
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nr 001/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie:  powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  
dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej prof. nadzw. PG 

 
 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej decyduje o powołaniu 

zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej, prof. 

nadzw. PG w składzie: 

1. prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG - przewodniczący 

2. prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, prof. zw. PG - członek 

3. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski. zw. PG - członek 

 
 
 
Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 002/2019 

z dnia 17 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie:  powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  
dr hab. inż. Wojciechowi Witkowskiemu prof. nadzw. PG 

 
 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej decyduje o powołaniu 

zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Wojciechowi Witkowskiemu, 

prof. nadzw. PG w składzie: 

1) prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. zw. PG - przewodniczący 

2) prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prof. zw. PG - członek 

3) prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG - członek 

 

 
Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 003/2019 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 
technicznych dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej, prof. nadzw. PG 

 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie 

art. 27 ust. 2 pkt. 1 mocy Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi 

zmianami) oraz Ustawy z dnia 03 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) decyduje o wszczęciu postępowania o 

nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej, prof. 

nadzw. PG, w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. 

 
 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 004/2019 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie: wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej, prof. 
nadzw. PG 

 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie 

art. 27 ust. 2 pkt. 2 mocy Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi 

zmianami) oraz Ustawy z dnia 03 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) wyznacza recenzentów w postępowaniu  

o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Ewie Wojciechowskiej, 

prof. nadzw. PG w osobach: 

1) Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. zw. Politechnika Krakowska 

2) Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny, prof. zw. Politechnika Śląska 

3) Prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie 

4) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Marcinkowski, prof. zw. Politechnika Wrocławska 

5) Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski, profesor zw. Uniwersytet Przyrodniczy  

we Wrocławiu 

6) Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, prof. zw. Uniwersytet Przyrodniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie 

7) Prof. dr hab. inż. Lucjan Pawłowski, prof. zw. Politechnika Lubelska 

8) Prof. dr hab. inż. Janusz Rak, prof. zw. Politechnika Rzeszowska 

9) Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, prof. zw. Politechnika Białostocka 

10) Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. zw. Politechnika Częstochowska 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 005/2019 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 
technicznych dr hab. inż. Wojciechowi Witkowskiemu, prof. nadzw. PG 

 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie 

art. 27 ust. 2 pkt. 1 mocy Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi 

zmianami) oraz Ustawy z dnia 03 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) decyduje o wszczęciu postępowania o 

nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Wojciechowi 

Witkowskiemu, prof. nadzw. PG, w dyscyplinie Budownictwo. 

 
 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 006/2019 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie: wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Wojciechowi 
Witkowskiemu, prof. nadzw. PG 

 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie 

art. 27 ust. 2 pkt. 2 mocy Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późniejszymi 

zmianami) oraz Ustawy z dnia 03 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) wyznacza recenzentów w postępowaniu  

o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Wojciechowi 

Witkowskiemu, prof. nadzw. PG w osobach: 

1) prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie  

2) prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski, prof. zw. Politechnika Łódzka  

3) prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak, prof. zw. Politechnika Łódzka  

4) prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski, Politechnika Warszawska  

5) prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, prof. zw. Politechnika Poznańska  

6) prof. dr hab. inż. Zdzisław Więckowski, Politechnika Łódzka  

7) prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Wojskowa Akademia Wojskowa  

8) prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, prof. zw. Politechnika Rzeszowska  

9) prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz, prof. zw. Politechnika Koszalińska  

10) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy  

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 007/2019 

z dnia 23 stycznia 2019r. 

 

 

w sprawie: Komisji ds. czynności przewodu habilitacyjnego dr inż. Piotra Jaskuły. 
 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej podjęła decyzję o 

przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dra inż. Piotra Jaskuły i wyznacza do udziału w 

Komisji ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego następujące osoby: 

 Prof. dr hab. inż. Marek Iwański - recenzent 

 Dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. PG - sekretarz  

 Dr hab. inż. Paweł Mieczkowski – członek 

 
 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 008/2019 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Piotra Ziółkowskiego, powołanie 

promotora i promotora pomocniczego.  

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi 

zmianami) oraz Ustawy z dnia 03 lipca 2018 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) postanawia wszcząć przewód doktorski 

mgra inż. Piotra Ziółkowskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt „Modelowanie 

oddziaływania wiatru na smukłe obiekty budowlane z wykorzystaniem narzędzi oddziaływania 

przepływ-konstrukcja” w dyscyplinie Budownictwo. 

W przewodzie powołuje się promotora dr hab. Victora Eremeeva, prof. nadzw. PG i promotora 

pomocniczego w osobie dr inż. Tomasza Ochrymiuka z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN 

Proponowana dodatkowa dyscyplina naukowa: „Filozofia”. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 

 


