
Zalacznik nr 6 
do Regulamin przeprowadzania postepowan w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w Politechnice Czestochowskie] 
(Uchwata nr 400/2019/2020 Senatu PCz z dnia 29 kwietnia 2020 roku) 

Uchwala Komisji habilitacyjnej o wyrazeniu opinii 

W sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uchwala nr 1/2021 

Komisji habilitacyjne} 

z dnia 29,06.2021r. 

powolanej] w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria srodowiska, gérnictwo i energetyka 

wszczetym na wniosek dr inz. Michala Turskiego 

§1 

Komisja habilitacyjna powolana przez Rade dyscypliny naukowej Inzynieria Srodowiska, 

gornictwo i energetyka, w dniu 22 marca 2021, dziatajac na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z 

pozn. zm.), w nawigzaniu do § 13 ust. 1 Uchwaty Senatu Politechniki Czestochowskiej nr 

400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020, po zapoznaniu sie z recenzjami, dokumentacjq 

wniosku i-przeprowadzeniu-kolokwium-habilitacyjnege *, stwierdza, ze aktywnosé naukowa 

oraz ostagni¢cia naukowe (monografia naukowa wydana w 2020 przez Wydawnictwo 

Politechniki Czestochowskiej) zatytulowane ,Dobdr i efekt zastosowania 

zmiennofazowego akumulatora ciepta w miejskim systemie cieplowniczym” wnosza 

znaczny wktad w rozw0j dyscypliny naukowej inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka 

i wyraza pozytywnq opinie w sprawie nadania dr inz. Michalowi Turskiemu stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 

inzynieria Srodowiska, gémictwo 1 energetyka, 

Uzasadnienie 

Zalacznik nr | do niniejszej uchwaly (protokot z posiedzenia Komisji habilitacyjnej) 

zawierajacy uzasadnienie stanowi je} integralng czesé, 

§ 2 

Uchwala wchodzi w zycie w dniu je} podjecia. 

Podpisy eztonkéw Komisji habilitacyjnej: 

clades 1. Prof. dr hab. inz. Jan Maria Taler — przewodniczacy komisji soon uta Ae PAs 

Strona12z7 

 



Podpisy czlonkéw Komisji habilitacyjne}: 

2. Dr hab. ind. Krzysztof Antoni Gaska— recenzent komisji 

Podpisy czionk6w Komisji habilitacyjnej: 

3. Dr hab. inz. Dariusz Wtadystaw Kowalski — recenzent 

komisji 

Podpisy czlonkéw Komisji habilitacyjne}: 

4. Prof. dr hab. ing. Janusz Jezowiecki —recenzent komisji 

Podpisy cztonkow Komisji habilitacyjne}: 

5. Prof. dr hab. inz. Tomasz Mréz — recenzent PCz komisj} 

Podpisy cztonkéw Komisji habilitacyjne]: 

6. Dr hab, inz. Ewa Stanczyk-Mazanek Prof. PCz — 

sekretarz komisji 

Podpisy czlonké6w Komisji habilitacyjnej: 

7. dr hab. inz. Artur Blaszezuk Prof. PCz — czlonek komisji 

     


