Politechnika Poznańska
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Protokół z VII posiedzenia Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
w dniu 9 listopada 2010 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 VII posiedzeniu Rady
WIZ.
1.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD I PROTOKOŁU z VI POSIEDZENIA RADY
WYDZIAŁU W DNIU 5 października 2010 r.

Pan dziekan L. Pacholski przedstawił porządek obrad posiedzenia Rady. Poprosił
członków Rady o zgodę na zmianę w ogłoszonym porządku obrad tj. (przesunięcie punktów
8. Opiniowanie zaleceń Rady Wydziału dotyczących wszczynania przewodów doktorskich
(MW) oraz 9. Zatwierdzenie Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów (MW) na
kolejne posiedzenie Rady Wydziału.
Rada WIZ zatwierdziła zmieniony porządek obrad jednomyślnie, w głosowaniu
jawnym. Głosowało 31 osób.
Dziekan L. Pacholski zapytał, czy ktoś z Członków Rady wnosi jakieś zastrzeżenia do
protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału. Wobec braku głosów protokół z VI
posiedzenia Rady WIZ z dnia 5 października 2010 roku został przyjęty jednomyślnie
w głosowaniu jawnym. Głosowało 31 osób.
2.

WRĘCZENIE NAGRÓD JM REKTORA PP ZA ROK 2009

JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adam Hamrol w asyście
Kierownika Biura Rektora Pani mgr Krystyny Długosz oficjalnie wręczył nagrody z funduszu
Rektora PP dla nauczycieli akademickich za 2009 rok.
Wizyta Pana Rektora na naszym Wydziale była okazją do przedstawienia członkom Rady
strategii Uczelni na kolejną dekadę oraz bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem
i pozycją rankingową Politechniki Poznańskiej w środowisku akademickim i otoczeniu
społeczno-gospodarczym regionu. Rektor odpowiedział również na kilka zadanych
w dyskusji pytań członków Rady.
Dziekan L. Pacholski podziękował serdecznie Panu Rektorowi, za informacje o uczelni
przy tak kompetentnym audytorium, jakim są członkowie Rady Wydziału oraz laureaci
nagród. Dodał, że bardzo trudno na obecnym etapie oceniać dokonania naszego Wydziału,
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skoro powstał on pół roku temu. O pozycji wydziału będzie można mówić dopiero na koniec
roku bilansowego 2011. Poinformował, że naszą specyfiką jest bardzo obszerna oferta
dotycząca studiów podyplomowych, studia angielsko-języczne, duża ilość kontraktów
zagranicznych oraz kłopoty lokalowe, ponieważ zajęcia studiów stacjonarnych prowadzone są
nawet do 21.00, zarówno w obiektach naszych jak i innych jednostek organizacyjnych PP.
3.

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA SENATU AKADEMICKIEGO PP W DNIU
27 PAŹDZIERNIKA 2010 r.

Dr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił porządek posiedzenia Senatu z dnia 27
października 2010 r., i krótko zreferował następujące najważniejsze sprawy:
♦ Sprawy osobowe: wniosek o mianowanie dr. hab. inż. Ryszarda Frąckowiaka na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat (Dziekan WE); wniosek
o mianowanie dr. hab. Olgierda Lissowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
okres kolejnych pięciu lat (Dziekan WIZ); wniosek o mianowanie dr. hab. inż. Kazimierza
Musierowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
(Dziekan WE); wniosek o mianowanie dr. hab. Tadeusza Pankowskiego na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat (Dziekan WE); wniosek o
mianowanie dr. hab. inż. Piotra Skrzypczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na okres pierwszych pięciu lat (Dziekan WE); wniosek o mianowanie dr. hab. inż. Krzysztofa
Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
(Dziekan WBiIŚ) – wszystkie te wnioski otrzymały pozytywną opinię Senatu PP; ♦ Wniosek
o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. Tadeuszowi
Malińskiemu – Senat w wyniku głosowania jednogłośnie poprał wniosek; ♦ Ocena rekrutacji
w 2010 roku; ♦ Ramowe programy prac stałych komisji senackich; ♦ Sprawa zamknięcia
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania w Kaliszu
(Dziekan WBMiZ poinformował, że powodem zamknięcia ośrodka jest malejąca liczba
studentów niestacjonarnych podejmujących studiowanie w tym ośrodku – wniosek został
poparty); ♦ Uzupełnienie składu Komisji Senackich i Dyscyplinarnych – w związku z
przekształceniem Wydziału Informatyki i Zarządzania w dwa odrębne wydziały zaistniała
konieczność uzupełnienia składu Komisji Senackich i Dyscyplinarnych o nowych
przedstawicieli; ♦ Sprawy bieżące; – wniosek SJO na wyrażenie zgody rozwiązania stosunku
pracy z Panem Wacławem Urbańskim – wniosek został przyjęty; – Przesunięcie terminu
wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarki Finansowej z dnia 30 listopada na dzień 15
grudnia br.; – Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2010 za rok 2009 (powierzono to zadanie firmie Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka
Partnerska); ♦ Rektor przedstawił prośbę Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn o wyrażenie
zgody na zakup urządzenia za czterysta tysięcy złotych, która została przegłosowana
pozytywnie.
4.

