Protokół Nr XXI
z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej
w dniu 26 maja 2010 r.
Obecni – wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1.
XXI Posiedzenie Senatu, w kadencji 2008-2012, rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy
zmarłych: emerytowanego pracownika naszej Uczelni: prof. dr. hab. inŜ. Jerzego Przystańskiego
i najstarszego znanego nam absolwenta Politechniki Poznańskiej mgr Mariana Przybylskiego.
Następnie rektor:
1) wręczył nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat – dr.
hab. inŜ. Krzysztofowi Alejskiemu i dr hab. inŜ. Annie Domańskiej,
o w imieniu nowomianowanych podziękowania złoŜyła dr hab. inŜ. A. Domańska, prof.
nadzw. PP;
2) poprosił o uzupełnienie porządku obrad o następujące sprawy:
• utworzenie w śaganiu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu,
• likwidację Zespołu Działalności Gospodarczej;
3) zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Senat – wyraŜa zgodę na uzupełnienie porządku obrad, nie wnosi innych uwag i przystępuje do
jego realizacji – Załącznik Nr 2.

1. Sprawy osobowe
Wniosek
o mianowanie dr. hab. inŜ. Konrada Skowronka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres kolejnych pięciu lat
Syntetyczne dane o Kandydacie zawiera Załącznik Nr 3.
prof. A. Hamrol
Rektor Politechniki Poznańskiej
Rektor przedstawił sylwetkę Kandydata, przebieg Jego pracy zawodowej, dorobek naukowy,
dydaktyczny, organizatorski oraz w zakresie kształcenia kadry i poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku dr. hab. inŜ. K. Skowronka na stanowisko profesora nadzwyczajnego PP. Kończąc wypowiedź poprosił przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich
o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
prof. R. Nawrowski, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich – przedstawił pozytywne stanowisko Senackiej Komisji w sprawie wniosku dr. hab. inŜ.
K. Skowronka, a następnie poprosił o poparcie tej Kandydatury.
Komisja Skrutacyjna:
• mgr Halina Nadybska
• dr inŜ. Paweł Idziak
• dr inŜ. Mariusz Kaczmarek
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 40 osób

2
głosów pozytywnych
głosów negatywnych
głosów wstrzymujących się
głosów niewaŜnych

- 39
- 1
- 0
- 0

2. Opinia Senatu PP w sprawie nadania prof. Michałowi Kleiberowi tytułu
doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej
prof. T. Łodygowski – przedstawił, opracowaną przez siebie, opinię o dorobku i osiągnięciach prof.
Michała Kleibera, w związku z inicjatywą nadania Mu tytułu doktora honoris causa Wojskowej
Akademii Technicznej – Załącznik Nr 4. W swojej opinii stwierdza między innymi: „… Profesor Michał Kleiber naleŜy do ekskluzywnego grona wybitnych polskich uczonych, powszechnie
znanych i cenionych w środowiskach naukowych na świecie. Ma nieprzeciętne zasługi w organizacji nauki w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie. Od wielu lat dba nieprzerwanie, mimo
rozlicznych obowiązków, o ustawiczny i harmonijny rozwój młodych adeptów nauki. Profesor
Kleiber jest autorytetem w dziedzinie mechaniki ciała stałego, w szczególności zaś sformułowania i zastosowania metod komputerowych do analizy i symulacji zachowań układów oraz
w dziedzinie informatyki stosowanej … PowyŜsze argumenty nie ukazują w pełni bogactwa dokonań naukowych pana Prof. Michała Kleibera ani teŜ Jego działań krajowych i międzynarodowych na rzecz organizacji nauki polskiej, kształcenia młodych kadr i edukacji. Jednoznacznie
jednak dowodzą, Ŝe Prof. Kleiber naleŜy do elitarnej grupy naukowców, którzy są dumą nauki
polskiej.”. Kończąc wypowiedź poprosił Senat o poparcie wniosku WAT.
Senat - wyniki głosowania w formie tajnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 41 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 2
głosów wstrzymujących się
- 2
głosów niewaŜnych
- 0
Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, poparł wniosek Senatu Wojskowej Akademii Technicznej, o nadanie tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej prof. Michałowi Kleiberowi oraz przyjął recenzję w tej sprawie, przygotowaną przez prof. dr. hab. inŜ. Tomasza Łodygowskiego, jako opinię Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej, co stanowi
treść Uchwały Nr 92 – Załącznik Nr 5.

