
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny 

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA 

Politechniki Koszalińskiej 

     w dniu 24.05.2022r. 

 

 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE otworzył przewodniczący Rady  

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. PK. Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednic-

twem aplikacji MS Teams i systemu informatycznego eSesja.  
 

Przewodniczący Rady potwierdził prawomocność posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny AEiE  

w dniu 24.05.2022r. 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 

17 13 
 

 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Opinia RND AEiE w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora PK w Katedrze 

Elektroniki. 

2. Opinia RND AEiE w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej. 

3. Opinia RND AEiE w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynie-

rii Komputerowej. 

4. Opinia RND AEiE w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Banaszaka na stanowi-

sku profesora w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

5. Opinia RND AEiE w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wawryna na stanowisku 

profesora w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. 

6. Opinia RND AEiE w sprawie zatrudnienia dr. inż. Pawła Skrobanka na stanowisku adiunkta  

w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji. 

7. Opinia RND AEiE w sprawie zatrudnienia dr. inż. Marcina Walczaka na stanowisku adiunkta  

w Katedrze Elektroniki. 

8. Opinia RND AEiE w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Dariusza Tomkiewicza na stanowisku ad-

iunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Filii Politechniki Koszalińskiej  

w Szczecinku. 

9. Sprawy różne. 

 

 

Ad.1. Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE o wyrażenie 

opinii w sprawie potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora w Katedrze Elektroni-

ki. Opinia dotyczy zatrudnienia w KE Pana dr. hab. inż. Leszka Bychto. 

  

 Kierownik KE prof. Mirosław Maliński:  

- dr inż. L. Bychto uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-

technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika nadany uchwałą Senatu 

Politechniki Koszalińskiej dnia 27 kwietnia 2022 r., 

- złożył wniosek o zmianę zatrudnienia ze stanowiska specjalisty inżynieryjno-technicznego na 

stanowisko profesora uczelni w KE, 

- procedura wymaga ogłoszenie konkursu na stanowisko Profesora Uczelni do którego Pan  

dr hab. inż. L. Bychto przystąpi, 



 

- Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wyborze najwłaściwszego kandydata. 

  

 Prof. M. Maliński popiera wniosek o ogłoszenie konkursu i prosi również członków RND  

o poparcie wniosku. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Naukowej 

Dyscypliny o głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora PK w Kate-

drze Elektroniki, na Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND z dnia 24.05.2022 r.  

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

pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora PK 

(grupa badawczo-dydaktyczna) w Katedrze Elektroniki, na Wydziale Elektroniki i Informatyki 

PK. 

 

Ad.2 i 3. Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Naukowej Dyscypliny AEiE o wyraże-

nie opinii w sprawie potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta w Kate-

drze Inżynierii Komputerowej. 

  

 Dziekan, K. Rokosz: 

 - kierownik KIK, dr inż. Piotr Ratuszniak złożył wniosek, w którym zwraca się z prośbą o ogło-

szenie konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta w Katedrze Inżynierii Komputerowej uza-

sadniając to rozwojem naukowym pracowników, 

 - duża liczba realizowanych godzin dydaktycznych utrudnia pracownikom rozwój naukowy. 

  

 Dziekan, K. Rokosz prosi członków RND o poparcie wniosków o ogłoszenie konkursu na dwa 

stanowiska (asystenta i adiunkta), które umożliwią rozwój naukowy kadry, jak i bardzo dobre 

rozdysponowanie godzin dydaktycznych. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków Rady Naukowej 

Dyscypliny o głosowanie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta i asystenta  

w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie jawne (stanowisko adiunkta).  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND z dnia 24.05.2022 r.  

Głosowanie jawne (stanowisko asystenta).  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND z dnia 24.05.2022 r.  

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

pozytywnie zaopiniowali wniosek w sprawie potrzeby ogłoszenia konkursu na stanowisko ad-

iunkta  

i asystenta (grupa badawczo-dydaktyczna) w Katedrze Inżynierii Komputerowej, na Wydziale 

Elektroniki i Informatyki PK. 

 

Ad.4. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RND AEiE wniosek prof. dr. hab. inż. Zbigniewa 

Banaszaka dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora w Katedrze Podstaw 

Informatyki i Zarządzania. Panu prof. Zb. Banaszakowi kończy się zatrudnienie z dniem 

30.09.2022 r. 

 



 

Prof. dr hab. inż. Zb. Banaszak został przeniesiony do pokoju oczekiwań. 

G. Bocewicz, prof. PK: 

- wyraził pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia prof. Zb. Banaszaka, 

- prof. Zb. Banaszak jest pracownikiem bardzo aktywnym na polu naukowym i dydaktycznym, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Prof. dr hab. inż. Zb. Banaszak powrócił na salę z pokoju oczekiwań. 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RND o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zb. Banaszaka na stanowisku profesora w Katedrze 

Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres czterech lat, od 01.10.2022 r. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 24.05.2022 r. 

 

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

pozytywnie zaopiniowali wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. Zb. Banaszaka 

na stanowisku profesora w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania na okres czterech lat, 

od 01.10.2022 r. do 30.09.2026 r. 

