
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 22.02.2022r. 

 

Wirtualne posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan WEiI PK dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK.  

Uczestnictwo w spotkaniu możliwe było za pośrednictwem aplikacji MS Teams i systemu informatycznego  

eSesja.pl.  

W czasie posiedzenia głosowania odbywały się z użyciem systemu informatycznego eSesja.pl. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

Sprawy kadrowe – Dziekan: dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK 

 

1. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Inżynierii Komputerowej. 

2. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania. 

Sprawy dydaktyczne - Prodziekan ds. Kształcenia: dr inż. Bogdan Strzeszewski 

1. Zatwierdzenie wniosków na zlecenie prowadzenia zajęć przez pracowników technicznych i zewnętrznych. 

2. Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym pensum ¼ i ½ 

pensum w roku akademickim 2021/2022. 

3. Wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników nie posiadających stopnia doktora. 

4.  Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne  

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.02.2022r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

21 16 
 

Dziekan, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK przedstawił plan posiedzenia Rady. 

Sprawy kadrowe-Zagadnienie referował Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK.  

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie  

zatrudnienia mgr. inż. Rafała Reszelewskiego na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Kom-

puterowej. 

 Komisja konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs  

zarekomendowała RND AEiE zatrudnienie mgr. inż. R. Reszelewskiego. 

 W dniu dzisiejszym RND AEiE pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zatrudnienia mgr. 

inż. R. Reszelewskiego na stanowisko asystenta w KIK. 

Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków RW, że nie ma przeszkód ze względów dydaktycz-

nych, które mogłyby uniemożliwić zatrudnienie nowego pracownika na stanowisko asystenta  

w KIK. 

 Pan mgr inż. R. Reszelewski może rozpocząć pracę od 01.03.2022 r.  

  

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

Wydziału o głosowanie w sprawie zatrudnienia mgr inż. R Reszelewskiego na stanowisko asysten-

ta w KIK na Wydziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 22.02.2022r.  



Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału wyrazili pozytywną opinię 

w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Rafała Reszelewskiego na stanowisko asystenta (grupa badaw-

czo-dydaktyczna) od 01.03.2022r. w Katedrze Inżynierii Komputerowej na Wydziale Elektroniki  

i Informatyki PK. 

 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie  

zatrudnienia dr inż. Eryka Szwarca na stanowisko adiunkta w Katedrze Podstaw Informatyki i Za-

rządzania. 

  

 Komisja konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami jakie wpłynęły na ogłoszony konkurs za-

rekomendowała RND AEiE zatrudnienie dr. inż. E. Szwarca. 

 W dniu dzisiejszym RND AEiE pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zatrudnienia dr. inż. 

E. Szwarca na stanowisko adiunkta w KPIiZ. 

Dziekan, G. Bocewicz poinformował członków RW, że nie ma przeszkód ze względów dydaktycz-

nych, które mogłyby uniemożliwić zatrudnienie nowego pracownika na stanowisko adiunkta  

w KPIiZ. 

 Pan dr inż. E. szwarc może rozpocząć pracę od 01.03.2022 r. 

  

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

o głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. inż. E. Szwarca na stanowisko adiunkta w KPIiZ na Wy-

dziale Elektroniki i Informatyki. 

 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 22.02.2022r.  

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału wyrazili pozytywną opinię 

w sprawie zatrudnienia dr. inż. Eryka Szwarca na stanowisko adiunkta (grupa badawczo-

dydaktyczna) od 01.03.2022r. w Katedrze Podstaw Informatyki i Zarządzania na Wydziale Elek-

troniki i Informatyki PK. 

Sprawy dydaktyczne-Zagadnienie referował Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. Bogdan Strzeszewski.  

Ad.1. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych  

na umowę zlecenie pracownikom zewnętrznym w semestrze letnim roku akademickiego 

2021/2022: 

- mgr inż. Maciej Bączek - 30 godz. 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 185 godz. 

- prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński - 20 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski o powierzenie prowadzenia zajęć przez pracowników 

zewnętrznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. 

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 22.02.2022r. 

 

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych przez 

pracowników zewnętrznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. 

 

Ad.2. Wpłynęły wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych 

w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2022: 

 - dr inż. Marek Popławski - 563 godz. 

- prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński - 433 godz. 

- dr inż. Rafał Wojszczyk - 410 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wnioski na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2022. 



 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 22.02.2022r.  

 

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie  

zatwierdzili wnioski od kierowników katedr na prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiaro-

wych, w wymiarze przekraczającym ¼ i ½ pensum w roku akademickim 2021/2022. 

 

Ad.3. Wpłynął wniosek od kierownika katedry na prowadzenie wykładów w sem. letnim roku akademic-

kiego 2021/2022 przez osobę nie posiadającą stopnia doktora: 

- mgr inż. Marek Rubanowicz - 20 godz. 

 

Prodziekan, B. Strzeszewski omówił wniosek o powierzenie prowadzenia wykładów pracownikowi 

nie posiadającemu stopnia doktora w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.  

 

Głosowanie jawne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 22.02.2022r.  

 

Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału zatwierdzili wniosek o po-

wierzenie prowadzenia wykładów przez pracownika nie posiadającego stopnia doktora  

w sem. letnim roku akademickiego 2020/2021.  

 

Ad.4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

W systemie APD zgłoszonych jest 31 nowych tematów:  

- 24 tematy/inż/ INF,  

- 2 tematy/mgr/INF, 

- 5 tematów /inż/ EiT.   

Część tematów jest już zatwierdzona przez Komisję Programową.  

 

Prodziekan, B. Strzeszewski poprosił o wyrażenie zgody na zatwierdzenie tych tematów, po za-

twierdzeniu przez członków odpowiednich Komisji Programowych. 

 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 
Za Przeciw Wstrz. się 

21 16 16 16 - - 
Odbyło się głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału jednomyślnie zatwierdzili 

przedstawione tematy prac dyplomowych w systemie APD. 

 

Sprawy różne: 

prof. M. Maliński - do końca lutego można jeszcze składać propozycję publikacji do planu wydaw-

niczego na 2022 r. 

 

 

Prof. Włodzimierz Janke podziękował prof. G. Bocewiczowi za pracę na stanowisku Dziekana i życzył 

wielu sukcesów w działalności naukowej. 

 

 

 

Dziekan WEiI Grzegorz Bocewicz zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

Dziekan 

 

 

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