3. Sprawa stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku
pracy
JMR – przybliŜył zebranym powody, dla których powinniśmy przyjąć taką Uchwałę – Załącznik
Nr 6. Wyjaśnił zasady stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, a takŜe poinformował, iŜ zgodnie z obowiązującymi przepisami, Uczelnia ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ewidencjonowanie i przechowywanie wszystkich utworów, do których zastosowano 50%
stawkę kosztów uzyskania przychodu.
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Senat – w dyskusji, w której udział wzięli: JMR; dr. hab. inŜ. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP; prof.
W. Bonenberg; prof. M. Domański; dr hab. inŜ. A. Kasiński, prof. nadzw. PP; dr hab. inŜ.
W. Kęska, prof. nadzw. PP; prof. E. Szczechowiak; prof. A. Voelkel; dr L. Szczuka-Dorna, doc.
PP; poruszono takie kwestie jak:
• opracowanie katalogu utworów, które moŜna będzie objąć stawką 50%;
• zasady przyznawania odpowiedniej liczby procent za działalność twórczą dla poszczególnego pracownika i kto będzie decydował o tym w przypadku pracowników Studiów;
• zasady ewidencjonowania utworów.
JMR – podsumowując dyskusję poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 39 osób
głosów pozytywnych
- 39
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – przyjął zasady stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów przy rozliczaniu
podatku dochodowego od wynagrodzeń nauczycieli akademickich PP, co stanowi treść Uchwały Nr 93 – Załącznik Nr 7.

4. Działalność Biblioteki
mgr Halina Ganińska, Dyrektor Biblioteki – przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki
Politechniki Poznańskiej – Załącznik Nr 8. Zwróciła szczególną uwagę na:
• aktualny stan zatrudnienia;
• stan zasobów bibliotecznych (druki zwarte, zbiory specjalne, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, katalog online);
• udostępnianie zbiorów drukowanych – czytelnie;
• udostępnianie zbiorów online;
• prenumeratę czasopism;
• wykonanie budŜetu Biblioteki.
Senat – przyjął sprawozdanie z działalności Biblioteki PP.

5. Wykorzystanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
dr inŜ. J. Borowski, Przedstawiciel Uczelnianej Komisji Socjalnej – przedstawił sprawozdanie
z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2009 – Załącznik Nr 9.
Omawiając zagadnienie zwrócił uwagę m.in. na:
• odpisy na ZFŚS;
• kwoty udzielanych poŜyczek mieszkaniowych, zapomóg bezzwrotnych;
• refundacje kolonii zdrowotnych oraz kosztów wypoczynku;
• koszty utrzymania DPTiW w Kołobrzegu;
• świadczenia pracownicze (grzybobrania, wycieczki emerytów, poŜyczki mieszkaniowe –
remont, budowa, zakup mieszkania).
Kończąc wypowiedź krótko omówił dotychczasową działalność Uczelnianej Komisji Socjalnej.
Senat – przyjął sprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4

6. Informacja o pracy Samorządu Doktorantów
mgr inŜ. Krzysztof Wiśniewski, Przewodniczący Samorządu – przedstawił, sprawozdanie
z działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej – Załącznik Nr 10. W swojej
wypowiedzi zwrócił uwagę m.in. na:
• udział Samorządu w pracach organów Uczelni;
• działalność na rzecz środowiska doktorantów w Polsce;
• organizację konferencji krajowych i międzynarodowych.
Senat – przyjął sprawozdanie z działalności Samorządu Doktorantów Politechniki Poznańskiej.

