Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Kraków, dnia 18.05.2012
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 26.04.2012 roku
Porządek obrad:
1.
Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
1.2. Wręczenie dyplomów
1.3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29.03.2012
1.4. Sprawy bieżące
2.
Sprawy dydaktyki
2.1. Sprawy bieżące
3.
Przewody habilitacyjne
3.1. Powołanie członków wchodzących w skład komisji habilitacyjnej dr Andrzeja
Krowiaka
4.
Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony
4.2. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr Agnieszce Bożęckiej
4.3. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska adiunktów w
KGO
4.4. Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na pięć stanowisk asystentów w
KGBiG
5. Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora
6. Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe
7. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
8. Komunikaty Dziekana
9. Wolne wnioski
Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prowadził Dziekan Wydziału
prof. Piotr Czaja.
1. Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1. Zatwierdzenie porządku obrad rady
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Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował zmianę kolejności obrad porządku dziennego
punkty 5. i 6. przed punktem 2.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony
na posiedzeniu porządek obrad wraz ze zmianą.
1.2. Wręczenie dyplomów
Dziekan prof. Piotr Czaja wręczył prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Kasztelewiczowi
nominację na stanowisko zastępcy kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
29.03.2012 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół z
posiedzenia w dniu 29.03.2012 roku.
1.3.

1.4. Sprawy bieżące
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym powołała komisje skrutacyjne w składzie: 1) dr
inż. Radosław Pomykała, dr inż. Jerzy Stasica, mgr inż. Katarzyna PieprzykKlimaszewska, 2) dr inż. Arkadiusz Utrata, mgr inż. Janusz Chmura, mgr inż. Robert
Ślizień.
Zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wnioski za osiągnięcia naukowe zostały
rozpatrzone przez Wydziałową Komisję ds. Nagród, natomiast Dziekan przedstawia
Radzie Wydziału 10 wniosków indywidualnych za osiągnięcia organizacyjne oraz 3
wnioski zespołowe za osiągnięcia organizacyjne.
Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nagród
przedstawił protokół z posiedzenia komisji. Komisja po zapoznaniu się z wnioskami i
dyskusji przedstawia Radzie Wydziału wnioski, które zostały pozytywnie zaopiniowane: 6
wniosków o nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe, 4 wnioski zespołowe za
osiągnięcia naukowe, 1 wniosek zespołowy za osiągnięcia dydaktyczne i 1 wniosek
zespołowy za osiągnięcia organizacyjne.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału przedstawione wnioski o nagrody Rektora.
5.

Nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe:
1. dr hab. inż. Czaja Piotr
2. dr hab. inż. Paluch Marian
3. dr hab. inż. Jakubowski Jacek
4. dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew
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5. dr inż. Sołtys Anna
6. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar
Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe:
1. prof. dr hab. inż. Szlązak Nikodem, dr inż. Borowski Marek, dr inż. Obracaj Dariusz, dr
Swolkień Justyna, mgr inż. Korzec Marek
2. dr hab. inż. Kasztelewicz Zbigniew, prof. dr hab. inż. Kozioł Wiesław, dr hab. inż. Klich
Jerzy, dr inż. Flisiak Jerzy, dr inż. Polak Krzysztof, mgr inż. Zajączkowski Maciej, dr inż.
Mucha Jacek, dr inż. Wasilewska-Błaszczyk, Monika, dr inż. Haładus Andrzej, dr inż.
Kulma Ryszard, dr inż. Zdechlik Robert, prof. dr hab. inż. Czopek Kazimierz, mgr inż.
Sypniowski Szymon
3. dr hab. inż. Witakowski Piotr, dr hab. inż. Sobotka Anna, dr Pawluś Dorota, Królikowski
Marek, dr inż. Karsznia Krzysztof, dr inż. Brzostek-Pawłowska Jolanta, mgr inż. Boś
Tomasz
4. prof. dr hab. inż. Kozioł Wiesław, dr hab. inż. Piotrowski Zbigniew, dr inż. Pomykała
Radosław, mgr inż. Machniak Łukasz
Nagrody zespołowe za osiągnięcia dydaktyczne:
1.prof. dr hab. Sanak-Rydlewska Stanisława, dr inż. Kisielowska Ewa, dr Hołda Anna,
dr Młynarczykowska Anna, mgr Gala Agnieszka
Nagrody indywidualne za osiągnięcia organizacyjne:
1. prof. dr hab. inż. Kozioł Wiesław
2. prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej
3. dr hab. Marciniak-Kowalska Jolanta
4. prof. dr hab. inż. Magda Roman
5. prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz
6. dr hab. inż. Cała Marek
7. dr inż. Winzer Jan
8. dr hab. inż. Trybalski Kazimierz
9. dr inż. Broda Krzysztof
10. dr hab. inż. Nawrat Stanisław
11.prof. dr hab. inż. Nowak Bernard
Nagrody zespołowe za osiągnięcia organizacyjne:
1. dr inż. Stasica Jerzy, dr inż. Rak Zbigniew
2. dr inż. Bator Artur, dr inż. Mieszaniec Jerzy
3. prof. dr hab. inż. Kinash Roman, dr inż. Kinash Oksana
4. dr inż. Bogacz Paweł, dr inż. Ślósarz Mieczysław, dr Hołda Anna
6.

Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęły wnioski na odznaczenia

państwowe: 22 wnioski na Złoty Medal za długoletnią Służbę, 11 wniosków na Srebrny
Medal za Długoletnią Służbę oraz 5 wniosków Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.
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Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał, pod głosowanie Rady Wydziału
przedstawione wnioski.
Wyniki głosowania: uprawnionych – 69 osób, obecnych – 40 osób
Złoty Medal za Długoletnią Służbę
1. Dr hab. inż. Czaja Piotr
2. Prof. dr hab. inż. Tajduś Antoni
3. Mgr Dziurzyńska Zofia
4. Prof. dr hab. inż. Kozioł Wiesław
5. Prof. dr hab. inż. Magda Roman
6. Prof. dr hab. inż. Mazurkiewicz Maciej
7. Prof. dr hab. Tumidajski Tadeusz
8. Dr hab. Marciniak-Kowalska Jolanta
9. Dr hab. inż. Trybalski Kazimierz
10. Prof. dr hab. inż. Majcherczyk Tadeusz
11. Dr inż. Mazurek Jakub
12. Prof. dr hab. inż. Walaszczyk Jan
13. Prof. dr hab. Brożek Marian
14. Dr hab. inż. Paluch Marian
15. Dr inż. Flisiak Jerzy
16. Czyszczan Maria
17. Weklicz Małgorzata
18. Wójcik Lucyna
19. Prof. dr hab. inż. Wasilewski Stanisław
20. Dr inż. Małysa Ewa
21. Góras Regina
22. Dr Tajchman Zbigniew
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
1. Dr inż. Szumiński Andrzej
2. Dr inż. Stasica Jerzy
3. Dr inż. Rak Zbigniew
4. Dr inż. Broda Krzysztof
5. Dr hab. inż. Tora Barbara
6. Górski Jan
7. Szlachetka Dariusz
8. Dr hab. inż. Cała Marek
9. Dr hab. inż. Jakubowski Jacek
10. Madyda Piotr
11. Dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria
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Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
1. Dr inż. Niedbalski Zbigniew
2. Kaletka Mariola
3. Dr inż. Foszcz Dariusz
4. Dr inż. Małkowski Piotr
5. Dr inż. Pomykała Radosław
2.

Sprawy dydaktyki
2.2. Sprawy bieżące
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycję opłat rocznych za studia dla
obcokrajowców w języku polskim i angielskim w roku akademickim 2012/2013 oraz
poinformował, że wysokość opłat jest na poziomie ubiegłego roku i tak:
- za studia I i II stopnia w języku polskim – 2.000,00 EU/rok
- za studia I i II stopnia w języku obcym – 3.000,00 EU/rok.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie wysokości opłat za studia I i II stopnia dla
obcokrajowców.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyższy wniosek.
Zał. Nr 1 (Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału protokołu).
3.

