Protokół Nr XXXIX
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 25 stycznia 2012 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych na XXXIX, w kadencji 20082012, posiedzeniu Senatu, a następnie:
1) przedstawił przybyłych gości, tj. prof. dr hab. inż. Stefana Jana Kowalskiego – przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz prof. dr hab. inż. Andrzeja Garsteckiego z Instytutu
Konstrukcji Budowlanych – autora opinii w sprawie nadania prof. Zenonowi Mrozowi tytułu
doktora honoris causa Politechniki Białostockiej;
2) poprosił o wyrażenie zgody na zmianę kolejności obrad, pierwsza przedstawiona będzie opinia w
sprawie nadania tytułu doktora honoris causa, następnie ordynacja wyborcza i w dalszej kolejności sprawy osobowe, zapytał o inne uwagi.
Senat – nie wnosi uwag i przystępuje do realizacji porządku obrad zgodnie z propozycją rektora –
Załącznik Nr 2.

1. Opinia Senatu PP w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej prof. Zenonowi Mrozowi
prof. A. Garstecki – przedstawił, opracowaną przez siebie, opinię o dorobku i osiągnięciach prof. Zenona Mroza, w związku z inicjatywą nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej – Załącznik Nr 3. W swojej opinii stwierdza między innymi: „… Nie ulega żadnej wątpliwości, że prof. Zenon Mróz należy do grona najwybitniejszych w świecie uczonych w zakresie szeroko rozumianych nauk technicznych, a w szczególności mechaniki materiałów i konstrukcji. Ma wielkie zasługi dla rozwoju nauki. Nadanie Panu Profesorowi Zenonowi Mrozowi
Doktoratu Honoris Causa Politechniki Białostockiej jest w pełni uzasadnione.”.
prof. J. Węglarz – wyraził swoje poparcie dla wniosku.
Komisja Skrutacyjna:
• mgr Halina Nadybska
• dr inż. Sławomir Janiński
• dr inż. Henryk Woźniak
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 42
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
- 0
głosów nieważnych
Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, poparł wniosek Senatu Politechniki Białostockiej,
o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Białostockiej prof. Zenonowi Mrozowi oraz
przyjął recenzję w tej sprawie, przygotowaną przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Garsteckiego,
jako opinię Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, co stanowi treść Uchwały Nr 160
– Załącznik Nr 3A.

2. Uchwalenie ordynacji wyborczej na kadencję 2012-2016
JMR – przypomniał, iż Senatorowie mogli zapoznać się z propozycją ordynacji wyborczej, która
umieszczona została na stronach Serwisu Senatu – Załącznik Nr 4. Poprosił przewodniczącego
Uczelnianej Komisji Wyborczej – prof. dr hab. inż. Stefana J. Kowalskiego o skrótowe zaprezentowanie omawianego dokumentu.
prof. S. J. Kowalski, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej – omówił szczegółowo projekt ordynacji wyborczej, zwracając uwagę na:
zmianę zasad wyboru organów jednoosobowych Uczelni (czynne i bierne prawo wyborcze);
kalendarz czynności wyborczych;
liczbę przedstawicieli do Senatu z poszczególnych wydziałów;
zasady wyboru i liczbę elektorów z grona studentów i doktorantów.
Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; prof. S. J. Kowalski; prof. A. Voelkel; mgr K. Długosz; poruszono kwestie zasad zgłaszania kandydatów na rektora oraz umieszczenia w ordynacji
wyborczej zapisu stwierdzającego, kiedy wybór rektora jest ważny.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 51 osób
obecnych uprawnionych
- 43 osoby
głosów pozytywnych
- 43
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
Senat – zatwierdził ordynację wyborczą wraz z zaproponowanymi zmianami, co stanowi treść Uchwały
Nr 161 – Załącznik Nr 5.

