opinia Rady Wydziału w sprawie nadania prof., zw. dr hab. inż. Adamowi
Klichowi tytułu Profesor Honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, recenzent w postępowaniu o nadanie prof.
zw. dr hab. inż. Adamowi Klichowi przedstawił opinię o dorobku naukowym, osiągnię ciach i zasługach kandydata.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady
Wydziału wniosek w sprawie poparcia wniosku o nadanie prof. zw. dr hab. inż. Adamowi
Klichowi tytułu Profesor Honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
6.
Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu w dniu
30.V.2012 roku.
5.
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7.

Komunikaty Dziekana
Dziekan przedstawił komunikaty:
1. 21.VI.br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenia Rady Wydziału,
2. 31.XII br kończy się kadencja komisji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowuje punktację czasopism i
publikacji,
4. wydział zajął piąte miejsce w rankingu wydziałów AGH,
5. podziękowania pracownikom wydziału za dobrą organizację Festiwalu Nauki,
6. odbyła się konferencja „BIOMASTER”
7. w Jastrzębiu Zdroju odbyła się konferencja pt. „Utylizacja metanu z pokładów złóż
węgla”
8. w dniu 5.VII.br odbędzie się posiedzenie Rady Wydziału,
9. zaproszenie wszystkich pracowników na uroczystość nadania prof. Józefowi
Dubińskiemu tytułu Doctora Honoris Causa, które odbędzie się w dniu 29.06.2012
roku.
8.
Wolne wnioski
Prof. Zbigniew Kasztelewicz poinformował, że 11.VI br odbędzie się konferencja pt.
„Węgiel - to skarb czy przekleństwo dla Polski”.

DZIEKAN
Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.

Protokołowała:
Lucyna Wójcik

- 10 -

