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1073 Uchwala Rady Dyscypliny Naukowej 
04 63w sprawie powolania komisji habilitacyjnej 

Uchwata nr 49/2020/2021 

Rady Dyscypliny Naukowej Inzynieria srodowiska, 
gérnictwo i energetyka 

z dnia 28.06.2021 roku 

W sprawie powolania komisji habilitacyjne] w celu przeprowadzenia postepowania 
habilitacyjnego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inzynieria 

srodowiska, gérnictwo i energetyka wszczetego na wniosek dr/dr. Pawta Wolskiego. 

§ 1 

Rada Dyscypliny Naukowej Inzynieria srodowiska, gérnictwo i energetyka, dzialajac 
na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym 

i nauce (Dz. U. z 2020. poz. 85, z pozn. zm.), w nawigzaniu do § 10 ust. 2 Uchwaty Senatu 
Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 roku, w dniu 28.06.2021 
roku, powolala komisje habilitacyjng w sktadzie: 

1. Przewodniczacy komisji: prof. dr hab. inz. Marian Kwietniewski — Politechnika 
Warszawska 

2. Recenzent Komisji: dr hab. Joanna Rodziewicz — Uniwersytet Warminsko- 
Mazurski w Olsztynie 

3. Recenzent Komisji: dr hab. Andrzej Jerzy Butarewicz — Politechnika Bialostocka 
4. Recenzent komisji: prof. dr hab. inz. Ewa Wojciechowska — Politechnika 

Gdanska 
5. Recenzent PCz - prof. dr hab. inz. Kazimierz Szymanski — Politechnika 

Koszalinska 

6. Sekretarz komisji - dr hab. inz. Katarzyna Wystalska, prof. PCz — Politechnika 
Czestochowska 

7. Cztonek Komisji — prof. dr hab. inz. Maria Wlodarezyk-Makula — Politechnika 

Czestochowska 

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr/dr. Pawla Wolskiego 
wszezetego w dniu 01.03.2021 roku, w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych 
w dyscyplinie Inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka. 

Uzasadnienie 

Podmiot habilitujacy, w terminie szesciu tygodni od dnia otrzymania informacji o czionkach 
komisji habilitacyjne} wyznaczonych przez RDN, powoluje komisje habilitacyjna 
na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pozn. zm.), przy zachowaniu przepis6w § 9 Uchwaty 
Senatu Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 roku. 

§2 

Uchwata wehodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej 

Kierownik dyscypliny naukowe} 

Inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka 
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dr hab. inz. Wuona Zawieja, prof. PC:. 
ett eee eee ee ee ee eee eee eee ee ery 

(podpis lub podpis i piecze¢)