3. Sprawy osobowe
Wniosek
o zatrudnienie dr. hab. inż. Macieja Szumigały
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 6.
prof. J. Wojtkowiak
Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Zaprezentował sylwetkę Kandydata,
przebieg Jego pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski i w zakresie
kształcenia kadry. Kończąc wypowiedź poinformował o wyniku głosowania Rady Wydziału (na 44
obecnych uprawnionych; 36 głosów pozytywnych; 3 głosy negatywne; 5 głosów wstrzymujących)
i poprosił Senat o poparcie wniosku.
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prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 43 osoby
głosów pozytywnych
- 39
głosów negatywnych
- 3
głosów wstrzymujących się
- 1
- 0
głosów nieważnych
Wniosek
o zatrudnienie dr hab. inż. Anity Uściłowskiej
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydatce zawiera Załącznik Nr 7.
prof. J. Żurek
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Dziekan przedstawił przebieg postępowania w tej sprawie. Zaprezentował sylwetkę Kandydatki,
przebieg Jej pracy zawodowej oraz dorobek naukowy, dydaktyczny, organizatorski i w zakresie kształcenia kadry. Zwrócił szczególną uwagę na osiągnięcia Kandydatki w działalności organizacyjnej
prowadzonej na macierzystej Uczelni. Kończąc wypowiedź poprosił Senat o poparcie wniosku.
prof. R. Nawrowski, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w przedmiotowej sprawie i poprosił o poparcie wniosku.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 43 osoby
głosów pozytywnych
- 43
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
głosów nieważnych
- 0

4. Sprawozdanie z realizacji remontów w roku 2011 oraz plan remontów centralnych i inwestycji na rok 2012
dr inż. J. Napierała, kanclerz PP – przedstawił informację na temat realizacji remontów w 2011
roku oraz plan remontów w roku 2012 – Załącznik nr 8. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę miedzy innymi na:
• koszt całkowity przeprowadzonych remontów oraz zakres wykonanych prac;
• źródła finansowania remontów;
• przyczyny opóźnień w realizacji niektórych prac remontowych;
• ogólną kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizację planowanych remontów;
• zakres prac, które będą prowadzone w poszczególnych obiektach;
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• realizację prac adaptacyjnych (remonty pomieszczeń pozostałych po przeprowadzkach).
prof. L. Pacholski – zapytał o zasady finansowania założenia monitoringu zewnętrznego w budynku dydaktycznym przy ul. Strzeleckiej.
Kanclerz – zapewnił, iż wspomniany monitoring będzie w części finansowany z funduszu remontów centralnych.
JMR – poprosił o przegłosowanie planu remontów na rok 2012.
Senat – wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osób
głosów pozytywnych
- 42
głosów negatywnych
- 0
- 0
głosów wstrzymujących się
Senat – zatwierdził plan remontów na rok 2012.

5. Informacja o współpracy międzynarodowej
dr hab. inż. A. Rakowska, prof. nadzw. PP prorektor ds. nauki (R2) – przedstawiła dane dotyczące współpracy międzynarodowej PP w roku 2011 – Załącznik Nr 9. W swojej wypowiedzi
zwróciła uwagę między innymi na:
• wyjazdy zagraniczne pracowników PP oraz przyjazdy gości zagranicznych;
• przynależność PP do organizacji międzynarodowych;
• staże naukowe i szkolenia;
• średnie koszty wyjazdów zagranicznych;
• umowy zawierane z partnerami zagranicznymi;
• realizację programów międzynarodowych.
Senat – przyjął informację na temat funkcjonowania współpracy międzynarodowej.

6. Sprawy bieżące
JMR – poinformował, iż Rektor Politechniki Koszalińskiej zwrócił się do Senatu Politechniki Poznańskiej z prośbą o przygotowanie opinii i poparcie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris
causa tej Uczelni prof. Michałowi Białce. Zaproponował, aby opinię w tej sprawie przygotował
prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 42 osoby
głosów pozytywnych
- 42
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – powierzył prof. zw. dr. hab. inż. J. Węglarzowi przygotowanie opinii o dorobku naukowym prof. Michała Białki.
JMR – poinformował, iż:
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4 lutego br. w murach Politechniki Poznańskiej odbędzie się III Nadwarciański Bal Karnawałowy;
w roku 2012 Dni Politechniki będą przebiegać następująco:
- 16 maja (środa) Promocja Doktorska i Habilitacyjna,
- 17 maja (czwartek) wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych,
- 18 maja (piątek) Dzień Sportu oraz Piknik Pracowniczy.
R2 – przypomniała, iż 28 lutego mija termin składania wniosków o nagrody Ministra oraz nagrody
Rektora.

7. Interpelacje
Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała

mgr Katarzyna Poszelężna
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