Protokół
posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej
24 października 2018 r.
Lista obecności w załączeniu.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Senatorowie chwilą ciszy uczcili pamięć
zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu:
Następnie rektor prof. J.Kazior wręczył adresy gratulacyjne.
Ad 1 (Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad)
Rektor prof. J.Kazior otworzył posiedzenie Senatu PK, przedstawiając do akceptacji porządek
obrad:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu 26.09.2018 r.
3. Sprawy osobowe
 opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania o nadanie prof. Alberto Molinariemu
godności doktora honoris causa PK – uchwała nr 49
 opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Tomisława Gołębiowskiego, prof. PK na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na WIŚ – uchwała nr 50
4. Sprawy dydaktyczne
 bieżące informacje nt. rekrutacji
5. Sprawy nauki
 aktywność jednostek w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
6. Sprawy inwestycyjne
 zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym PK w zakresie robót budowlanych
i projektowych oraz w planie na rok 2018 – uchwała nr 51
7. Sprawy bieżące
 informacje rektora
 informacje kanclerza
 informacje Parlamentu Samorządu Studenckiego PK
8. Sprawy wniesione
9. Zamknięcie posiedzenia

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2 (Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu)
Do protokołu posiedzenia Senatu 26.09.2018 r. uwag nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3 (Sprawy osobowe)
3.1
Rektor prof. J.Kazior postawił wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania o nadanie
prof. Alberto Molinariemu godności doktora honoris causa PK. Wyjaśnił, że do rektora PK
wpłynął wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania prof. dr inż. Alberto
Molinariemu z Uniwersytetu w Trento we Włoszech godności doktora honoris causa PK.
Wniosek został podpisany przez ośmiu Profesorów z WM. W związku z tym, że wszystkie
wymogi formalne zostały spełnione, a wniosek uzyskał pozytywną opinię Konwentu Godności
Honorowych, rektor prof. J.Kazior przedstawił Senatowi wniosek o powierzenie Radzie
Wydziału Mechanicznego przeprowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie. W kilku
zdaniach omówił zakres działalności naukowej, osiągnięcia i bogatą współpracę prof. Alberto
Molinari z PK.
Rektor prof. J.Kazior zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem przy użyciu systemu
elektronicznego.
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Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie przeprowadzenia postępowania
o nadanie prof. Alberto Molinariemu godności doktora honoris causa PK.
3.2
Rektor prof. J.Kazior postawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Tomisława
Gołębiowskiego, prof. PK na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przypomniał, że prof.
T.Gołębiowski pracuje na PK od 2013, od 2016 r. pełni funkcję prodziekana na WIŚ.
W związku z tym, że PK nie posiada uprawnień do nadawania stopnia doktora
w reprezentowanej przez niego dyscyplinie, dla dalszego zatrudnienia konieczne jest
uzyskanie pozytywnej opinii Senatu. Dodatkowo rektor prof. J.Kazior poinformował, że prof.
T.Gołębiowski prowadzi przewód doktorski, który niebawem zostanie zakończony obroną
doktoratu.
Dziekan WIŚ dr hab. inż. S.Rybicki, w uzupełnieniu dodał, że prof. T.Gołębiowski jest
geofizykiem ze znaczącym już dorobkiem w dyscyplinie inżynieria środowiska. Przewód
doktorski, o którym mowa został otwarty na AGH.
Rektor prof. J.Kazior zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem przy użyciu systemu
elektronicznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Tomisława
Gołębiowskiego, prof. PK na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Ad 4 (Sprawy dydaktyczne)
Prorektor prof. J.Zając przedstawił ostateczne wyniki rekrutacji na studia przewidziane do
uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19, porównując dane
z wynikami z ubiegłego roku:
 Studia stacjonarne I stopnia – ogólnie rekrutacja utrzymuje się na tym samym
poziomie, w bieżącym roku było nieco więcej kandydatów. Wypełnienie planowanej
liczby miejsc na poszczególnych wydziałach przedstawia się zadowalająco,
z wyjątkiem WIiTCh, gdzie zostały przyjęte dość wysokie limity miejsc. Być może
w przyszłości wskazane będzie skorygowanie ich tak, aby dostosować limity miejsc do
liczby realnie przyjmowanych kandydatów. W przypadku gdyby kandydatów było
więcej niż miejsc, prorektor będzie udzielał zgody na zwiększenie limitów. Niestety
zazwyczaj część kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nie podejmuje studiów.
