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Wydział Matematyki Stosowanej – kierunek Matematyka oraz Informatyka 

Prowadzący z Wydziału Matematyki Stosowanej: 
 

Adrianowicz Katarzyna 
Konsultacje w każdy wtorek sesji o godz. 12:00 - 13:00, czyli 29.06, 6.06, 7.09,14.09. 

Konsultacje zdalne odbywają się przez platformę Zoom. 

Time: terminy konsultacji podane są na planie na plan.polsl.pl 

 

Zoom: 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/7829217133?pwd=REdJVk1CbmJBMUxjZE50d0Z6UVNzUT09 

Meeting ID: 782 921 7133 

Passcode: 4qnKDm 

 

Bajorska-Harapińska Beata 
Konsultacje online (via MS Teams, kod zespołu s56hsqu), terminy przed wakacjami: 28.06 od 16:00, 

07.07 od 10:00, 14.07 od 10:00 (czekam na chętnych kwadrans, konsultuję jak długo potrzeba). Jest 

możliwość ustalenia dodatkowego terminu konsultacji. Terminy wrześniowe zostaną ustalone w razie 

potrzeby pod koniec sierpnia. Stały kontakt mailowy: beata.bajorska@polsl.pl 

 

Ballesteros-Chávez Daniel 
Online consultations in the period 28.06 - 30.07 and 6.09 - 30.09 

Mondays and Tuesdays: 10 a.m. - 11 a.m. 

 

Zoom Meeting 

link: https://zoom.us/j/92232039486?pwd=eWVid3FCZmVoMFkvaG93WHJwVENoQT09 

 

e-mail: daniel.ballesteros-chavez@polsl.pl 

 

Banasik Arkadiusz 
Poniedziałki 10.00-11.00 w terminie 28.06.2021, 05.07.2021 oraz 06.09.2021 po wcześniejszym 

potwierdzeniu mailowym arkadiusz.banasik@polsl.pl 

 

Bier Agnieszka 
Konsultacje online w okresie 28.06 – 09.07 oraz 6.09 – 17.09: 

Wtorki w godzinach: 9.00 – 10.00 (MS Teams, kanały grupowe lub bezpośrednio), stały kontakt 

mailowy: agnieszka.bier@polsl.pl 

 

Biły Barbara 
Konsultacje online ZOOM w sesji letniej w dniach: 28.06., 30.06., 5.07., 7.07., 8.09., 15.09. 

w godz. 15 - 16. 

Dane do spotkania na kursie PZE. 

Stały kontakt mailowy:  b.bily@polsl.pl 

 

Bratiichuk Mykola 
Konsultacje online w sesji letniej 20-21: 
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• stopień 1, semestr IV, Matematyka (rachunek prawdopodobieństwa): poniedziałek 28 

czerwca, środa 30 czerwca, czwartek 1 lipca (przez Zoom w godzinach 10.00-12.00); 

• stopień 1, semestr IV, Informatyka, stacjonarne (rachunek prawdopodobieństwa i statystyka) 

sobota 27 czerwca, środa 30 czerwca, czwartek 1 lipca (przez Zoom w godzinach 12.00-

14.00); 

• stopień 1, semestr IV, Informatyka, niestacjonarne (rachunek prawdopodobieństwa i 

statystyka) niedziela 27 czerwca, środa 30 czerwca, czwartek 1 lipca (przez Zoom w godzinach 

17.00-19.00); 

 

W razie potrzeby będę dostępny drogą mailową: Mykola.Bratiichuk@polsl.pl 

 

Brociek Rafał 
Sesja letnia: 

• 29.06 wtorek   9.00 - 10.00 

• 01.07 czwartek 13.00 - 14.00 (MiM) 

• 02.07 piątek   9.00 - 10.00 

• 05.07 poniedziałek 9.00 - 10.00 (POiG) 

• 07.07 środa        9.00 - 10.00 (POiG) 

• 09.07 piątek       9.00 - 10.00 (POiG) 

 

Wrzesień: 

• 06.09 poniedziałek 9.00 - 10.00 

• 08.09 środa        9.00 - 10.00 

• 13.09 poniedziałek 9.00 - 10.00 

 

Istnieje możliwość umówienia się (mailowo) na konsultacje w dodatkowym terminie. 