SPRAWY PROMOCYJNE

Pan dziekan zaproponował następujący skład komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia
głosowań w sprawach promocyjnych i osobowych:
dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.,
doc, dr hab. Tadeusz Lemańczyk,
mgr Maria Klementyna Horst-Kończal – doktorantka.
Rada WIZ zaaprobowała tę propozycję jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. Głosowało 31
osób.

2

4.1. Sprawy dotyczące stopnia doktora
4.1.1. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu mgr. inż. Markowi
Miądowiczowi
Prodziekan dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. poinformowała, że w dniu
26 października 2010 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka
Miądowicza na temat: „Model doskonalenia zarządzania kapitałem intelektualnym
wielkopolskich przedsiębiorstw na podstawie badań wartościujących i relacyjnych”.
Pani Prodziekan M. Wyrwicka poinformowała, że Komisja odbyła po obronie
posiedzenie niejawne, na którym przeprowadzono dyskusję nad rozprawą i przebiegiem
obrony oraz głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
i wystąpienie do Rady WIZ o nadanie mgr. inż. Markowi Miądowiczowi stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W wyniku głosowania (8
osób uprawnionych, 8 osób obecnych) Komisja jednomyślnie przyjęła publiczną obronę
rozprawy doktorskiej i wystąpienie do Rady Wydziału o nadanie stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Wobec braku głosów w dyskusji Pani Prodziekan poprosiła powołaną wcześniej komisję
skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:
2. Liczba obecnych podczas głosowania:

21 (20+1)
17 + 1

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
nadania mgr. inż. Markowi Miądowiczowi
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

TAK NIE WSTRZ. NIEWAŻNE
18

0

0

0

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej pojęła uchwałę nr 16 – VII/11/2010 (tekst uchwały – Załącznik nr
3) w sprawie nadania mgr. inż. Markowi Miądowiczowi stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie
przedsiębiorstwem.

5. SPRAWY OSOBOWE
5.1.
Wniosek o mianowanie dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Politechnice Poznańskiej (mianowanie
po raz drugi).
Dziekan Leszek Pacholski przedstawił wniosek o mianowanie dr hab. Teresy Łuczki,
prof. nadzw. na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Poznańskiej na okres
kolejnych pięciu lat (mianowanie po raz drugi) oraz poprosił Radę Wydziału o zapoznanie się
z treścią recenzji recenzenta prof. zw. dr. hab. Piotra Dominika z Wydziału Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski poinformował, że prof. zw. dr hab. Piotr Dominiak
pozytywnie ocenia naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dorobek dr hab. Teresy Łuczki,
prof. nadzw., a w końcowej recenzji pisze: „… Dr hab. Teresa Łuczka pełniła wiele funkcji
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organizacyjnych na uczelni i poza nią. Część tych funkcji związanych jest z procesem
doktoryzowania, co świadczy, że uczelnia i wydział ma duże zaufanie do Jej kompetencji
naukowych i etycznych (przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla
Doktorantów). Dowodem uznania dla dr hab. Teresy Łuczki jest powołanie do Zespołu
Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polaka 2020.
Dorobek i doświadczenie organizacyjne pozwalają mi sądzić, że dr hab. Teresa Łuczka jest
osobą potrafiącą sprawnie działać, jako w pełni samodzielny pracownik naukowo-badawczy.
Jednoznacznie stwierdzam, że dr hab. Teresa Łuczka zasługuje w pełni na przedłużenie
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego…”
W świetle opinii Recenzenta oraz danych zawartych w dokumentacji wniosek
o mianowanie dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Politechnice Poznańskiej na okres kolejnych pięciu lat jest zasadny.
Po krótkiej dyskusji Dziekan prof. Leszek Pacholski poprosił komisję skrutacyjną
w składzie:
dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.,
doc dr hab. Tadeusz Lemańczyk,
mgr Maria Klementyna Hosrst-Kończal – doktorantka,
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:
2. Liczba obecnych podczas głosowania:

