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na stanowisku adiunkta (KGO)
6.2
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Michała Patyka na
stanowisku asystenta (KGO)
6.3
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Łukasza Bednarka na
stanowisku asystenta (KGBiG)
6.4
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Anny Hołdy na stanowisku
starszego wykładowcy (KIŚiPS)
Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe
Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego wydziału na 2014 rok
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na
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Posiedzenie Rady Wydziału Górnictwa i GeoinŜynierii prowadził Dziekan
Wydziału prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja.
Dziekan prof. Piotr Czaja odczytał listę osób nieobecnych usprawiedliwionych na
posiedzeniu Rady Wydziału.
1.

Sprawy administracyjno-porządkowe i proceduralne
1.1
Zatwierdzenie porządku obrad rady
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie
przedstawiony na posiedzeniu porządek obrad.

zaakceptowała

1.2

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu
24.04.2014 roku
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła protokół
z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.04.2014 roku.
1.4
Sprawy bieŜące
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.
-22.

Sprawozdanie z posiedzenia Senatu
Prodziekan prof. Marek Cała przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu
w dniu 28.05.2014 roku.

3.

Komunikaty Dziekana
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował o:
- przyznaniu prof. Wiktorii Sobczyk przez Stowarzyszenie Ekonatura lauru za wybitne
zasługi na rzecz ekologii,
- przyznaniu wydziałowi I miejsca w rankingu wydziałów prowadzących kształcenie na
kierunku „Budownictwo”,
- Zjeździe Dziekanów kierunku „Budownictwo”, który odbył się w dniach 26-28.V.2014
w Bydgoszczy.
4.

Sprawy dydaktyki
4.1 Zatwierdzenie Indywidualnych Planów Studiów dla studentów LLP
ERASMUS
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy przedstawiła proponowane indywidualne
plany studiów dla studentów studiujących w TU of Denmark – kierunek „InŜynieria
środowiska”, w RWTH Aachen - kierunek „Budownictwo” w ramach programu LLP
ERASMUS.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie Indywidualnych Planów Studiów
dla studentów LLP ERASMUS.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
powyŜszy wniosek.
4.2

Podjęcie uchwały w sprawie deficytu punktów ECTS na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane zmiany
deficytu punktów ECTS dla studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2014/2015 i kolejnych.
W dyskusji udział wzięli: dr hab. inŜ. Piotr Małkowski, dr hab. inŜ. Zbigniew
Burtan, prof. dr hab. inŜ. Nikodem Szlązak, prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz, prof.
dr hab. inŜ. Bronisław Barchański.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zmian deficytu punktów ECTS na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akad. 2014/2015.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
powyŜszy wniosek.
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4.3

Podjęcie uchwały w sprawie semestru kontrolnego na studiach
niestacjonarnych II stopnia
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan przedstawił proponowane zmiany
dotyczące ustalenia semestru kontrolnego dla studentów studiów niestacjonarnych II
stopnia. Od roku akad. 2014/2015:
- semestr kontrolny – III semestr,
- przedmioty kontrolne – wszystkie przedmioty z semestrów I i III (maksymalny deficyt
– 12 pkt. ECTS z semestru II).
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie semestru kontrolnego dla
studentów studiów niestacjonarnych II stopnia od roku akad. 2014/2015.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
powyŜszy wniosek.
4.4

WyraŜenie zgody na zmiany w składzie Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy zaproponowała zmianę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
- przewodnicząca: dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy
- członkowie: dr inŜ. Katarzyna Cyran, mgr inŜ. Michał Dworzak, mgr inŜ. Natalia
Schmidt-Polończyk.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatwierdzenie zmian w składzie Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym zatwierdziła powyŜszy wniosek.
4.5
Zatwierdzenie formularzy oceny prac dyplomowych
Prodziekan dr hab. inŜ. Edyta Brzychczy przedstawiła proponowane wzory
formularzy oceny prac dyplomowych po uwzględnieniu zgłoszonych uwag.
Prof. dr hab. inŜ. Anna Sobotka zaproponowała wykreślenie w pkt 3. słowa „badań”.
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału,
wniosek o zatwierdzenie formularzy oceny prac dyplomowych.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła
powyŜszy wniosek.
4.6

Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych
„Górnictwo odkrywkowe”, zatwierdzenie planu i programu studiów,
powołanie kierownika studiów
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja przedstawił wniosek o uruchomienie
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studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe”, zatwierdzenie planu i programu
studiów oraz punktów ECTS.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poddał
pod głosowanie Rady Wydziału wniosek o uruchomienie studiów podyplomowych
„Górnictwo odkrywkowe”, zatwierdzenie planu i programu studiów oraz punktów
ECTS.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, zatwierdziła powyŜszy wniosek.
Na kierownika studiów zaproponowany został inŜ. dr inŜ. inŜ. Zbigniew Kasztelewicz.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła prof. dr hab. inŜ. Zbigniewa
Kasztelewicza na kierownika studiów.
4.7 Sprawy bieŜące
Prodziekan dr inŜ. inŜ. Edyta Brzychczy poinformowała o organizacji letniej
sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych.
Prodziekan dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan poinformował, Ŝe informacje dotyczące
organizacji letniej sesji egzaminacyjnej na studiach niestacjonarnych zostały przekazane
do katedr oraz przedstawił informacje dotyczące organizacji egzaminów
dyplomowych inŜynierskich i magisterskich w roku akad. 2013/2014 na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.
5.

