
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 22.02.2022r. 

 

 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE otworzył przewodniczący Rady  

dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK. Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednictwem 

aplikacji MS Teams i systemu informatycznego eSesja.  
 

Przewodniczący Rady potwierdził prawomocność posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE  

w dniu 22.02.2022r. oraz przedstawił członkom Rady proponowany porządek obrad.  
W czasie posiedzenia głosowania odbywały się z użyciem systemu informatycznego eSesja. 

 

Rada Naukowa Dyscypliny AEiE 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

16 14+1 
 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie propozycji powołania Pana prof. dr. hab. 

inż. Krzysztofa Rokosza na stanowisko Dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki. 

2. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie zatrudnienia Pana mgr. inż. Rafała Resze-

lewskiego na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

3. Opinia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE w sprawie zatrudnienia Pana mgr. inż. Eryka Szwarca 

na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

4. Sprawy różne. 

 

 

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE o wyrażenie 

opinii w sprawie propozycji powołania prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Rokosza na stanowisko 

Dziekana WEiI. 

 Prof. G. Bocewicz złożył wniosek do Rektora Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuty  

Zawadzkiej, prof. PK, w którym rezygnuje z pełnienia funkcji Dziekana WEiI. Rezygnacja  

została przyjęta. Rektor, D. Zawadzka zwróciła się do członków RND AEiE o zaopiniowanie 

kandydatury prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Rokosza na funkcję dziekana WEiI PK. 

  

 Dziekan, G. Bocewicz poprosił obecnego na RND prof. K. Rokosza o zabranie głosu.   

 Prof. K. Rokosz podziękował za propozycję kandydatury na pełnienie funkcji Dziekana oraz za 

udzielenie dużego kredytu zaufania.   

 Prof. K. Rokosz przedstawił przygotowaną prezentację : 

 - jest absolwentem WEiI (2001 r.), 

 - doktorat zrobił w 2006 r., a stopnień doktora habilitowanego w 2013 r., 

 - tytuł profesora otrzymał w 2020 r., w dziedzinie nauki techniczne, 

- publikowane artykuły mieszczą się w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika, 

- współpracuje z ośrodkami naukowymi z Norwegii, Finlandii, Niemczech, Austrii, Francji, 

Czech oraz Słowacji, 

- przedstawił cele strategiczne dotyczące kształcenia, badań naukowych i rozwoju kadry oraz 

plan działania dotyczący WEiI. 

 Prezentacja dostępna jest na stronie internetowej WEiI. 

  

 Dziekan G. Bocewicz poprosił członków RND o dyskusję:  

 - głos zabrali: prof. D. Tomkiewicz, prof. St. Duer, prof. K. Wawryn. 

 Profesorowie pozytywnie wypowiadali się o osobie prof. K. Rokosza.  



  

  

 Wobec braku głosów w dalszej dyskusji dziekan, G. Bocewicz poprosił członków RDN AEiE  

o głosowanie w sprawie propozycji powołania prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Rokosza na stano-

wisko Dziekana WEiI. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 15 15 15 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 22.02.2022r.  

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE wyra-

zili pozytywną opinię w sprawie propozycji powołania prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Rokosza 

do pełnienia funkcji Dziekana WEiI PK od 01.03.2022 r. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków RND AEiE o wyrażenie opinii w sprawie za-

trudnienia na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

 21.01.2022 r. na wniosek Dziekana został ogłoszony konkurs na stanowisko asystenta w KIK. 

Konkurs został zakończony 21.02.2022 r.  

 W dniu 22.02.2022r. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły  

na ogłoszony konkurs zarekomendowała RND zatrudnienie mgr. inż. Rafała Reszelewskiego na 

stanowisko asystenta. 

 Pan mgr inż. R. Reszelewski złożył wszystkie wymagane dokumenty oraz wniosek o zatrudnie-

nie pozytywnie zaopiniowany przez dr. inż. Piotra Ratuszniaka, kierownika KIK. 

  

 Dyskusja:  

 Dr hab. inż. A. Słowik, prof. PK: 

 -  mgr inż. R. Reszelewski to osoba z silną determinacją nastawiona na rozwój naukowy, 

 - pracuje w obserwatorium astronomicznym i bierze udział w badaniach, 

 - jest współautorem publikacji naukowych. 

 Dr hab. inż. R. Suszyński, prof. PK: 

 - R. Reszelewski jest absolwentem naszego wydziału, 

 - studia ukończył w 2021 roku, 

 - ma doświadczenie zawodowe w zakresie obserwacji astronomicznych, 

- uczestniczy w jednym z najbardziej znanych zespołów badawczych związanych z poszukiwa-

niem planetoid. 

 Prof. A.Patryn: 

 - popiera zatrudnienie mgr. inż. R. Reszelewskiego. 

  

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Ra-

dy AEiE o poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Rafała Reszelewskiego na asy-

stenta w KIK od 01.03.2022r.  

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 14 14 14 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 22.02.2022r.  

  Odbyło się głosowanie w wyniku którego członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE wyra-

zili pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Rafała Reszelewskiego na stanowisku 

asystenta od 01.03.2022r. w Katedrze Inżynierii Komputerowej na WEiI PK. 

 

Ad.3 . Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 

zatrudnienia na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania PK. 

  

 Opinia dotyczy zatrudnienia w Katedrze PIiZ Pana dr. inż. Eryka Szwarca.  

 Dr inż. E. Szwarc pozytywnie zakończył postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, bro-

niąc rozprawę doktorską na Politechnice Warszawskiej.  

 Złożył wniosek o zmianę zatrudnienia ze stanowiska specjalisty inżynieryjno-technicznego 

 na stanowisko adiunkta od 01.03.2022r. w KPIiZ.  



  

  

 21.01.2022 r. na wniosek Dziekana został ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta w KPIiZ. 

Konkurs został zakończony 21.02.2022 r.  

 W dniu 22.02.2022r. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na 

ogłoszony konkurs zarekomendowała RND zatrudnienie dr. inż. Eryka Szwarca na stanowisko 

adiunkta. 

 Pan dr inż. E. Szwarc złożył wszystkie wymagane dokumenty oraz wniosek o zatrudnienie  

pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania, prof. 

Zbigniewa Banaszaka. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady  

AEiE o głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. inż. Eryka Szwarca na stanowisko adiunkta  

w Katedrze PIiZ, na Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

16 14 14 14 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 22.02.2022r.  

 

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE wyra-

zili pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia dr. inż. Eryka Szwarca na stanowisku adiunkta 

(grupa badawczo-dydaktyczna) od 01.03.2022r. w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania 

na Wydziale Elektroniki i Informatyki PK. 

Sprawy różne: brak 

 

 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Bocewicz podziękował wszystkim członkom RND za sześć lat 

wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego Wydziału. Nowemu Dziekanowi życzył kontynuacji tej  

dobrej współpracy. 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny AEiE 

 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

 

 


