
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Informatyki 

w dniu 17.12.2019r. 

Posiedzenie Rady Wydziału otworzył Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 

Proponowany porządek obrad: 

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

1. Zmiana  zatrudnienia dr. inż. Roberta Wirskiego ze stanowiska starszego wykładowcy w grupie zawodowej 

dydaktycznej na stanowisko adiunkta w grupie zawodowej badawczo-dydaktycznej (w załączeniu opinia do-

radcza Rady Naukowej Dyscypliny). Opinia Rady Wydziału. 

2. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Piotra Ratuszniaka w Katedrze Inżynierii Komputerowej (opinia Rady 

Wydziału o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy od 18.12.2019r. z pensum 240 godz. do końca 

roku akademickiego tj. 30.09.2020r.).  

3. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Marka Popławskiego w Katedrze Inżynierii Komputerowej. Opinia Rady 

Wydziału o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy od 01.02.20r. na czas nieokreślony. 

4. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Roberta Arsoby w Katedrze Inżynierii Komputerowej. Opinia Rady Wy-

działu o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy od 01.03.2020r. na czas nieokreślony. 

5. Przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Katarzyny Jagodzińskiej w Katedrze Elektroniki. Opinia Rady Wydziału  

o zatrudnieniu na stanowisku starszego wykładowcy od 18.12.2019r. z pensum 240 godz. do końca roku 

akademickiego tj. 30.09.2020r. 

6. Przedłużenie zatrudnienia mgr. inż. Marcina Nowackiego w Katedrze Systemów Multimedialnych i sztucz-

nej Inteligencji. Opinia Rady Wydziału o zatrudnieniu na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu od 

01.03.2020r. na okres 2 lat. 

7. Wybór dwóch kandydatów z Wydziału do Komisji Wyborczej Uczelnianej na kadencję 2020-2024. 

 

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

1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Sprawy różne 

 

Potwierdzenie przez Dziekana WEiI prawomocności posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17.12.2019r. 

Rada Wydziału 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych 

23 16 

Dziekan, prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz powitał obecnych członków Rady Wydziału, 

przedstawił plan posiedzenia Rady. 

 

 

 



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

Ad.1. Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o opinię w sprawie zmiany  

zatrudnienia dr. inż. R. Wirskiego.  

 Dr. inż. Robert Wirski złożył wniosek o zmianę stanowiska pracy, ze stanowiska starszego wykła-

dowcy na stanowisko adiunkta, zaopiniowany pozytywnie przez kierownika Katedry Systemów 

Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów prof. Krzysztofa Wawryna. 

Pan dr inż. R. Wirski w sprawie zmiany stanowiska otrzymał pozytywną opinię członków RND 

AEiE. 

Kierownik katedry-K. Wawryn przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

- dr inż. R. Wirski zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy realizuje bardzo dużo godzin 

dydaktycznych, 

- pracuje naukowo nad uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, 

- samodzielnie opublikował artykuł za 140 pkt.  

- współpracuje naukowo z dr. inż.  P. Poczekajło: 

- opublikował wspólny artykuł z P. Poczekajło, 

- uczestniczy w pisaniu monografii, 

- przygotowuje następne publikacje z dr. inż. P. Poczekajło i z prof. K. Wawrynem, 

- prosi o poparcie wniosku o zmianę stanowiska pracy dla dr. inż. R. Wirskiego. 

Dziekan, G. Bocewicz poprosił członków Rady Wydziału o poparcie wniosku w sprawie opinii  

o zmianie zatrudnienia dr. inż. R. Wirskiego ze stanowiska starszego wykładowcy na stanowisko 

adiunkta.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 15 - 1 

Opinia RW z dnia 17.12.2019r. 

 

Odbyło się tajne głosowanie w wyniku którego członkowie Rady Wydziału wyrazili pozytywną 

opinię w sprawie zmiany zatrudnienia dr. inż. Roberta Wirskiego ze stanowiska starszego wykła-

dowcy na stanowisko adiunkta.  
 