Przewody doktorskie i habilitacyjne
5.1
Powołanie recenzentów i komisji doktorskiej w przewodzie
doktorskim mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło pismo Promotora pracy
doktorskiej mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut informujące o przyjęciu przez Niego
pracy doktorskiej oraz prośba o nadanie sprawie dalszego biegu.
Dziekan prof. Piotr Czaja przedstawił propozycje kandydatów na recenzentów rozprawy
doktorskiej mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut:
- dr hab. inŜ. Andrzej Łuszczkiewicz – Politechnika Wrocławska, Wrocław
- dr hab. inŜ. Daniel Saramak – AGH, Kraków
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zaakceptowała zaproponowanych
kandydatów.
Następnie Dziekan przedstawił proponowany skład Komisji doktorskiej:
- dr hab. inŜ. Kazimierz Trybalski - przewodniczący
- prof. dr hab. Marian BroŜek
- prof. dr hab. inŜ. Roman Magda
- prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Kasztelewicz
- dr hab. inŜ. Marian Branny, prof. nadzw.
- dr hab. inŜ. Zbigniew Burtan
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-

dr hab. inŜ. Jacek Jakubowski.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Komisję
doktorską w przewodzie doktorskim mgr inŜ. Eweliny Kasińskiej-Pilut.
5.2

Powołanie komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego
dr inŜ. Zbigniewa Niedbalskiego
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe powołany został Zespół
w składzie: prof. dr hab. inŜ. Stanisław Wasilewski, prof. dr hab. inŜ. Andrzej
Zorychta, dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski, który zapoznał się z dorobkiem
naukowym dr inŜ. Zbigniewa Niedbalskiego.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe kaŜdy z członków Zespołu jednoznacznie
stwierdził, Ŝe dr inŜ. Zbigniew Niedbalski posiada duŜy dorobek publikacyjny dotyczący
problematyki ściśle związanej z podziemnymi wyrobiskami górniczymi oraz tunelami.
Tematyka prac i publikacji dr inŜ. Zbigniewa Niedbalskiego, a w tym jednotematyczny
cykl sześciu publikacji naukowych pt. „Stateczność i prognoza funkcjonalności wyrobisk
korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego na podstawie badań in situ” mieści się
w zakresie geomechaniki górniczej (mechaniki górotworu) i dyscyplinie górnictwa
i geologii inŜynierskiej tj. dyscypliny, w której wydział posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan poddał pod głosowanie Rady Wydziału
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inŜ. Zbigniewa
Niedbalskiego oraz powołanie komisji habilitacyjnej w składzie:
- dr hab. inŜ. Dariusz Obracaj – sekretarz
- dr hab. inŜ. Waldemar Korzeniowski – recenzent
- prof. dr hab. inŜ. Maciej Mazurkiewicz – członek.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, powołała komisję habilitacyjną
w przedstawionym składzie.
6.

Sprawy osobowe
6.1
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr inŜ. Sławomira
Bednarczyka na stanowisku adiunkta (KGO)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
dr inŜ. Sławomira Bednarczyka o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta.
Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Kasztelewicz wyraził pozytywna opinię o dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej dr inŜ. Sławomira Bednarczyka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr inŜ. Sławomira Bednarczyka na
stanowisku adiunkta od 1.09.2014 roku na czas nieokreślony.
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Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.2
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Michała Patyka
na stanowisku asystenta (KGO)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
mgr inŜ. Michała Patyka o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku asystenta.
Prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Kasztelewicz wyraził pozytywną opinię o dotychczasowej pracy naukowej i dydaktycznej mgr inŜ. Michała Patyka.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie
Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inŜ. Michała Patyka na stanowisku
asystenta od 1.10.2014 roku na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.3
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia mgr inŜ. Łukasza
Bednarka na stanowisku asystenta (KGBiG)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
mgr inŜ. Łukasza Bednarka o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku asystenta.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie mgr inŜ. Łukasza Bednarka na
stanowisku asystenta od 1.10.2014 roku na czas nieokreślony.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
6.4
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dr Anny Hołdy na
stanowisku starszego wykładowcy (KIŚiPS)
Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęła prośba
dr Anny Hołdy o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału wniosek o zatrudnienie dr Anny Hołdy na stanowisku
starszego wykładowcy od 1.10.2014 roku do 30.09.2019 roku.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, wyraziła zgodę na wystąpienie z powyŜszym
wnioskiem.
7.

Zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe.
Dziekan prof. Piotr Czaja poinformował, Ŝe wpłynęło siedem wniosków o

odznaczenia państwowe: jeden wniosek o KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
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dwa wnioski o „Złoty Medal za Długoletnią SłuŜbę”, dwa wnioski o „Srebrny Medal za
Długoletnią SłuŜbę”, dwa wnioski na „Brązowy Medal za Długoletnią SłuŜbę”.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał, pod głosowanie
Rady Wydziału przedstawione wnioski.
Rada Wydziału, w głosowaniu tajnym, zatwierdziła przedstawione wnioski
o odznaczenia państwowe.
KrzyŜ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
1. prof. dr hab. inŜ. Kozioł Wiesław
Złoty Medal za Długoletnią SłuŜbę
1. dr inŜ. Winzer Jan
2. prof. dr hab. inŜ. Soliński Ireneusz
Srebrny Medal za Długoletnią SłuŜbę
1. dr hab. inŜ. Burtan Zbigniew
2. Szlachetka Dariusz
Brązowy Medal za Długoletnią SłuŜbę
1. dr inŜ. Niedoba Tomasz
2. dr hab. inŜ. Saramak Daniel

8.

Uchwalenie planu rzeczowo-finansowego wydziału na 2014 rok

Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił informacje dotyczące budŜetu
wydziału na 2014 rok m.in. wysokości przyznanych środków finansowych na działalność
dydaktyczną i badawczo-rozwojową oraz kwotę kosztów ogólnych koniecznych do
zabezpieczenia działalności w 2014 roku.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja postawił
wniosek o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego wydziału na 2014 rok pod
głosowanie Rady Wydziału.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, większością głosów zatwierdziła plan
rzeczowo-finansowy wydziału na 2014 rok.
9.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na
funkcję Prodziekana oraz zatwierdzenie harmonogramu wyborów
Prof. dr hab. inŜ. Bernard Nowak, Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej przedstawił informacje dotyczące wyborów uzupełniających Prodziekana ds.
Kształcenia Stacjonarnego na kadencję 2012-2016 oraz harmonogram wyborów.
-8-

Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek o przeprowadzenie wyborów uzupełniających na
funkcję Prodziekana oraz zatwierdzenie harmonogramu wyborów.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na przeprowadzenie wyborów
uzupełniających na funkcję Prodziekana oraz zatwierdziła harmonogram wyborów
10.

Zaopiniowanie wniosku w sprawie umieszczenia tablicy pamięci profesora
Witolda śabickiego i Jana Jewulskiego w Sali nr 15/A-4
Dziekan prof. Piotr Czaja zaproponował, aby w sali nr 15 w paw. A-4 umieścić
tablicę pamiątkową poświęconą profesorowi Witoldowi śabickiemu i profesorowi
Janowi Jewulskiemu. Projekt tablicy pamięci został przesłany drogą elektroniczną do
wszystkich członków Rady Wydziału.
Wobec braku głosów w dyskusji, Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod
głosowanie Rady Wydziału, wniosek w sprawie wyraŜenia zgody na umieszczenie
tablicy pamięci profesora Witolda śabickiego i Jana Jewulskiego.
Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, wyraziła zgodę na umieszczenie tablicy
pamięci profesora Witolda śabickiego i Jana Jewulskiego.
11. Wolne wnioski
Na posiedzeniu Rady Wydziału nie zostały przedstawione sprawy w tym punkcie
porządku obrad.

Na wyjazdowym posiedzeniu Rady Wydziału zostały omówione sprawy dotyczące
Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Wydziału na lata 2012-2016.
Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił stan finansów wydziału i konieczne
działania w tym zakresie.
W dyskusji udział wzięli: prof. Piotr Czaja, prof. Maciej Mazurkiewicz, prof.
Stanisław Wasilewski, prof. Zbigniew Kasztelewicz, prof. Jerzy Klich.
Po dyskusji Dziekan prof. Piotr Czaja poddał pod głosowanie Rady Wydziału,
wniosek o zatwierdzenie Strategii Funkcjonowania i Rozwoju Wydziału na lata 20122016 z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie zatwierdziła powyŜszy wniosek
Następnie Prodziekan dr hab. inŜ. Marek Cała przedstawił proponowane stawki za
godziny ponadwymiarowe w roku akad. 2014/2015.
W dyskusji udział wzięli: prof. Maciej Mazurkiewicz, prof. Stanisław Wasilewski,
prof. Piotr Czaja.
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Po dyskusji został zgłoszony wniosek, aby dalszą dyskusję oraz podjęcie uchwały
w tej sprawie przełoŜyć na następne posiedzenie Rady Wydziału i taki wniosek został
przyjęty.

DZIEKAN

Prof. dr hab. inŜ. Piotr Czaja

Protokołowała:

Lucyna Wójcik
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