Konsultacje na platformie Zoom. Stały kontakt mailowy: rafal.brociek@polsl.pl 

 

Chmielowska Agata 
konsultacje online w dniach 29.06, 1.07, 15.07, 19.07, 22.07, 26.07 (MS Teams) godz. 9-10, stały 

kontakt mailowy: agata.chmielowska@polsl.pl 

 

Gawron Piotr 
konsultacje online w okresie 28.06 – 18.07 oraz 6.09 – 30.09: wtorki w godzinach: 18-19 (zoom, adres 

do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres zostanie 

podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: pgawron@polsl.pl, możliwość konsultacji przez cały 

okres wakacyjny po uzgodnieniu mailem. 

 

Hetmaniok Edyta 
konsultacje online w okresie 28.06 – 30.07 oraz 6.09 – 30.09: wtorki i czwartki w godzinach: 14-15 

(zoom, adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: edyta.hetmaniok@polsl.pl 

 

mailto:Mykola.Bratiichuk@polsl.pl
mailto:rafal.brociek@polsl.pl
mailto:agata.chmielowska@polsl.pl
mailto:pgawron@polsl.pl
mailto:edyta.hetmaniok@polsl.pl


Iwanow Aleksander 
konsultacje online w okresie 28.06 – 15.07 oraz 6.09 – 30.09: piątki w godzinach: 14-15 (zoom, adres 

do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres zostanie 

podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: Aleksander.Iwanow@polsl.pl 

 

Kapczyński Adrian 
Konsultacje online w okresie 28.06 – 30.07 oraz 6.09 – 30.09: środy w godzinach: 10-12 (Zoom, adres 

do spotkania: https://zoom.us/j/2226127146 (Passcode: 4815162342)), stały kontakt mailowy: 

adriank@polsl.pl 

 

Karcewicz Jarosław 
Konsultacje online w okresie 28.06 – 09.07 oraz 6.09 – 30.09: wtorki i czwartki w godzinach: 10-11 

(zoom, adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: jaroslaw.karcewicz@polsl.pl 

 

Kempa Wojciech 
Konsultacje dla studentów w trybie online z wykorzystaniem komunikatora Zoom w okresie 28.06. – 

14.07. oraz 06.09. – 17.09. Konsultacje możliwe są w dowolnym dniu roboczym w godzinach 8-15 po 

wcześniejszym (dzień wcześniej) zadeklarowaniu takiej potrzeby. Osobom zainteresowanym 

przesyłany jest link do spotkania. Stały kontakt mailowy pod adresem: wojciech.kempa@polsl.pl 

 

Kobielnik Martyna 
Konsultacje online w terminach 28.06 – 14.07 i 4.09 – 30.09, środy i czwartki w godzinach 12-13, link 

do spotkania podany na PZE, stały kontakt mailowy: martyna.kobielnik@polsl.pl 

 

Książek Kamil 
możliwość konsultacji w dniach 28.06. – 02.07. oraz od 19.07. po kontakcie mailowym 

(kamil.ksiazek@polsl.pl) lub przez platformę Microsoft Teams. Konsultacje mogą odbyć się poprzez 

platformy Zoom lub Microsoft Teams 

 

Kulyk Viktor 
Konsultacje: 
28.06.2021 o 11.00 
30.06.2021 o 11.00 
05.07.2021 o 11.00 
07.07.2021 o 11.00 
Meeting ID: 872 344 27 37 
Passcode: 8JZGRu 
 

Lawnik Marcin 
konsultacje online 29.06, 06.07 i 07.09 (wtorek) w godzinach: 10-12 (zoom, adres do spotkania na 

PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres zostanie podany drogą 

mailową), stały kontakt mailowy: marcin.lawnik@polsl.pl 

 

Łobos Ewa 
Konsultacje: 
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•  konsultacje online 30 VI, 7 VII, 6, IX, 15 IX od 12.00 (czekam 15 minut) na MS Teams, 

•  można negocjować dodatkowe terminy konsultacji poza urlopem (Ewa.Lobos@polsl.pl). 

