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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja.
Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Wydziału odbyło się oficjalne otwarcie po
remoncie sali posiedzeń rady w paw. A-4, nr 15.
Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału oraz powitał nowych członków Rady Wydziału: dr hab. inŜ.
Dariusza Chlebowskiego i dr hab. inŜ. Tomasza Niedobę.
Rada Wydziału chwilą ciszy uczciła pamięć zmarłych profesorów: prof.
Antoniego Siwca oraz prof. Zbigniewa Piotrowskiego.
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja zaproponował uzupełnienie porządku obrad
rady: dodanie punktu: 4.6 Zmiana kierownika studiów podyplomowych „Przetwarzanie
odpadów mineralnych”, 5.5 Zmiana przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Sylwii Cygan, 5.6 Zmiana przewodniczącego komisji
egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Natalii Schmidt-Polończyk,
6.4 Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata na
stanowisku profesora nadzwyczajnego (KGP), 6.5 Podjęcie uchwały w sprawie
zatrudnienia dr inŜ. Krzysztofa Skrzypkowskiego na stanowisku adiunkta (KGP).
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zaakceptowała
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianami.
1.2
Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył nominacje: dr hab. inŜ. Dariuszowi Foszczowi
na stanowisko Kierownika Katedry InŜynierii Środowiska i Przeróbki Surowców,
dr hab. inŜ. Kazimierzowi Trybalskiemu, prof. nadzw. na stanowisko Kierownika
Studiów Doktoranckich, wręczył dyplomy pracownikom wydziału za długoletnią pracę
oraz za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, wyróŜnione nagrodą Rektora.
1.3

Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia rady Wydziału w dniach:
3.07.2014 i 17.07.2014
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokoły
z posiedzenia Rady Wydziału w dniach: 3.07.2014 i 17.07.2014
1.4
Sprawy bieŜące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
2.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił informacje dotyczące:
- budŜetu wydziału,
- 6. XI. br odbędzie się seminarium habilitacyjne dr inŜ. Mirosława Wierzbickiego
natomiast seminarium dr inŜ. Tadeusza Olkuskiego odbędzie się 20.XI.br.,
- audytu dydaktycznego,
- ankiet studenckich – kierownicy katedr mają przeprowadzić rozmowy z kaŜdym
pracownikiem dydaktycznym
3.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił sprawozdanie z posiedzenia
Senatu w dniu 29.10.2014 roku.
4.

Sprawy dydaktyki
4.1 Zatwierdzenie sprawozdania z postępów doktorantów w roku
akademickim 2013/2014
Dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski przedstawił sprawozdanie z postępów
doktorantów w roku akad. 2013/2014.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie
z postępów doktorantów w roku akad. 2013/2014
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4.2

Powołanie opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów
doktoranckich
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił kandydatów na opiekunów
studentów I roku studiów doktoranckich.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o powołanie przedstawionych kandydatów na
opiekunów naukowych doktorantów I roku studiów doktoranckich.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
powyŜszy wniosek.
4.3

Zmiana opiekuna naukowego doktoranta mgr inŜ. Łukasza
Ostrowskiego
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo prof. dr hab. inŜ.
Tadeusza Majcherczyka w sprawie zmiany opiekuna naukowego mgr inŜ. Łukasza
Ostrowskiego. Ze względu na duŜe obciąŜenie dydaktyką zaproponował, aby obowiązek
ten przejął dr hab. inŜ. Piotr Małkowski.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
o powołanie dr hab. inŜ. Piotra Małkowskiego na opiekuna naukowego doktoranta
mgr inŜ. Łukasza Ostrowskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.
4.4

Zmiana opiekuna naukowego doktoranta mgr inŜ. Sylwii CyganKoreckiej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo dr hab. inŜ. Marka
Cały w sprawie zmiany opiekuna naukowego mgr inŜ. Sylwii Cygan-Koreckiej.
Ze względu na duŜe obciąŜenie dydaktyką zaproponował, aby obowiązek ten przejęła
dr hab. inŜ. Anna Ostręga.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja postawił wniosek
o powołanie dr hab. inŜ. Anny Ostręgi na opiekuna naukowego doktorantki
mgr inŜ. Sylwii Cygan-Koreckiej.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.
4.5

Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu studiów podyplomowych
„Eksploatacja ujęć wód podziemnych”
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił prośbę kierownika studiów
podyplomowych w sprawie korekty planu studiów podyplomowych „Eksploatacja
ujęć wód podziemnych” i zatwierdzenie punktów ECTS.
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Proponowane zmiany mają na uwadze sugestie uczestników i edycji studiów
podyplomowych oraz potrzebę jakości kształcenia.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił proponowany plan oraz liczbę punktów
dla poszczególnych przedmiotów studiów podyplomowych „Eksploatacja ujęć wód
podziemnych”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie korekty planu studiów i punktów
ECTS dla studiów podyplomowych „Eksploatacja ujęć wód podziemnych”.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
4.6