Ad.2. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Piotra Ratuszniaka  

z prośbą o zmianę stanowiska pracy z adiunkta na starszego wykładowcę oraz przedłużenie zatrud-

nienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej od 18.12.2019r, 

pod warunkiem wymiaru pensum 240 godzin do 30.09.2020r. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry Inżynierii Komputerowej  

dr. hab. inż. Adama Słowika, prof. PK.  

 

Kierownik katedry-A. Słowik przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

- dr inż. P. Ratuszniak pracuje od wielu lat na wydziale i jest cenionym specjalistą realizującym 

proces dydaktyczny,  

- doświadczenie nabyte w przedsiębiorstwie INTEL wnosi znaczący wkład w rozwój studentów, 

- jest niezbędnym specjalistą do realizacji procesu dydaktycznego, 

- prosi o poparcie wniosku o zatrudnienie dr. inż. P. Ratuszniaka. 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o przedłuże-

nie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr. inż. P. Ratuszniaka w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 17.12.2019r. 



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

opinię o przedłużeniu zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr. inż. Piotra Ratusznia-

ka w Katedrze Inżynierii Komputerowej od 18.12.2019r., z pensum 240 godz. do 30.09.2020r. 

Ad.3 Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Marka Popławskiego 

z prośbą o przedłużenie zatrudnienia, którego termin upływa 31.01.2020r. oraz zmianę stanowiska 

pracy z adiunkta na stanowisko starszego wykładowcy od 20.12.2019r. w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej, pod warunkiem wymiaru pensum 240 godzin do 30.09.2020r. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika KIK dr. hab. inż. Adama Słowika, 

prof. PK.  

Kierownik katedry-A. Słowik przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

- dr inż. M. Popławski pracuje od wielu lat na wydziale i jest cenionym specjalistą realizującym 

zadania dydaktyczne,  

- jest niezbędnym pracownikiem do realizacji procesu dydaktycznego, 

- prosi o poparcie wniosku o zatrudnienie dr. inż. M. Popławskiego. 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o przedłuże-

nie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy od 01.02.2020r. dr. inż. M. Popławskiego  

w Katedrze Inżynierii Komputerowej i prosił o głosowanie.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 15 - 1 

Opinia RW z dnia 17.12.2019r. 

 

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

opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Marka Popławskiego na stanowisku starszego 

wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej od 01.02.2020r., z pensum 240 godzin  

do 30.09.2020r. 

 

Ad.4 Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Roberta Arsoby  

z prośbą o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii 

Komputerowej od 01.03.2020r. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika KIK dr. hab. inż. Adama Słowika, 

prof. PK.  

Kierownik katedry-A. Słowik przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

- dr inż. R. Arsoba pracuje od wielu lat na wydziale i jest cenionym specjalistą realizującym zada-

nia dydaktyczne w zakresie programowania komputerów i urządzeń mobilnych,  

- jest niezbędnym pracownikiem do realizacji procesu dydaktycznego, 

- prosi o poparcie wniosku o zatrudnienie dr. inż. R. Arsoby. 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o przedłuże-

nie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy od 01.03.2020r. dr. inż. R. Arsoby w Kate-

drze Inżynierii Komputerowej.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 17.12.2019r. 

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

opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Roberta Arsoby na stanowisku starszego  

wykładowcy w Katedrze Inżynierii Komputerowej od 01.03.2020r. 

 

 



 

Ad.5. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił członkom Rady Wydziału wniosek dr. inż. Katarzyny Jagodziń-

skiej z prośbą o zmianę stanowiska pracy z adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Elektro-

niki oraz przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy od 18.12.2019r., pod wa-

runkiem wymiaru pensum 240 godzin do 30.09.2020r. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez kierownika Katedry Elektroniki prof. Mirosława 

Malińskiego.  

Dyskusja: 

Kierownik katedry-M. Maliński przedstawił główne punkty uzasadnienia: 

- dr inż. K. Jagodzińska pracuje od wielu lat na wydziale i jest cenionym specjalistą realizującym 

zadania dydaktyczne w zakresie telekomunikacji, 

- jest niezbędnym specjalistą do realizacji procesu dydaktycznego, 

- prosi o poparcie wniosku o zatrudnienie dr. inż. K. Jagodzińskiej. 