34
31

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
wniosku do JM Rektora o mianowanie dr hab.
Teresy Łuczki, prof. nadzw. na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w
Politechnice Poznańskiej (mianowanie po raz
drugi)

TAK

NIE

28

0

WSTRZ NIEWAŻNE

2

1

W wyniku głosowania Rada WIZ poparła wniosek i postanowiła wystąpić do Jego
Magnificencji Rektora o mianowanie dr hab. Teresy Łuczki, prof. nadzw. na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Politechnice Poznańskiej (mianowanie po raz
drugi).
5.2. Wniosek o mianowanie dr. hab. Edwarda Niesytego na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Politechnice Poznańskiej (mianowanie po raz
pierwszy)
Dziekan Leszek Pacholski przedstawił wniosek o mianowanie dr. hab. Edwarda
Niesytego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Poznańskiej na okres
pięciu lat (mianowanie po raz pierwszy) oraz poprosił Radę Wydziału o zapoznanie się z
treścią recenzji recenzenta prof. zw. dr. hab. Tadeusza Buksińskiego z Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski poinformował, że prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński
pozytywnie ocenia naukowy, dydaktyczny i organizacyjny dorobek dr. hab. Edwarda
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Niesytego, a w końcowej recenzji pisze: „… Nie mam żadnych wątpliwości, że dr hab.
Edward Niesyty zasługuje na stanowisko profesora w Politechnice Poznańskiej. Spełnia z
naddatkiem wymogi stawiane kandydatom na to stanowisko. Wyrażam zdziwienie, że wniosek
w tej sprawie zostaje dopiero teraz postawiony – po 27 latach od ostatniego awansu na
stanowisko adiunkta oraz po 13 latach od uzyskania stopnia doktora habilitowanego.…”
W świetle opinii Recenzenta oraz danych zawartych w dokumentacji wniosek
o mianowanie dr. hab. Edwarda Niesytego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Politechnice Poznańskiej na okres pięciu lat jest zasadny.
Po krótkiej dyskusji Dziekan prof. Leszek Pacholski poprosił komisję skrutacyjną
w składzie:
dr hab. Stanisław Popławski, prof. nadzw.,
doc dr hab. Tadeusz Lemańczyk,
mgr Maria Klementyna Hosrst-Kończal – doktorantka,
o przeprowadzenie tajnego głosowania nad postawionym wnioskiem.
Wyniki głosowania:
1. Liczba uprawnionych do głosowania:
2. Liczba obecnych podczas głosowania:

34
31

Liczba otrzymanych głosów:
Głosowanie w sprawie:
wniosku do JM Rektora o mianowanie dr. hab.
Edwarda Niesytego na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Politechnice
Poznańskiej (mianowanie po raz pierwszy)

TAK

NIE

30

0

WSTRZ NIEWAŻNE
0

1

W wyniku głosowania Rada WIZ poparła wniosek i postanowiła wystąpić do Jego
Magnificencji Rektora o mianowanie dr. hab. Edwarda Niesytego na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Politechnice Poznańskiej (mianowanie po raz
pierwszy).
6.