 

Maciaszczyk Martyna 
konsultacje online 8.30-10.00 w dniach: 29.06, 6.07, 14.09 na kanale konsultacyjnym Teams (dane na 

PZE) - czekam 15 minut na chętnych, można negocjować dodatkowe terminy konsultacji, 

kontakt mailowy: martyna.maciaszczyk@polsl.pl 

 

Marszałek Zbigniew 
Konsultacje: 

• 28.06.2021, poniedziałek 9:00 – egzamin, VI semestr, st. matematyka bazy danych 

• 01.07.2021, czwartek 9:00 – egzamin, VI semestr, st. informatyka programowanie Java 

• 02.07.2021, piątek 9:00 – egzamin, VI semestr, st. matematyka bazy danych 

• 08.07.2021, czwartek 9:00 – – egzamin, VI semestr, st. informatyka programowanie Java 

• 06.09.2021, poniedziałek 9:00 – egzamin, VI semestr, st. matematyka bazy danych 

• 16.09.2021, czwartek 9:00 – egzamin, VI semestr, st. informatyka programowanie Java 

Zoom, adres do spotkań na platformie Politechniki Śląskiej na kursach, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową: zbigniew.marszalek@polsl.pl 

 

Mateja-Losa Elwira 
SESJA LETNIA - KONSULTACJE: 

 

5.07.2021 – 8:30 konsultacje  na ZOOM 

Elwira Losa is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Elwira Losa's Zoom Meeting 

Time: Jul 5, 2021 08:30 AM Warsaw 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/91915961331?pwd=cDFhYVJJaEI3OTRSeVk5VUVUMk5UUT09 

Meeting ID: 919 1596 1331 

Passcode: 781632 

 

8.07.2021 – 19:00 konsultacje na ZOOM 

Elwira Losa is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Elwira Losa's Zoom Meeting 

Time: Jul 8, 2021 07:00 PM Warsaw 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/93191526237?pwd=K3hNR0ViRmxmclZGUFErVjBtbG85Zz09 

Meeting ID: 931 9152 6237 

Passcode: 763138 

 

12.07. 2021 – 8:30 konsultacje na ZOOM 

Elwira Losa is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Elwira Losa's Zoom Meeting 

Time: Jul 12, 2021 08:30 AM Warsaw 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98885015352?pwd=RU53TFFqbE4yU1ZVbEFONExjMGV6dz09 

Meeting ID: 988 8501 5352 
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Passcode: 194034 

 

15.07. 2021 – 19:00 konsultacje na ZOOM 

Elwira Losa is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Elwira Losa's Zoom Meeting 

Time: Jul 15, 2021 07:00 PM Warsaw 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/97298725897?pwd=Y3pXeW5aV3FpNFQ3eW15a2tLWXFidz09 

Meeting ID: 972 9872 5897 

Passcode: 732380 

 

16.09.2021 – 8:30 konsultacje  na ZOOM 

Elwira Losa is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Elwira Losa's Zoom Meeting 

Time: Sep 16, 2021 08:30 AM Warsaw 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/92633326759?pwd=UlIyTWhXd0p5ZnlFTk4yc1BwYmJWZz09 

Meeting ID: 926 3332 6759 

Passcode: 024414 

 

20.09.2021– 8:30 konsultacje  na ZOOM 

Elwira Losa is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Elwira Losa's Zoom Meeting 

Time: Sep 20, 2021 08:30 AM Warsaw 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/98059548431?pwd=bS9PTTVEZ0dVN3A1RVJ4RkwzWGdmUT09 

Meeting ID: 980 5954 8431 

Passcode: 045090 

 

Nowak Iwona 
konsultacje online w okresie 28.06 – 10.07 oraz 6.09 – 30.09: wtorki w godzinach: 14-15 (MS Teams), 

stały kontakt mailowy: Iwona.Nowak@polsl.pl 

 

Pabiasz Sebastian 
konsultacje online w okresie 28.06 – 19.07 oraz 14.08 – 30.09: wtorki w godzinach: 12-14 (zoom, 

adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: sebastian.pabiasz@polsl.pl 

 

Pawlik Bartłomiej 
konsultacje online w dniach  30 VI, 7 VII, 8 IX (środy) w godzinach: 12.30-13.30 (MS Teams), stały 

kontakt mailowy: Bartlomiej.Pawlik@polsl.pl 

 