W tym roku jest to średnio ok. 13% przyjętych, niepokoi sytuacja WIiTCh, gdzie ten
odsetek to aż 30%. Progi punktowe w obrębie poszczególnych wydziałów są bardzo
zróżnicowane, jedynie na WIEiK i WIL limity są wysokie na wszystkich kierunkach,
a wskaźnik dostępności dydaktycznej jest bardzo wysoki. Zmniejszenie poziomu
rekrutacji leży w interesie finansowym tych jednostek. Wiąże się to także
z podniesieniem jakości kształcenia, co jest działaniem w dobrym kierunku. Progi
punktowe w II turze rekrutacji były najczęściej wyższe niż w I.
 Studia niestacjonarne I stopnia – ogólnie poziom rekrutacji podobny do roku
poprzedniego, przyjęto 522 na 668 miejsc.
 Studia stacjonarne II stopnia – maleje zainteresowanie, co odzwierciedlają wyniki
rekrutacji, w tym semestrze rekrutowały tylko 2 wydziały, przyjęto jedynie 67 osób.
Główna rekrutacja na II stopień przypada na semestr letni.
 Studia niestacjonarne II stopnia – tylko ok. 50% miejsc zostało wypełnionych, ten trend
można zaobserwować także na innych uczelniach.
 Studia III stopnia – na 129 miejsc oferowanych przez wydziały PK zostało przyjętych
tylko 60 osób.
Prorektor prof. J.Zając zwrócił także uwagę na konieczność dostosowania uchwały
rekrutacyjnej na rok 2019/20 do wymogów nowej ustawy. Uchwała powinna zostać przyjęta
przez Senat najpóźniej w grudniu, więc dane od wydziałów muszą być przekazane do Działu
Kształcenia przed 10 listopada, z uwagi na proces opiniowania. Chodzi głównie o kierunki
studiów planowane do uruchomienia w nadchodzącym roku akademickim. O ile na większości
wydziałów nie będzie to dużym problemem, niezwykle trudne zadanie czeka WFMiI, z uwagi
na konieczność dostosowania do nowych dyscyplin. Dodatkowo wydział, nie posiadając
uprawnień do doktoryzowania i habilitowania, wszelkie decyzje dotyczące kształcenia musi
konsultować z resortem nauki.
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Rektor prof. J.Kazior odniósł się do wyników rekrutacji i progów punktowych, proponując
odniesienie ich do pojawiających się wątpliwości związanych z przyszłymi dyscyplinami.
Podczas spotkania z pracownikami zostało wstępnie wskazanych siedem dyscyplin, wokół
których miałaby skoncentrować się działalność naukowa pracowników PK. Jest to projekt
wyważony i rozsądny, gwarantujący bezpieczeństwo uczelni. Poza tym we wstępnych
deklaracjach pracowników pojawiły się cztery dyscypliny, których uruchomienie budzi pewne
obawy. Jak pokazują przedstawione dane rekrutacyjne, są to obawy uzasadnione – kierunki
studiów powiązane z tymi dyscyplinami nie cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów,
a tym samym progi punktowe są na nich bardzo niskie, co prowadzi do obniżania jakości
kształcenia.
Rektor prof. J.Kazior zaznaczył, że jest otwarty na rozmowy z pracownikami na temat
wszelkich wątpliwych kwestii związanych z przypisaniem do dyscypliny i nie tylko. Podkreślił,
że czekające uczelnię zmiany i decyzje wymagają od wszystkich pracowników
odpowiedzialnego podejścia i rozwagi. Wszyscy musimy być tego świadomi.
Dr inż. M.Niemczewska-Wójcik w nawiązaniu dodała, że rekrutowanie lepszych kandydatów
wiąże się z odczuwalnymi korzyściami finansowymi dla uczelni. Poświadczali to
przedstawiciele czołowych uczelni podczas ogólnopolskiego spotkania pełnomocników ds.
jakości kształcenia. Część z nich deklaruje, że w przyszłości będą rekrutować kandydatów
tylko po rozszerzonej maturze.
Ad 5 (Sprawy nauki)
Prorektor prof. T.Tatara przedstawił bieżące informacje nt. badań naukowych i rozwoju kadry:
 wykorzystanie środków na działalność statutową w 2018 r. (stan na 19.10.br.):
o utrzymanie potencjału badawczego (DS),
o działalność statutowa dla młodych naukowców (DS-M),
o utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (DS-SPUB).