SPRAWY DYDAKTYCZNE

6.1. Wniosek o indywidualny plan studiów
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek studentki kierunku
Zarządzanie i Marketing Małgorzaty Kozak o indywidualny plan studiów. Poinformowała,
że studentka ma zaliczone 10 semestrów studiów, które zostały przerwane w 2005 roku
z powodu braku obrony pracy magisterskiej. W związku z tym jest konieczność wznowienia
studiów od semestru 10 na podstawie § 14 ust. 3 Regulaminu Studiów PP „W celu
umożliwienia studentowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich w okresie ich
wygaszania lub po ich wygaśnięciu zastosowany może być indywidualny plan studiów
i program nauczania”. W semestrze 10 – przedmioty do zaliczania to „Seminarium
dyplomowe”. Indywidualny plan studiów (Załącznik nr 4).
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
studentki Małgorzaty Kozak, dotyczący indywidualnego planu studiów. Głosowało 31 osób
(w tym: „TAK” – 31 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
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6.2. Powołanie opiekunów kierunków studiów
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
opiekunów kierunków studiów. Zaproponowała, aby osobami odpowiedzialnymi za kontakty
ze studentami w kwestiach realizacji programów studiów na poszczególnych kierunkach byli:
• Inżynierii bezpieczeństwa – dr inż. Grzegorz Dahlke,
• Logistyka – dr inż. Łukasz Hadaś,
• Zarządzanie – dr Hanna Włodarkiewicz – Klimek.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie
zaproponowanych opiekunów na poszczególnych kierunkach studiów. Głosowało 31 osób (w
tym: „TAK” – 31 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.3. Powołanie Zespołu ds. Jakości Kształcenia na wydziale
Prodziekan Hanna Włodarkiewicz-Klimek przedstawiła wniosek dotyczący powołania
Zespołu ds. Jakości Kształcenia na wydziale. Zaproponowała, aby zespół reprezentował
następujący skład osobowy:
• Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura – przewodniczący,
• Dr inż. Hanna Gołaś,
• Dr inż. Małgorzata Jasiulewicz – Karczmarek,
• Dr inż. Anna Mazur,
• Dr Hanna Włodarkiewicz – Klimek – sekretarz.
Poinformowała, że do zadań komisji należałoby przede wszystkim opracowanie koncepcji
wydziałowego systemu zapewnienia jakości, który będzie niezmiernie ważny przy
przechodzeniu do nowego ujęcia dydaktyki w postaci ram kwalifikacyjnych, jak również
wprowadzenie normy ISO na wydziale. Dodała, że chcielibyśmy być jednostką certyfikowaną
już do września następnego roku.
Pan inż. Michał Połetek poprosił, aby w skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia wszedł
reprezentant Samorządu Studenckiego.
Pani Prodziekan Hanna Włodarkiewicz – Klimek poparła tę propozycję i zaproponowała, by
na kolejnej Radzie Wydziału uzupełnić skład zespołu o wytypowaną osobę z samorządu
studenckiego.
Dziekan L. Pacholski poprosił, by wytypowany reprezentant studentów orientował się
w problematyce systemów projakościowych.
Rada Wydziału, w trybie głosowania jawnego, zaakceptowała jednomyślnie wniosek
dotyczący powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia na wydziale oraz jego skład osobowy.
Głosowało 31 osób (w tym: „TAK” – 31 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.4. Zatwierdzenie ramowego planu studiów doktoranckich WIZ PP
Pełnomocnik dziekana ds. studiów doktoranckich dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.
przedstawiła wniosek o zatwierdzenie ramowego planu studiów doktoranckich dla dwóch
specjalności kierunku informatyka tj. Systemy informacji zarządczej oraz Inżynieria
procesów produkcyjnych. Poinformowała, że plan zawiera wykłady centralnie organizowane
dla wszystkich wydziałów oraz wykłady monograficzne (specjalnościowe) prowadzone na
naszym wydziale w ilości godzin 90 w rozbiciu na poszczególne semestry wraz
z Prowadzącymi zajęcia (Ramowy plan studiów doktoranckich na WIZ PP – Załącznik nr 5).
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Dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw. przedstawiła propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony ramowy plan i program studiów
doktoranckich. Przedstawiony program będzie obowiązywał od roku akademickiego
2010/11”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę nr 18 –
VII/11/2010 (tekst uchwały – Załącznik nr 6) o przyjęciu ramowego planu studiów
doktoranckich. Głosowało 31 osób (w tym: „TAK” – 31 osób, „NIE” – 0, „WSTRZ.” – 0).
6.5. Powołanie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych pn. „Bezpieczeństwo
i higiena pracy” – edycja 11
Pan prodziekan Arkadiusz Borowiec przedstawił wniosek o uruchomienie jedenastej
edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy związanego
z kierunkiem Inżynieria Bezpieczeństwa. Zajęcia na studiach trwają 2 semestry w wymiarze
224 godzin dydaktycznych. Zgodnie z preliminarzem kosztów opłata za studia wynosi
3.400,00 zł. Program studiów podyplomowych, wykaz osób prowadzących zajęcia oraz
preliminarz kosztów – w załączeniu (Załącznik nr 7). Planowany okres trwania studiów: od
listopada 2010 do listopada 2011 roku. Obowiązki kierownika proponuje się powierzyć dr.
inż. Adamowi Górnemu.
Prodziekan dr inż. Arkadiusz Borowiec przedstawił propozycję uchwały: ” Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony plan i program studiów
podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy związanych z kierunkiem studiów Inżynieria
Bezpieczeństwa i popiera kandydaturę dra inż. Adama Górnego na kierownika tych studiów.
Przedstawiony program będzie obowiązywał od listopada 2010 roku”.
Rada Wydziału jednomyślnie, w trybie głosowania jawnego, podjęła uchwałę
nr 20 – VII/11/2010 (tekst uchwały – Załącznik nr 8) o uruchomieniu jedenastej edycji
studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz powołaniu dra inż. Adama
Górnego na kierownika studiów. Głosowało 31 osób (w tym: „TAK” – 31 osób, „NIE” – 0,
„WSTRZ.” – 0).
7.

