Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z XIII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 9 maja 2011 r.
Lista obecności i porządek obrad w załączeniu (Załącznik nr 1 i 2).
Obrady rozpoczął dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej prof. dr
hab. inż. Leszek Pacholski, który powitał wszystkich zebranych na XIII posiedzeniu Rady
WIZ.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z XII POSIEDZENIA
RADY WYDZIAŁU W DNIU 4 kwietnia 2011 r.

Pan dziekan przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady i poprosił o zaakceptowanie
zmian w porządku obrad poprzez dodanie podpunktów: 4.5. Powołanie Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej na studiach II stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka,
Zarządzanie – wrzesień 2011; 4.6. Kandydatura przedstawiciela Wydziału Inżynierii
Zarządzania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej; 4.7. Proponowane limity rekrutacyjne –
rok akademicki 2011/2012; 6.1. Środki finansowe na działalność statutową – część
przeznaczona na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2011; 6.2. Organizacja roku
akademickiego 2011/2012 oraz wykreślenie podpunktu 4.2. Korekta w programie studiów na
kierunku Logistyka.
Rada Wydziału zatwierdziła jednomyślnie w głosowaniu jawnym zmieniony porządek obrad.
Głosowało 29 osób.
Dziekan L. Pacholski zapytał, Członków Rady o ewentualne zastrzeżenia do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku uwag protokół z XII posiedzenia
Rady WIZ w dniu 4 kwietnia 2011 roku został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
Głosowało 29 osób.
2.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA
W DNIU 27 kwietnia 2011 r.

SENATU

AKADEMICKIEGO

PP

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia
27 kwietnia 2011 r., krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
♦ Sprawy osobowe:
- wniosek o mianowanie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Mileckiego na stanowisko profesora
zwyczajnego (Dziekan WBMiZ),
- wniosek o mianowanie dr. hab. inż. Mariana Jósko na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na okres kolejnych pięciu lat (Dziekan WMRiT),
- wniosek o mianowanie dr. hab. inż. Pawła Kolwicza na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (Dziekan WE);
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♦ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010 (ref. A1, Przewodniczący Senackiej
Komisji ds. Budżetu i Finansów). Pani Kwestor przedstawiła bilans za rok 2010, a następnie
głos zabrał Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. Senat przyjął
w głosowaniu sprawozdanie finansowe za rok 2010;
♦ Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 (ref.
R1). Prorektor Stefan Trzcieliński przedstawił zasady i tryb przyjmowania kandydatów na
studia w roku akademickim 2012/13;
♦ Zatwierdzenie wysokości kosztów ogólnouczelnianych, kosztów studiów i jednostek
wspomagających kształcenie oraz funduszy centralnych (ref. JMR). Na podstawie art. 62
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” zostały wyszczególnione poszczególne kwoty.
Senat zatwierdził tę sprawę pozytywnie;
♦ Sprawy bieżące. JM Rektor poinformował, że w piątek 13 maja br. odbędzie się
nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademickiego PP, na którym gościem będzie
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Profesor Witold
Jurek, który poruszy najważniejsze zagadnienia w ustawie o zmianie ustawy „Prawo o
szkolnictwie wyższym” z 2005r. oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki;
♦ Interpelacje; Nie zgłoszono.
3.

SPRAWY OSOBOWE

Pan dziekan zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowania w sprawie osobowej:
Dr hab. Edward Niesyty, prof. nadzw.,
Dr inż. Paulina Golińska,
Bartosz Gromada – student.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.
Głosowało 29 osób.
3.1. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia
3.1.1. Doc. dr. Przemysława Bartkiewicza – na stanowisku docenta na czas
nieokreślony.
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku docenta na czas nieokreślony
w Katedrze Nauk Ekonomicznych uzyskał poparcie kierownika Katedry Prof. dr. hab. Eulalii
Skawińskiej oraz Dziekana Wydziału Prof. dr. hab. inż. Leszka Pacholskiego, (pismo załącznik nr 3).
Rada Wydziału poparła wniosek jednomyślnie w trybie głosowania tajnego. Głosowało 29
osób (w tym: „TAK” – 29, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.