7. Informacja o pracy Samorządu Studentów
stud. Piotr Wieczorek, Przewodniczący Samorządu – przedstawił sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej – Załącznik Nr 11. Zwrócił szczególną uwagę na:
• działalność kulturalną studentów (obozy integracyjne, festiwale);
• działalność promocyjną (Uczelnia, miasto, kraj);
• działalność bieŜącą Samorządu (praca w komisjach, organizacja konferencji i zjazdów);
• działalność w Parlamencie Studentów RP.
Senat – przyjął sprawozdanie z działalności Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej.

8. Sprawa utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu
dr hab. inŜ. M. Idzior, prof. nadzw. PP – poinformował zebranych o nowej inicjatywie Wydziału
Maszyn Roboczych i Transportu jaką jest utworzenie ośrodka dydaktycznego w śaganiu na
kierunkach: Mechanika i budowa maszyn oraz Transport. Poprosił Senat o poparcie tej inicjatywy.
JMR – poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 37 osób
głosów pozytywnych
- 36
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 1
Senat – wyraził zgodę na utworzenie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Maszyn
Roboczych i Transportu w śaganiu, co stanowi treść Uchwały Nr 94 – Załącznik nr 12.

9. Likwidacja Zespołu Działalności Gospodarczej
JMR – poprosił o zabranie głosu mgr inŜ. Danutę Świtalską, członka Rady Nadzorczej o przedstawienie sprawy Senatowi.
mgr inŜ. Danuta Świtalska – poinformowała Senatorów o okolicznościach, które spowodowały,
Ŝe dalsze funkcjonowanie Zespołu Działalności Gospodarczej okazało się nierentowne.
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JMR – po wysłuchaniu wyjaśnień poprosił o głosowanie w przedmiotowej sprawie.
Senat - wyniki głosowania w formie jawnej:
uprawnionych do głosowania
- 50 osób
obecnych uprawnionych
- 37 osób
głosów pozytywnych
- 37
głosów negatywnych
- 0
głosów wstrzymujących się
- 0
Senat – wyraził zgodę na likwidację Zakładu Działalności Gospodarczej, co stanowi treść Uchwały
Nr 95 – Załącznik nr 13.

10. Sprawy bieŜące
JMR – poinformował, iŜ następne posiedzenie Senatu odbędzie się 23 czerwca br., a aktualnie
Uczelnia świętuje w ramach trwających „Dni Politechniki” i zaprosił wszystkich do aktywnego
włączenia się w te obchody.
dr hab. inŜ. J. Nawrocki, prof. nadzw. PP – zapytał czy moŜna zapoznać się z nowym systemem
przyznawania punktów dotyczących np. publikacji z tzw. listy filadelfijskiej.
dr hab. inŜ. A. Rakowska, prof. nadzw. PP, Prorektor ds. Nauki (R2) – w odpowiedzi zaznaczyła, Ŝe nie otrzymaliśmy Ŝadnej oficjalnej informacji w tej sprawie.
prof. W. Bonenberg – zaprosił zebranych, na rozpoczynającą się w dniu 27 maja o godz. 11.00 na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich imprezę Arena Design.
prof. M. Domański – zaapelował do władz Uczelni o rozpoczęcie działań związanych z przekonaniem parlamentarzystów z naszego Regionu do lobbowania na rzecz Politechniki Poznańskiej.
dr hab. J. Goc, Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej – zaprosił wszystkich do wysłuchania
cyklu wykładów profesora R. Blatta, które odbędą się w ramach programu Akademicki Poznań.
stud. J. Piasny – poprosił o krótkie omówienie wyników ankietyzacji przeprowadzanej wśród studentów.
dr hab. inŜ. S. Trzcieliński, prof. nadzw. PP, Prorektor ds. Kształcenia (R1) – w odpowiedzi
zauwaŜył, Ŝe ankieta została wypełniona przez zupełnie niereprezentatywną liczbę studentów
naszej Uczelni.

11. Interpelacje
Interpelacji nie zgłoszono.

Protokołowała
mgr Katarzyna PoszelęŜna