ZATWIERDZENIE REGULAMINU RADY WYDZIAŁU INŻYNIERII
ZARZĄDZANIA

Dziekan L. Pacholski przedstawił wniosek dotyczący zatwierdzenia regulaminu Rady
WIZ PP. Poprosił Radę o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących treści przedstawionego
regulaminu. Wobec braku głosów Profesor Pacholski przedstawił propozycję uchwały: „Rada
Wydziału Inżynierii Zarządzania przyjmuje przedstawiony Regulamin Rady Wydziału
Inżynierii Zarządzania PP. Przedstawiony regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwały.”
Rada Wydziału w trybie głosowania jawnego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 19 –
VII/11/2010 (tekst uchwały – Załącznik nr 9) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
WIZ PP. Głosowało 31 osób ( w tym: „TAK” – 31, „NIE” – 0, „WSTRZ” – 0).
8.

SPRAWY BIEŻĄCE I WOLNE WNIOSKI

O głos poprosił Przewodniczący Rady Samorządu Studentów Pan inż. Michał Połetek,
który poinformował zebranych, że jest zmuszony z powodu natłoku obowiązków po czterech
latach działalności zrezygnować z funkcji przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego
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i serdecznie podziękował wszystkim za współpracę.
Dziekan L. Pacholski serdecznie podziękował Panu Michałowi Połetkowi za współpracę,
dodając, że życzyłby sobie, by następca reprezentował podobne cechy charakteru, aktywności
i wyrazistości oraz życzył inż. Poletkowi sukcesów w tych obszarach Jego nowej aktywności,
które wymienił w liście kierowanym do dziekana.
Następnie głos zabrał Pan mgr inż. Arkadiusz Mateja kierownik Wydziałowej Sekcji
Techniczno-Ekonomicznej informując o kontroli Sanepidu, która odbyła się na naszym
Wydziale i z przykrością stwierdził, że wielu pracowników będących nauczycielami
akademickimi nie posiada aktualnych badań lekarskich, pomimo, iż są
o terminach badań informowani przez Panią Danutę Fabiś. Dodał, że na podstawie art. 126,
pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” Rektor może rozwiązać
stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia w przypadku:
niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy na
zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub
kontrolne.
Profesor Pacholski dodał, że na następnej Radzie Wydziału odczyta w formie
ostrzeżenia nazwiska tych osób, które nie posiadają aktualnych badań lekarskich.
9.

INTERPELACJE

Brak zapytań do Przewodniczącego Rady.
Po wyczerpaniu porządku obrad (o godzinie 11:30) dziekan L. Pacholski zakończył VII
posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Protokołowała:
Sekretarz RWIZ
mgr Renata Nazaruk

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