SPRAWY DYDAKTYCZNE
4.1. Sprawa powołania Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii
Zarządzania

Pan dziekan Leszek Pacholski przedstawił wniosek o powołanie Studiów Doktoranckich
na naszym Wydziale. Poinformował, że z dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym” umożliwia nam prowadzenie studiów na naszym Wydziale.
Zaproponował kierunek studiów pn. „Inżynieria Zarządzania” oraz dwie specjalności pn.
„Zarządzanie” oraz „Systemy Produkcyjne”. Planowany okres rozpoczęcia studiów: od
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października 2011 roku. Obowiązki kierownika studiów zaproponował powierzyć dr hab.
Teresie Łuczce, prof. nadzw.
Głos w tej sprawie zajął Profesor Stefan Trzcieliński, Profesor Edwin Tytyk, Profesor
Leszek Pacholski, Profesor Władysław Mantura, Profesor Eulalia Skawińska, Docent
Wiesława Horst oraz Pan Krystian Mamet. Po dyskusji zaproponowano nazwę studiów
„Zarządzanie i systemy produkcyjne”. Natomiast zrezygnowano z kierunku oraz specjalności
studiów.
Dziekan Profesor L. Pacholski przedstawił propozycję uchwały: „Rada Wydziału
Inżynierii Zarządzania popiera wniosek Dziekana Wydziału do JM Rektora Politechniki
Poznańskiej Prof. dr. hab. inż. Adama Hamrola o utworzenie na naszym Wydziale z dniem
1 października 2011 roku Studiów Doktoranckich pn. „Zarządzanie i systemy produkcyjne”
i popiera kandydaturę dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na kierownika tych studiów”.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 38 – XIII/05/2011
(tekst uchwały – Załącznik nr 4) o powołaniu studiów doktoranckich p.n. „Zarządzanie
i systemy produkcyjne” oraz powołaniu dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na kierownika
studiów. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 28 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
4.2. Wnioski o uruchomienie Studiów Podyplomowych
4.2.1. Podyplomowe studia menedżerskie „Nowoczesne Zarządzanie
Przedsiębiorstwem” – edycja VII
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie siódmej edycji
podyplomowych studiów menedżerskich pn. „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
związanego z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry
w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 4.900,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia
oraz preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 5). Planowany okres trwania studiów:
od września 2011 do lipca 2012 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć
dr. Hannie Włodarkiewicz-Klimek.
Prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program podyplomowych studiów
menedżerskich p.n. „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem” – edycja VII, związanych
z kierunkiem studiów Zarządzanie i popiera kandydaturę dr Hanny Włodarkiewicz-Klimek na
kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie obowiązywał od września 2011
roku”.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 39 – XIII/05/2011
(tekst uchwały – Załącznik nr 6) o uruchomieniu siódmej edycji studiów podyplomowych
p.n. „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz powołaniu dr Hanny
Włodarkiewicz-Klimek na kierownika studiów. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 28
osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 1).
4.2.2.

„Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką” – edycja VIII

Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie ósmej edycji
studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką” związanego
z kierunkiem studiów Zarządzanie oraz Logistyką. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry w
wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 4.500,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia
oraz preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 7). Planowany okres trwania studiów:
od września 2011 do lipca 2012 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć
dr. Hannie Włodarkiewicz-Klimek.
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Prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program studiów podyplomowych
p.n. „Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką” – edycja VIII, związanych z
kierunkiem studiów Zarządzanie oraz Logistyką i popiera kandydaturę dr Hanny
Włodarkiewicz-Klimek na kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie
obowiązywał od września 2011 roku”.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 40 – XIII/05/2011
(tekst uchwały – Załącznik nr 8) o uruchomieniu ósmej edycji studiów podyplomowych
p.n. „Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką” oraz powołaniu dr Hanny
Włodarkiewicz-Klimek na kierownika studiów. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29
osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.2.3. „Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi” – edycja II
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie drugiej
edycji studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi”
związanego z kierunkiem studiów Zarządzanie. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry
w wymiarze 210 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia
wynosi 4.400,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia
oraz preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 9). Planowany okres trwania studiów:
od września 2011 do lipca 2012 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć
dr. Hannie Włodarkiewicz-Klimek.
Prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony program podyplomowych studiów
menedżerskich p.n. „Zarządzanie Projektami i procesami biznesowymi” – edycja II,
związanych z kierunkiem studiów Zarządzanie i popiera kandydaturę dr Hanny
Włodarkiewicz-Klimek na kierownika tych studiów. Przedstawiony program będzie
obowiązywał od września 2011 roku”.
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 41 – XIII/05/2011
(tekst uchwały – Załącznik nr 10) o uruchomieniu drugiej edycji studiów podyplomowych
p.n. „Zarządzanie Projektami i procesami biznesowymi” oraz powołaniu dr Hanny
Włodarkiewicz-Klimek na kierownika studiów. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29
osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.3. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach I stopnia kierunek
Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, Zarządzanie – lipiec 2011
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunek Inżynieria
Bezpieczeństwa, Logistyka, Zarządzanie na rok akademicki 2011/2012. Rozpoczęcie prac
komisji przypada na początek miesiąca lipca br. Zaproponowała, aby komisje na
poszczególne kierunki studiów reprezentowały następujące osoby, które wyraziły zgodę na
powołanie do komisji rekrutacyjnej:
– Dr inż. Jerzy Mazurczak - przewodniczący
– Dr Ewa Badzińska – sekretarz
– Dr Agnieszka Krugiełka
– Mgr inż. Agata Budzyńska
– Mgr Daria Nadolna
– Mgr Marta Weber – dziekanat
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O głos poprosił Przewodniczący Rady Studentów Wydziału Pan Krystian Mamet, który
zaproponował, aby w skład komisji rekrutacyjnej był powołany również przedstawiciel
studentów.
Profesor Trzcieliński oznajmił, że nie ma takiej możliwości, ponieważ członek rekrutacji
musi być osobą bardzo dyspozycyjną, tj. codziennie od rana do wieczora pod telefonem
i dodał, że przedstawiciel studentów może występować jedynie jako obserwator.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia
kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, Zarządzanie na rok akademicki 2011/2012
oraz jej skład osobowy. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.”
– 0).
4.4. Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach II stopnia
kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, Zarządzanie – wrzesień 2011
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych I i II stopnia kierunek
Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, Zarządzanie na rok akademicki 2011/2012.
Rozpoczęcie prac komisji przypada na początek miesiąca września br. Zaproponowała, aby
komisje na poszczególne kierunki studiów reprezentowały następujące osoby, które wyraziły
zgodę na powołanie do komisji rekrutacyjnej:
– Dr Ewa Badzińska - przewodniczący
– Mgr Elżbieta Malujda – sekretarz
– Dr Małgorzata Gajowiak
– Dr Paulina Kubera
– Dr Beata Mrugalska
– Mgr Sylwia Zdeb - Gałecka – dziekanat
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych I i II
stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, Zarządzanie na rok akademicki
2011/2012 oraz jej skład osobowy. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
4.5. Kandydatura przedstawiciela Wydziału Inżynierii Zarządzania do Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
Kandydata na przedstawiciela Wydziału Inżynierii Zarządzania do Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej w osobie dr. inż. Arkadiusza Borowiec. Dodała, że zaproponowany kandydat
wyraził zgodę na powołanie go do UKR PP.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Kandydata na przedstawiciela Wydziału Inżynierii Zarządzania do
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w osobie dr. inż. Arkadiusza Borowiec. Głosowało 29
osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
4.6. Proponowane limity rekrutacyjne – rok akademicki 2011/2012
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący propozycji
limitów rekrutacyjnych na rok akademicki 2011/12 dla studiów I i II stopnia stacjonarnych
i niestacjonarnych rozpoczynających się w semestrze letnim i zimowym w takich samych
ilościach, jak w poprzednim roku akademickim.
Pan Profesor Stefan Trzcieliński zabrał głos w tej sprawie proponując zmniejszenie limitu
z 60 na 30 osób na kierunku Logistyka, studia niestacjonarne I stopnia z uwagi na małą liczbę
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osób przyjętych w poprzednim roku akademickim. Dodał, że ma to znaczenie przy
rankingach liczby kandydatów na jedno miejsce.
Niestacjonarne

Stacjonarne
Kierunek

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

zimowy

letni

zimowy

letni

zimowy

letni

zimowy

Inżynieria
bezpieczeństwa

60

-

-

60

30

-

30

Logistyka

90

-

-

90

z 60 na 30

-

-

Zarządzanie

120

-

-

150

60

-

120

Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie
zaproponowaną zmianę i poparła wniosek dotyczący limitów rekrutacyjnych na rok
akademicki 2011/2012. Głosowało 29 osób (w tym: „TAK” – 29 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.”
– 0).
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek zaprezentowała również organizację procesu
rekrutacji 2011/2012 dla studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów niestacjonarnych I i II
stopnia od rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów po rozpatrzenie odwołań przez
Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
5.