 

Ad.5. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RND AEiE wniosek prof. dr. hab. inż. Krzysztofa 

Wawryna dotyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora w Katedrze Systemów 

Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Panu prof. K. Wawrynowi kończy się zatrudnienie  

z dniem 30.09.2022 r. 

 

Prof. dr hab. inż. K. Wawryn został przeniesiony do pokoju oczekiwań. 

R. Suszyński, prof. PK: 

- wyraził pozytywną opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. K. Wawryna, 

- prof. K. Wawryn jest pracownikiem bardzo aktywnym na polu naukowym, organizacyjnym  

 i dydaktycznym, 

- bez Pana profesora Katedra miałaby bardzo duże problemy, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Prof. dr hab. inż. K. Wawryn powrócił na salę z pokoju oczekiwań. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RND o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. inż. K. Wawryna na stanowisku profesora w Katedrze 

Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na okres czterech lat, od 01.10.2022 r. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 24.05.2022r. 

 

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

pozytywnie zaopiniowali wniosek o przedłużenie zatrudnienia prof. dr. hab. inż. K. Wawryna 

na stanowisku profesora w Katedrze Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na okres 

czterech lat, od 01.10.2022 r. do 30.09.2026 r. 

 

Ad.6. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RND AEiE wniosek dr. inż. Pawła Skrobanka doty-

czący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Multimedial-

nych i Sztucznej Inteligencji. Panu dr. inż. P. Skrobankowi kończy się zatrudnienie z dniem 

30.09.2022r. 

  

Prof. Zb. Suszyński: 

- dr inż. P. Skrobanek jest cennym pracownikiem dydaktycznym,  

- ma duże obciążenie dydaktyczne, 



 

- pracuje nad swoim rozwojem naukowym, 

- trudno byłoby zastąpić Pana P. Skrobanka w prowadzeniu przedmiotów specjalności prowa-

dzonych przez Katedrę, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RND o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

zatrudnienia dr. inż. P. Skrobanka na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Multimedial-

nych i Sztucznej Inteligencji od 01.10.2022 r. na czas nieokreślony. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 24.05.2022r. 

 

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

pozytywnie zaopiniowali wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. P. Skrobanka na stanowi-

sku adiunkta w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji od 01.10.2022 r. 

na czas nieokreślony. 

 

Ad.7. Dziekan, K. Rokosz przedstawił członkom RND AEiE wniosek dr. inż. Marcina Walczaka do-

tyczący przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroniki. Panu dr. inż. 

M. Walczakowi kończy się zatrudnienie z dniem 30.09.2022r. 

 

Prof. M. Maliński: 

- dr inż. M. Walczak jest cennym pracownikiem dydaktycznym, lubianym przez studentów, 

- ma duże obciążenie dydaktyczne, 

- zaangażowany naukowo, zwiększa liczbę publikacji na liście filadelfijskiej, 

- rokuje bardzo pozytywny rozwój naukowy, 

- prosił członków Rady o pozytywne rozpatrzenie podania. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RND o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

zatrudnienia dr. inż. M. Walczaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Elektroniki od 

01.10.2022 r. na czas nieokreślony. 

 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 24.05.2022r. 

 

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

pozytywnie zaopiniowali wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. M. Walczaka na stanowi-

sku adiunkta w Katedrze Elektroniki od 01.10.2022 r. na czas nieokreślony. 

 

Ad.8. Dziekan, K. Rokosz poinformował członków RND AEiE, że do przewodniczącego Rady wpły-

nął wniosek od dyrektora Fili PK w Szczecinku prof. Sławomira Nagnajewicza z prośbą o opi-

nię w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Dariusza Tomkiewicza na stanowisku adiunkta w Fili 

PK w Szczecinku.  

 Dr. hab. inż. D. Tomkiewiczowi kończy się zatrudnienie z dniem 30.06.2022r. 

 Dr hab. inż. D. Tomkiewicz o złożonym oświadczeniu wskazał dyscyplinę AEiE jako dyscypli-

nę wiodącą. 

 Jednym z warunków zatrudnienia dr. hab. inż. D. Tomkiewicza jest pozytywna opinia RND 

AEiE. 

 

Dziekan, K. Rokosz wnioskował do członków RND o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie 

zatrudnienia dr. hab. inż. D. Tomkiewicza na stanowisku adiunkta w Filii PK w Szczecinku od 

01.07.2022 r.  

 

 



 

Głosowanie tajne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

Głosujących Głosowanie 

 Za Przeciw Wstrz. się 

17 13 13 13 - - 

Opinia RND AEiE z dnia 24.05.2022r. 

 

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

pozytywnie zaopiniowali wniosek o zatrudnienie dr. hab. inż. D. Tomkiewicza na stanowisku 

adiunkta (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych) w Filii Politechniki Koszalińskiej  

w Szczecinku od 01.07.2022 r. 

 

Ad.9. Sprawy różne: brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Rokosz zamknął posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny AEiE. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny AEiE 

 

 

 

Protokołowała: Margita Kucharska    prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz 

 

 