Piątek Bożena 
konsultacje online: środy 17-18, tj. 30.06, 7.07, 25.08, 1,8,15,22 i 29.09; poniedziałki 9-10, tj. 5.07, 23 

i 30.08, 6,13,20 i 27.09 (zoom, adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych 

przedmiotów, w razie potrzeby adres zostanie podany drogą mailową), kontakt mailowy: 

b.piatek@polsl.pl 

https://zoom.us/j/97298725897?pwd=Y3pXeW5aV3FpNFQ3eW15a2tLWXFidz09
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Pleszczyński Mariusz 
konsultacje online w okresie 28.06 – 18.07 oraz 6.09 – 30.09: poniedziałki i środy w godzinach: 10-11 

(zoom, adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: mariusz.pleszczynski@polsl.pl 

 

Połap Dawid 
konsultacje online w okresie 19.07 – 30.07 oraz 20.09 – 30.09: poniedziałki i środy w godzinach: 15-

16 (zoom, adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby 

adres zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: dawid.polap@polsl.pl 

 

Samulewicz Alicja 
Konsultacje online (zoom): 

• 1 lipca 2021 (czwartek), 14.30-15.30 

• 6 lipca 2021 (wtorek), 12.00-13.00 

• 13 lipca 2021 (wtorek), 12.00-13.00 

Link do spotkania dostępny jest na PZE na kursie seminarium dyplomowego. 

Stały kontakt mailowy: Alicja.Samulewicz@polsl.pl 

 

Słanina Piotr 
Konsultacje online: 

• 29.06.2021 , 17.30-18.30 

• 2.07.2021, 8.30-9.30 

• 13.09.2021, 17.30-18.30 

(zoom, adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: piotr.slanina@polsl.pl 

 

Słota Damian 
konsultacje online w czasie sesji odbywać się będą we wtorki (29.06, 06.07, 07.09, 14.09, 21.09) o 

godz. 10.00 na platformie Zoom.us. Adres do spotkania na PZE na kursach do prowadzonych 

przedmiotów. 

 

Sobota Marcin 
konsultacje online w okresie 28.06 – 05.07 oraz 6.09 – 30.09: poniedziałki  w godzinach: 9-10 (zoom, 

adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: marcin.sobota@polsl.pl 

 

Sroczyński Zdzisław 
konsultacje online w okresie 28.06 – 30.07 oraz 16.09 – 30.09: środy w godzinach: 12-13 (MS Teams 

na kanale danego przedmiotu), stały kontakt mailowy: zdzislaw.sroczynski@polsl.pl, 

dodatkowe terminy możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 

Tałanda Dominik 
Zaplanowane konsultacje: 

• 2021-06-28 (pon) 13:30 

• 2021-06-28 (pon) 14:30 
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• 2021-06-29 (wt) 13:00 

• 2021-06-29 (wt) 14:00 

• 2021-06-30 (śr) 12:00 

• 2021-07-05 (pon) 09:00 

• 2021-07-12 (pon) 09:00 

 

Tomaszewski Witold 
konsultacje: wtorki w godzinach: 9-11 (zoom, adres do spotkania na PZE na kursach), możliwe jest 

umówienie się na inny termin, stały kontakt mailowy: Witold.Tomaszewski@polsl.pl 

 

Wituła Roman 
konsultacje online w okresie 28.06 – 30.07 oraz 6.09 – 30.09: poniedziałki i środy w godzinach: 14-15 

(zoom, adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: Roman.Witula@polsl.pl 

 

Woryna Adam 
konsultacje online w okresie 28.06 – 11.07 oraz 13.09 – 19.09: poniedziałek i wtorek: 11-12 (proszę o 

wcześniejszą informację na maila, że chce się skorzystać z konsultacji - min. 1 dzień przed, zoom, 

adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), stały kontakt mailowy: adam.woryna@polsl.pl 

 

Woźniak Marcin 
konsultacje online w okresie 25.06, 2.07, 9.07 w godzinach: 8-10 (platforma zoom zgodna z danym 

przedmiotem)  lub ew. pocztą elektroniczną. 

 

Zielonka Adam 
konsultacje online w okresie 28.06 – 23.07 oraz 6.09 – 21.09: środy i piątki w godzinach: 9-10 (zoom, 

adres do spotkania na PZE na kursach dla prowadzonych przedmiotów, w razie potrzeby adres 

zostanie podany drogą mailową), kontakt mailowy: adam.zielonka@polsl.pl 
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