INFORMACJA O ZMIANACH W USTAWIE „PRAWO O SZKOLNICTWIE
WYŻSZYM” (LP)

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski przedstawił najważniejsze artykuły w ustawie o
zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych
ustaw” dotyczące m.in. możliwości organizowania szkoleń na uczelni, studiów
doktoranckich, studiów podyplomowych, minimum kadrowego, wprowadzonego obowiązku
śledzenia karier absolwentów Uczelni, wyborów władz na uczelni, nowych zasad zatrudniania
nauczycieli akademickich, stypendiów, tworzenia nowych kierunków studiów, oceny
nauczycieli akademickich. Dodał, że omówione dokumenty będą dostępne do skserowania w
sekretariacie Dziekana, pok. 206.
6.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

Prodziekan Magdalena Wyrwicka poinformowała, że Wydział otrzymał dotację
w wysokości 20 tysięcy złotych na dofinansowanie działalności polegającej na prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służącym rozwojowi
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Dodała, że po wstępnych
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rozmowach z kierownictwem ustalono, że należałoby zorganizować konkurs, w celu
rozdysponowania tej kwoty.
Pani Profesor Magdalena Wyrwicka podziękowała wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie akcji „Dziewczyny na Politechniki”, za przygotowanie prezentacji oraz
obsługę stoisk na imprezie.
Poinformowała, że w dniu 6 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Gnieźnie odbyła się studencka konferencja naukowa „Produkcja, Ekonomia, Zarządzanie
i Marketing „Jak to się robi w Wielkopolsce””, w której udział wzięły trzy grupy studentów
z naszego Wydziału. Dodała, że uzyskali oni bardzo pozytywne recenzje. Podziękowała także
Pani dr Ewie Więcej-Janka za zaangażowanie w tę konferencję.
6.1. Środki finansowe na działalność statutową – część przeznaczona na
utrzymanie potencjału badawczego w roku 2011
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski poinformował, że otrzymaliśmy środki finansowe na
działalność statutową – część przeznaczona na utrzymanie potencjału badawczego w roku
2011.
Decyzją z dnia 19 stycznia br. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacja na utrzymanie
potencjału badawczego w roku 2011 – poza dofinansowaniem zadań naukowo–badawczych
– jest przeznaczona również na pokrycie kosztów:
- łączności komputerowej krajowej i zagranicznej,
- importu czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej,
- współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą,
- działalności upowszechniającej naukę.
Pan dziekan dodał, że przychód Wydziału w ramach działalności statutowej na utrzymanie
potencjału badawczego na rok 2011 wynosi: 1 321 860,- zł.
Następnie głos zabrał Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja, informując, że powyższe środki
zostały rozdzielone na podstawie zeszłorocznych parametrów na poszczególne jednostki
naszego Wydziału i zostaną dostarczone na piśmie Kierownikom Katedr i Pracowni.
6.2. Organizacja roku akademickiego 2011/2012
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski przedstawił harmonogram roku akademickiego
2011/2012 oraz poinformował, że został on rozesłany do wszystkich pracowników Wydziału.
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Pan dziekan Leszek Pacholski na wniosek Profesora Stefana Trzcielińskiego,
zaproponował przeniesienie posiedzeń Rady Wydziału na godzinę 11.45. Dodał, że powyższa
prośba wynika z rozpoczynających się zajęć dydaktycznych o godzinie 13.30. Rada Wydziału
zaaprobowała tę propozycję.
7.

INTERPELACJE

Z uwagi na brak zapytań do Przewodniczącego Rady po wyczerpaniu porządku obrad
(o godzinie 13:35) dziekan L. Pacholski zakończył XIII posiedzenie Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

Przewodniczył:
Dziekan WIZ
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
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