Przewody habilitacyjne
3.1. Powołanie członków wchodzących w skład komisji habilitacyjnej dr
Andrzeja Krowiaka.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił sylwetkę naukową i dokonania dr Andrzeja
Krowiaka oraz poinformował, że wszyscy członkowie Rady Wydziału mieli wgląd do
materiałów dostarczonych przez Kandydata i scharakteryzowanych w protokole specjalnej
komisji badającej szczegółowo dorobek, która zaprezentowała: przebieg dotychczasowej
kariery naukowej i zawodowej.
Dziekan poinformował, że większość publikacji naukowych wykazanych jako dorobek
w dyscyplinie naukowej „górnictwo i geologia inżynierska” jest bardzo rozproszony
tematycznie i dotyczy przeważnie zagadnień ekonomicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował, aby Rada
Wydziału zadecydowała w głosowaniu tajnym, o przyjęciu do realizacji przewodu
habilitacyjnego dr Andrzeja Krowiaka i taki wniosek poddał pod tajne głosowanie. Jeśli
decyzja będzie pozytywna to następne głosowanie będzie nad powołaniem członków
wchodzących w skład komisji habilitacyjnej.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o nie przyjęciu do realizacji
przewodu habilitacyjnego dr Andrzeja Krowiaka.
-5-

4.

Sprawy osobowe
4.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Zbigniewa
Piotrowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynęła recenzja prof. dr hab. inż.
Wiesława Blaschke, w której recenzent stwierdza, że kandydat spełnia warunki
ogłoszonego konkursu.
Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz poparł wniosek o zatrudnienie dr hab. inż.
Zbigniewa Piotrowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.2. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr Agnieszce Bożęckiej
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, że wpłynął wniosek o przyznanie
mgr Agnieszce Bożęckiej stypendium doktorskiego w okresie od 1.05.2012 do 30.04.2013
roku. Złożone dokumenty spełniają wymogi formalne dotyczące przyznania stypendium
doktorskiego.
Prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska wyraziła pozytywną opinię o pracy naukowodydaktycznej kandydatki oraz poparła wniosek.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o przyznanie mgr Agnieszce Bożęckiej stypendium doktorskiego na
okres jednego roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyższym
wnioskiem.
4.3.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska adiunktów w
KGO.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo

kierownika Katedry Górnictwa

Odkrywkowego z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na dwa stanowiska
adiunktów.
Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł przedstawił uzasadnienie zatrudnienia dwóch osób
na stanowiska adiunktów oraz zwrócił się do Rady Wydziału o poparcie wniosku.
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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 wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na dwa
stanowiska adiunktów.

4.4.

Wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na pięć stanowisk asystentów w
KGBiG.

Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił pismo kierownika Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki z prośbą o wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na pięć
stanowisk asystentów.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk 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 wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursu na pięć
stanowisk asystentów.

7.

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

25.04.2012 roku.

8.

Komunikaty Dziekana

Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
9.

Wolne wnioski
Prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska poinformowała, że 31.V.br. upływa termin
składania do Rektora sylabusów modułów przedmiotów i zaapelowała o dotrzymanie tego
terminu.
Dr Anna Młynarczykowska zwróciła się z prośbą do Dziekana o przedstawienie
kandydatów na prodziekanów wydziału.
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Dziekan przedstawił kandydatów na stanowiska prodziekanów:
- dr hab. inż. Marek Cała, prof. nadzw.
- dr inż. Jan Winzer
- dr inż. Edyta Brzychczy
- dr inż. Zbigniew Burtan.

Protokołowała

DZIEKAN

Lucyna Wójcik

Dr hab. inż. Piotr Czaja
prof. nadzw.
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