W wielu przypadkach wydziały nie wykorzystały jeszcze środków z bilansu otwarcia,
ogólnie procent wykorzystania środków jest bardzo niski, będzie to brane pod uwagę
podczas rozpatrywania wydziałowych wniosków o dofinansowanie, kierowanych do
prorektora ds. nauki;
 planuje się przeprowadzenie na PK akcji informacyjnej w związku z przyznanym
uczelni logo HR Excellence in Research;
 w 2018 r. zostały złożone 3 projekty strukturalne na łączną kwotę 41 911 050 zł.
Szczególne podziękowania należą się Zespołowi ds. funduszy strukturalnych CTT,
który zajmował się koordynacją i wsparciem przygotowania powyższych projektów;
 w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – działanie 3.5, PK złożyła
wnioski:
o „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni” na
kwotę 19 955 000 zł;
o „REG PK – region uczący się” na kwotę 11 723 000 zł, wydziały
uczestniczące w projekcie: WIL, WIŚ, WM, WIEiK, WIiTCh, WFMiI,
koordynacja – dziekan WM;
Prorektor prof. T.Tatara złożył podziękowania dla osób i jednostek biorących udział
w przygotowaniu tych złożonych projektów;
 zostało złożonych 10 projektów na konkurs „Trzecia misja uczelni” (dodatkowe
zajęcia dla dzieci i młodzieży) w ramach programu „Akademickie Partnerstwa
Międzynarodowe”.
Następnie prorektor prof. T.Tatara przedstawił harmonogram konkursów krajowych
i w ramach Horyzontu 2020 wyrażając nadzieję na dużą aktywność ze strony wszystkich
wydziałów.
Prof. K.Stypuła zwrócił uwagę na przepisy ograniczające wynagrodzenie z projektów do 40%
uposażenia, niezależnie od liczby prowadzonych projektów. Przedstawił propozycję
wystąpienia wspólnie z innymi uczelniami do NCBiR i NCN o zniesienie tej bariery, szczególnie
uciążliwej dla młodych pracowników nauki, których uposażenia są nie są wysokie.
Prof. K.Stypuła zapytał także o to, w jaki sposób w świetle nowej ustawy będą zastąpione
środki na działalność statutową (DS). Przy okazji zwrócił uwagę na problem związany
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z wykorzystywaniem tych środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach
zaplanowanych na następny rok. Jest to istotna bariera, zwłaszcza, że często przy
wcześniejszym dokonywaniu wpłaty oferty są dużo korzystniejsze finansowo.
Rektor prof. J.Kazior zapewnił, że przy okazji najbliższych zaplanowanych konferencji
rektorów Krakowa i uczelni technicznych spróbuje poruszyć problem ograniczeń
z przedstawicielami ministerstwa i NCBiR.
Co do przyszłego finansowania potwierdził, że nowa ustawa nie przewiduje osobnego
finansowania działalności statutowej, lecz jedną subwencję przekazywaną uczelni. Zgodnie
z przekazaną informacją z konferencji kwestorów niewykorzystane środki z 2017 r. nie będą
zwracane. Podobnie środki z 2018 r. wejdą do subwencji.
Kwestor mgr M.Kurowska w uzupełnieniu dodała, że w świetle nowych przepisów dotacja
statutowa nie będzie podlegała rozliczeniu jak do tej pory, w związku z tym znikają
ograniczenia dotyczące dokonywania wpłat za konferencję z wyprzedzeniem. Wspomniała też
o innym przepisie, stanowiącym, że środki niewykorzystane do końca 2018 r. przechodzą do
subwencji, a o ich przeznaczeniu decyduje uczelnia. Tym samym nie będą to już środki
wydziałów – to władze centralne będą decydować o ich podziale, może np. okazać się, że
część tych środków pozostanie w dyspozycji uczelni, a tylko część wróci na wydziały.
Prof. J.Gawlik zwrócił się do Kwstor mgr M.Kurowskiej z pytaniem, czy niewykorzystane środki
z DS zostaną odliczone od należnej uczelni subwencji czy będą stanowiły dodatkowy fundusz.
Kwestor mgr M.Kurowska zapewniła, że subwencja nie będzie zmniejszona, a środki z DS
zostaną w uczelni.