Zmiana kierownika studiów podyplomowych „Przetwarzanie
odpadów mineralnych”
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo dr Anny Młynarczykowskiej,
kierownika studiów podyplomowych „Przetwarzanie odpadów mineralnych”, w którym
informuje, Ŝe przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia i nie ma moŜliwości
kierowania studiami. W związku z tym proponuje, aby obowiązki te przejęła dr Anna
Hołda.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o zatwierdzenie dr Anny Hołdy na kierownika
studiów podyplomowych „Przetwarzanie odpadów mineralnych” na czas nieobecności
dr Anny Młynarczykowskiej.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy
wniosek.
4.7 Sprawy bieŜące
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy poinformowała, Ŝe w związku
z wizytacją na wydziale audytu dydaktycznego odbędą się 19.11.br. spotkania
z pracownikami oraz ze studentami wydziału.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Borowski poinformował, Ŝe w Katedrze Górnictwa
Podziemnego przebywa na staŜu dr Zhai Xiowei z Chin, który będzie prowadził badania
nad samozagrzewaniem węgla, zagroŜeniem poŜarowym w kopalniach podziemnych
oraz poinformował, Ŝe wydział otrzymał projekt z zakresu „Kształtowania kompetencji
studentów” dla kierunku „Górnictwo i geologia” oraz „Zarządzanie i inŜynieria
produkcji”. Projekt ten jest realizowany w ramach programu operacyjnego „Kapitał
Ludzki”.
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5.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
mgr inŜ. Łukasza Grabowskiego z tematem pracy „Metoda
oceny efektywności ekologiczno-ekonomicznej pirolizy niskotemperaturowej wybranych odpadów” i powołania promotora;
wyznaczenie egzaminów doktorskich i powołanie komisji przeprowadzających egzaminy
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawiając prośbę mgr inŜ. Łukasza Grabowskiego
o wszczęcie przewodu doktorskiego stwierdził, Ŝe złoŜone dokumenty spełniają
wymogi formalne dotyczące wszczęcia przewodu doktorskiego.
Proponowany temat pracy doktorskiej: „Metoda oceny efektywności
ekologiczno-ekonomicznej pirolizy niskotemperaturowej wybranych odpadów”.
Temat pracy oraz jej zakres był omawiany na seminarium w Katedrze
Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle w dniu 16.10.2014 roku.
Dotychczasowym opiekunem naukowym mgr inŜ. Łukasza Grabowskiego był
prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inŜ. Łukasza
Grabowskiego z proponowanym tematem pracy i powołanie promotora w osobie
prof. dr hab. inŜ. Ireneusza Solińskiego.
Dyscyplina naukowa: „InŜynierska środowiska”.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, większością głosów pozytywnie
zaopiniowała powyŜszy wniosek.
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił propozycje egzaminów
doktorskich i komisji egzaminacyjnych:
1. Odnawialne źródła energii:
- dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- dr hab. inŜ. Barbara Tora - egzaminator
- prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński – promotor
- dr hab. inŜ. Marian Branny
2. Ekonomika ochrony środowiska:
- dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Roman Mgda - egzaminator
- prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński – promotor
3. Język angielski:
- dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski – przewodniczący
- prof. dr hab. inŜ. Ireneusz Soliński – promotor
- SJO – egzaminator
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Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła proponowane
egzaminy i powołała komisje egzaminacyjne.
5.2

Podjęcie uchwały w sprawie nadania mgr inŜ. Annie Wiktor stopnia
doktora nauk technicznych
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół z publicznej obrony
rozprawy doktorskiej mgr inŜ. Anny Wiktor, która odbyła się 29.09.2014 roku.
Komisja doktorska, po wysłuchaniu autoreferatu doktorantki i dyskusji podczas obrony,
jednomyślnie podjęła uchwałę (na 10 osób uprawnionych, 10 obecnych, 10 głosami tak)
o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie Kandydatce stopnia doktora
nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja postawił
wniosek komisji doktorskiej o nadanie mgr inŜ. Annie Wiktor stopnia doktora nauk
technicznych pod głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inŜ. Annie
Wiktor stopnia doktora nauk technicznych.
5.3