 

Dr inż. Aneta Hapka: 

- Pani K. Jagodzińska zajmuje się zagadnieniami związanymi z telekomunikacją, 

- współpracuje z firmą GlobalLogic, 

- pracuje nad rozszerzeniem prowadzonych specjalności, 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku o przedłuże-

nie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr. inż. K. Jagodzińskiej w Katedrze Elek-

troniki i prosił o głosowanie.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 16 - - 

Opinia RW z dnia 17.12.2019r. 

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

opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr inż. Katarzyny 

Jagodzińskiej w Katedrze Elektroniki od 18.12.2019r. z pensum 240 godz. do 30.09.2020r. 

Ad.6. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił wniosek mgr. inż. Marcina Nowackiego i wnioskował do człon-

ków Rady Wydziału o opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w Ka-

tedrze systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji od 01.03.2020r. w wymiarze ½ etatu na 

okres 2 lat. 

Pan mgr inż. M. Nowacki w sprawie przedłużenia zatrudnienia otrzymał pozytywną opinię kierow-

nika Katedry SMiSI prof. Zbigniewa Suszyńskiego. 

Z uwagi na nieobecność kierownika katedry, Dziekan G. Bocewicz odczytał opinię kierownika: 

- mgr inż. M. Nowacki jest pracownikiem niezbędnym do prowadzenia procesu dydaktycznego, 

- ma zagwarantowane pensum. 

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku przedłużenia 

zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. M. Nowackiego w Katedrze SMiSI i prosił o gło-

sowanie.  

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 15 - 1 

Opinia RW z dnia 17.12.2019r. 

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

opinię w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. inż. Marcina Nowackiego na stanowisku asysten-

ta w Katedrze Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji, w wymiarze ½ etatu od 

01.03.2020r. na okres 2 lat.  



 

Ad.7. Dziekan, G. Bocewicz przedstawił prośbę Rektora PK o wskazanie dwóch kandydatów z Wydziału 

do Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2020-2024. 

Propozycja Wydziału to: prof. Aleksy Patryn i mgr inż. Maciej Bączek. 

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członków komisji.  

Dziekan, G. Bocewicz wnioskował do członków Rady Wydziału o głosowanie w sprawie zapropo-

nowanych dwóch kandydatów z Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Głosowanie tajne.  

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 16 - - 

Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego członkowie Rady Wydziału poparli kandydaturę 

prof. Aleksego Patryna i mgr. inż. Macieja Bączka do Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2020-

2024. 

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

Ad.1. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych. 

Prodziekan, B. Strzeszewski przedstawił do zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komi-

sję Programową tematy prac dyplomowych w systemie DYPLOMY - 3 tematy z Informatyki.  

Prodziekan, B. Strzeszewski poprosił również o zaakceptowanie 5 tematów prac dyplomowych  

z Informatyki znajdujących się w systemie DYPLOMY, które nie są jeszcze zaakceptowane przez 

Komisję Programową. 

Głosowanie jawne. 

Uprawnionych 

do głosowania 
Obecnych Głosujących 

Głosowanie 

Za Przeciw Wstrz. się 

23 16 16 16 - - 

Rada Wydziału zatwierdziła przedstawione tematy prac dyplomowych. 

 

Sprawy różne  

Prof. M. Maliński: 

- przypomniał, że 23.12.2019r. upływa termin składania projektów badawczych PK, 

- wszyscy dostali odpowiednie arkusze do wypełnienia, 

- do dnia dzisiejszego wpłynęły dwa projekty, 

- w styczniu 2020r.złożone projekty badawcze będą rozpatrywane przez RND. 

 

 

 

Dziekan WEiI prof. Grzegorz Bocewicz złożył życzenia świąteczne i zamknął posiedzenie Rady Wydzia-

łu. 

 

 

Dziekan 

Protokołowała: Margita Kucharska    prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz 