Dziekan WIŚ dr hab. inż. S.Rybicki nawiązując do wypowiedzi prof. K.Stypuły odnośnie
NCBiR, zwrócił się o interwencję w związku z opóźnionym przekazaniem środków na
realizację projektu.
Rektor prof. J.Kazior zwrócił się o przekazanie, w formie pisemnej informacji związanych
z omawianą sprawą. Przyznał, że wcześniej podobny problem zaistniał na WM, został szybko
rozwiązany dzięki interwencji władz uczelni w NCBiR.
Dziekan WM prof. J.Sładek zauważył, że problem związany z brakiem środków z NCBiR
dotyczy także innych projektów realizowanych na WM. Zaczyna to być regułą, wskazującą na
celowe przetrzymywanie środków na kontach tej instytucji, ze szkodą dla uczelni. Jest to
sytuacja niedopuszczalna.
Prof. K.Stypuła dodał, że WIL także miewa tego typu problemy. Prawdopodobnie może to
wynikać z przeprowadzanych w ostatnim czasie wielokrotnie reorganizacji i przesunięć
kadrowych w działach NCBiR.
Rektor prof. J.Kazior zobowiązał się do szybkiej interwencji w tej sprawie, zaraz po otrzymaniu
informacji pisemnej od Panów Dziekanów.
Dr hab. inż. P.Drozdowski, prof. PK zapytał czy władze uczelni wiedzą już jak będą dzielone
niewykorzystane na wydziałach środki, które w 2019 r. przejdą do subwencji. Zauważył, że
część osób celowo odkładała wykorzystanie ich z myślą o przyszłorocznych konferencjach,
zwłaszcza w obliczu wielu niewiadomych związanych z wejściem w życie nowych przepisów.
Rektor prof. J.Kazior przyznał, że rzeczywiście żadne akty prawne dotyczące finansowania nie
zostały jeszcze zatwierdzone, władze uczelni są w trakcie wstępnego planowania podziału
środków. Konkretne informacje będą przekazane Senatorom i społeczności kiedy tylko będzie
to możliwe.
Ad 6 (Sprawy inwestycyjne)
Prorektor prof. A.Białkiewicz postawił wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie zmian
w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych
i projektowych oraz w planie na rok 2018. Poinformował o 2 zmianach oraz 2 nowych
zadaniach wprowadzonych do planu. Wyjaśnił, że jedno z nowych zadań dotyczy budowy hali
produkcyjnej na terenie ZPD CEBEA w Bochni za kwotę 5,5 mln zł. Założono, że inwestycja
będzie realizowana z kredytu inwestycyjnego, zwrot nastąpi w całości z przychodów CEBEA.
Opracowanie projektu i dokumentacji możliwe było dzięki pomocy prof. M.Złowodzkiego.
Niestety obecny stan infrastruktury zakładu zniechęca potencjalnych kontrahentów, stąd
decyzja o modernizacji. Dodatkowo pozwoli to zmniejszyć koszty produkcji.
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Prof. K.Stypuła, Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów przekazał
rekomendację Komisji dla przedstawionego projektu. Potwierdził, że nie ma zagrożeń
związanych z inwestycją w ZPD CEBEA, dodatkowo bardzo prawdopodobne jest zwiększenie
dochodów zakładu po zakończeniu modernizacji.
Senat przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjął uchwałę w sprawie zmian w wieloletnim
planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych
i projektowych oraz w planie na rok 2018.
Ad 7 (Sprawy bieżące)
7.1
Rektor prof. J. Kazior przedstawił najważniejsze, bieżące informacje:
 22 października, jak planowano, odbyło się spotkanie ze społecznością
akademicką, na którym poruszono najważniejsze sprawy związane z ustawą 2.0.
 Rozpoczął już prace specjalnie powołany zespół ds. opracowania Statutu. Planuje
się wstępnie, że po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję Statutową projekt trafi
pod pierwsze czytanie Senatu w maju.
 Niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa www.reforma.pk.edu.pl ,
gdzie pracownicy znajdą wszelkie niezbędne informacje dotyczące ustawy 2.0
i zmian przeprowadzanych na uczelni. Portal ma też pełnić funkcję platformy
komunikacyjnej – pytania, opinie, komentarze można będzie przesyłać na adres:
reforma.pk.edu.pl , na pytania odpowiadać będą kompetentne we właściwych
sobie obszarach jednostki, a propozycje i komentarze będą udostępniane na
stronie, z podaniem autora. Główna zawartość strony będzie ogólnodostępna,
a wybrane działy odnoszące się do wewnętrznych tematów i spraw będą
widoczne po zalogowaniu, login i hasło jak do SUS i strony Senatu.
 Kolejne spotkanie z pracownikami planowane jest w styczniu, zostanie na nim
przedstawiony stan zaawansowania prac nad Statutem i niektóre z przyjętych
rozwiązań.
 W listopadzie odbędzie się wyjazdowe Kolegium z Dziekanami, podczas którego
dyskutowane będą m.in. wstępne założenia dotyczące Statutu.
 Niewątpliwie kluczowa dla dalszych działań będzie sprawa dyscyplin naukowych.
Niezmiernie ważne jest, żeby członkowie społeczności akademickiej PK zdawali
sobie sprawę jak ważne dla przyszłości uczelni będą podejmowane w tej kwestii
decyzje.
Dziekan WM prof. J.Sładek podkreślił, że prezentacja przedstawiona podczas spotkania
rektora z pracownikami była bardzo dobrze przyjęta przez pracowników wydziału. Pojawiło się
jednak wiele wątpliwości związanych z przyszłością uczelni. Dobrze byłoby, gdyby prezentacja
została udostępniona, tak aby wszyscy pracownicy mogli się z nią zapoznać. Będzie to też
stanowiło znakomity impuls do dalszej dyskusji, prowadzonej choćby na nowo powstałym
portalu.
Rektor prof. J. Kazior zapewnił, że prezentacja będzie udostępniona, na stronie internetowej
(www.reforma.pk.edu.pl). Pracownicy, po zalogowaniu, będą mogli się z nią zapoznać już
w przyszłym tygodniu.
Prof. J.Gawlik poinformował, że do Ministerstwa zostały przekazane stosowne dokumenty
w sprawie czasopism politechnicznych, o dofinansowanie dalszych działań zmierzających do
umieszczenia ich na wysoko punktowanych listach. Dodał, że odbyło się posiedzenie
Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr w sprawie zasad przyszłej oceny pracowników. Ustalono,
że dotychczasowe zasady będą obowiązywały do końca 2019 r., nowe zostaną opracowane
po ukazaniu się właściwych rozporządzeń.
Dziekan WM prof. J.Sładek podkreślił, że najbardziej opłacalne z punktu widzenia ewaluacji
jest publikowanie artykułów jednoautorskich dokładnie w takim czasopiśmie jak Czasopismo
Techniczne, ponieważ wypełnia pełen slot i daje największą skuteczność jeśli chodzi
o warunek ewaluacji.
7.2
Kanclerz mgr inż. L.Bednarz przypomniał o trwających wyborach Społecznego Inspektora
Pracy i zachęcił do głosowania. Poinformował też o zamieszczeniu na stronie PK, w zakładce
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kontakt, linku do platformy ePUAP, w celu ułatwienia tej formy komunikacji. Zachęcił też do
odwiedzenia gablot z materiałami promocyjnymi, które zostały zainstalowane w kampusach
PK.
7.3
Inż. M.Kostrzewa, przewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przekazał
najważniejsze informacje:
 3 października w Klubie Kwadrat odbył się Piknik studencki z okazji inauguracji roku
akademickiego;
 odbyło się szkolenie studentów I roku, koordynowane przez inż. K.Pszczółkę, wzięło
w nim udział ponad 2300 osób;
 18 października w Klubie na rynku odbyła się II edycja akcji „Planszówki”;
 22-27 października odbywa się Tydzień kultury, zaplanowano na te dni wiele
ciekawych wydarzeń;
 inż. K.Pszczółka został ekspertem ds. studenckich PKA.
Prof. M.Chrzanowski dodał, że w Muzeum PK studenci przygotowali wystawę poświęconą
Jubileuszowi 60-lecia Radia „Nowinki”.
Ad 8 (Sprawy wniesione)
(brak spraw)
Ad 9 (Zamknięcie posiedzenia)
Rektor prof. J.Kazior zamknął posiedzenie Senatu.
Sekretarz Rektora:

mgr Renata Dudek

Przewodniczący Senatu:
prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Rektor
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