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. Beaty Trzaskuś-śak
do kolokwium habilitacyjnego, wyznaczenie zakresu kolokwium
habilitacyjnego, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu
habilitacyjnego
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału dla przeprowadzenia przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. Beaty Trzaskuś-śak oraz recenzje zostały przesłane do członków
Rady Wydziału elektronicznie. Zespół po zapoznaniu się z recenzjami dorobku
naukowego i rozprawy habilitacyjnej w zakończeniu protokołu stwierdził, Ŝe
Kandydatka spełnia warunki wymagane dla przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego
i przedstawił Radzie Wydziału wniosek o dopuszczenie dr inŜ. Beaty Trzaskuś-śak do
kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja
poddał pod tajne głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inŜ. Beaty Trzaskuś-śak do
kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydatki do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała zakres
kolokwium habilitacyjnego: ekonomika w górnictwie, dyscyplina naukowa: górnictwo
i geologia inŜynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 27.11.2014 roku, godz. 1230.
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5.4

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia dr inŜ. Marka Kęska do
kolokwium habilitacyjnego, wyznaczenie zakresu kolokwium
habilitacyjnego, wyznaczenie terminu kolokwium i wykładu
habilitacyjnego
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe protokół z posiedzenia
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału w sprawie przeprowadzenia przewodu
habilitacyjnego dr inŜ. Marka Kęska oraz recenzje zostały przesłane do członków Rady
Wydziału elektronicznie. Zespół po zapoznaniu się z recenzjami dorobku
naukowego i rozprawy
habilitacyjnej w zakończeniu protokołu stwierdził, Ŝe
Kandydat spełnia warunki wymagane dla przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego
i przedstawił Radzie Wydziału wniosek o dopuszczenie dr inŜ. Marka Kęska do
kolokwium habilitacyjnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja
poddał pod tajne głosowanie wniosek o dopuszczenie dr inŜ. Marka Kęska do
kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o dopuszczeniu
Kandydata do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała zakres
kolokwium habilitacyjnego: ekonomika w górnictwie, dyscyplina naukowa: górnictwo
i geologia inŜynierska.
Rada Wydziału wyznaczyła termin kolokwium i wykładu habilitacyjnego na
dzień 13.11.2014 roku, godz. 1100.
5.5

Zmiana przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inŜ. Sylwii Cygan- Koreckiej
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku
z nieobecnością prof. Bernarda Nowaka proponuje powołanie dr hab. inŜ. Kazimierza
Trybalskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Sylwii Cygan- Koreckiej.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja
poddał pod tajne głosowanie wniosek o powołanie dr hab. inŜ. Kazimierza
Trybalskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Sylwii Cygan- Koreckiej.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.
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5.6

Zmiana przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inŜ. Natalii Schmidt-Polończyk
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe w związku
z nieobecnością prof. Bernarda Nowaka proponuje powołanie prof. dr hab. inŜ.
Kazimierza Trybalskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie
doktorskim mgr inŜ. Natalii Schmidt-Polończyk.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja
poddał pod tajne głosowanie wniosek o powołanie prof. dr hab. inŜ. Kazimierza
Trybalskiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim
mgr inŜ. Natalii Schmidt-Polończyk.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowała powyŜszy
wniosek.
6.

Sprawy osobowe
6.1
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Przemysława
Bodzionego na stanowisku adiunkta (KGO)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
dr inŜ. Przemysława Bodzionego o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta.
Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Kasztelewicz wyraził pozytywną opinię o dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej dr inŜ. Przemysława Bodzionego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Przemysława Bodzinego na
stanowisku adiunkta od 15.11.2014 roku na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.2

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Arkadiusza
Kustry na stanowisku adiunkta (KEZP)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
dr hab. inŜ. Arkadiusza Kustry o zatrudnienie na stanowisku adiunkta. Dr hab. inŜ.
Arkadiuszowi Kustrze upływa termin zatrudnienia na czas określony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Arkadiusza Kustry na
stanowisku adiunkta od 1.03.2015 roku na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
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6.3

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Zbigniewa
Niedbalskiego na stanowisku adiunkta (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
dr hab. inŜ. Zbigniewa Niedbalskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta.
Dr hab. inŜ. Zbigniewowi Niedbalskiemu upływa termin zatrudnienia na czas
określony.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inŜ. Zbigniewa
Niedbalskiego na stanowisku adiunkta od 1.03.2015 roku na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.4

Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inŜ. Stanisława
Nawrata na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony
(KGP)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe sprawa zatrudnienia prof.
dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata związana jest z Jego przejściem na emeryturę.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. inŜ. Stanisława Nawrata
na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie
z powyŜszym wnioskiem.
6.5
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Krzysztofa
Skrzypkowskiego stanowisku adiunkta(KGP)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił protokół Komisji konkursowej,
w którym komisja stwierdza, Ŝe kandydat spełnia warunki ogłoszonego konkursu.
Dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski wyraził pozytywną opinię o działalności
naukowej i dydaktycznej dr inŜ. Krzysztofa Skrzypkowskiego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Krzysztofa
Skrzypkowskiego na stanowisku adiunkta.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
7. Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
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DZIEKAN

Prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja

Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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