
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 031/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk 
technicznych dr hab. inż. Jarosławowi Górskiemu, 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. Jarosławowi Górskiemu, 

prof. nadzw. PG, w dyscyplinie Budownictwo. 

 
 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 032/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 
naukowego profesora nauk technicznych dr hab. inż. Jarosława Górskiego, 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. Jarosława Górskiego, prof. 

nadzw. PG w osobach: 

1. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Politechnika Śląska, Gliwice 

2. prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, Politechnika Śląska, Gliwice 

3. prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska, Poznań 

4. prof. dr hab. inż. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 

5. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

6. prof. dr hab. inż. Marcin Kamiński, Politechnika Łódzka, Łódź 

7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski, Politechnika Łódzka, Łódź 

8. prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 

9. prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, IMP PAM, Gdańsk 

10. prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz, IMP PAM, Gdańsk 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 033/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie:  powołania zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

dr hab. inż. Waldemarowi Świdzińskiemu, prof. nadzw. PG 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej decyduje o powołaniu 

zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Waldemarowi Świdzińskiemu, 

prof. nadzw. IBW PAN w Gdańsku w składzie: 

 Prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG – przewodniczący 

 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG 

 Prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG 
 
 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 034/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: nadania dr inż. Marcinowi Kujawie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej Budownictwo. 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej działając na podstawie  

art. 18a ust. 11 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 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie 

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,  

w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, nadaje  

dr inż. Marcinowi Kujawie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych,  

w dyscyplinie naukowej Budownictwo. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 035/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie:  wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Kamila Żylińskiego, 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. (z późniejszymi zmianami) postanawia 

wszcząć przewód doktorski mgra inż. Kamila Żylińskiego na podstawie rozprawy doktorskiej  

pt.: „Analiza interakcji między konstrukcją a gruntem w ujęciu losowym” w dyscyplinie 

Budownictwo. 

W przewodzie powołuje się opiekuna naukowego doktoranta dr hab. inż. Jarosława Górskiego, 

prof. nadzw. PG oraz promotora pomocniczego w osobie dr inż. Aleksandry Korzec z Instytutu 

Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. 

Proponowana dodatkowa dyscyplina naukowa: Filozofia. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 036/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie:  wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Erwina Wojtczaka, wyrażenie zgody 

na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, powołanie 

promotorów 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. (z późniejszymi zmianami), wyraża zgodę 

na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Erwina Wojtczaka w języku angielskim  

i postanawia wszcząć przewód doktorski na podstawie rozprawy doktorskiej  

pt.: „Non-destructive diagnostics of adhesive joints using elastic wave propagation” 

(Diagnostyka nieniszcząca połączeń klejonych za pomocą propagacji fal sprężystych)  

w dyscyplinie Budownictwo. 

W przewodzie powołuje się na promotora dotychczasowego opiekuna naukowego doktoranta  

dr hab. inż. Magdalenę Rucką, prof. nadzw. PG  

Proponowana dodatkowa dyscyplina naukowa: Ekonomia. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 037/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie:  wszczęcia przewodu doktorskiego mgra inż. Mojtaba Maktabifard, wyrażenie 

zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, powołanie 

promotorów 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. (z późniejszymi zmianami), wyraża zgodę 

na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgra inż. Mojtaba Maktabifard w języku angielskim  

i postanawia wszcząć przewód doktorski na podstawie rozprawy doktorskiej  

pt.: . "Modeling of energy consumption and carbon footprint in municipal wastewater treatment 

plants" ("Modelowanie zużycia energii i śladu węglowego w komunalnych oczyszczalniach 

ścieków") w dyscyplinie Inżynieria Środowiska. 

W przewodzie powołuje się na promotora dotychczasowego opiekuna naukowego doktoranta  

prof. dr hab. inż. Jacka Mąkinię, prof. zw. PG oraz promotora pomocniczego w osobie dr inż. 

Ewy Zaborowskiej. Proponowana dodatkowa dyscyplina naukowa: Filozofia. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 038/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: powołania promotora pomocniczego i zmiany dyscypliny dodatkowej  

w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Kopańskiej. 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o powołania promotora pomocniczego w osobie dr Marcina Knecia z Politechniki Lubelskiej  

oraz akceptuje zmianę dyscypliny dodatkowej z Ekonomia na Psychologia w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Anny Kopańskiej. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 039/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: zgody na powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim  

mgr inż. Pawła Bielskiego. 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o powołanie promotora pomocniczego w osobie dr inż. Katarzyny Szepietowskiej w przewodzie 

doktorskim mgr inż. Pawła Bielskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 040/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: wniosku o wznowienie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej kursu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Edycja VIII) 

 

 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o wznowienie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej kursu dla 

audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Edycja VIII). 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 041/2019 

z dnia 20 marca 2019r. 

 

 

w sprawie: poparcia wniosku o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za uzyskanie tytułu  
i stopni naukowych. 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski  

o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za uzyskanie tytułu i stopni naukowych 

następującym osobom: 

 prof. dr hab. inż. Krystynie Nagrodzkiej-Godyckiej - za uzyskanie tytułu profesora, 

 dr hab. inż. Rafałowi Bray, prof. nadzw. PG – za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

 dr hab. inż. Sylwii Fudali-Książek – za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

 dr hab. inż. Elizie Kulbat – za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 042/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: poparcia wniosków o Nagrodę Specjalna Rektora Politechniki Gdańskiej  
za rok 2018. 

 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski  

o przyznanie Nagrody Specjalnej Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2018 następującym 

osobom: 

1. dr hab. Victor Eremeev, prof. nadzw. PG – za wysoką liczbę cytowań na WoS . 

2. prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG i dr inż. Michał 

Nitka za publikację w czasopiśmie Cement and Concrete Research. 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 043/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: poparcia wniosków o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe 

indywidualne i zespołowe za rok 2018. 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski o przyznanie 

nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe indywidualne i zespołowe za rok 

2018 następującym osobom: 

1. dr inż. Jakub Drewnowski – za działalność publikacyjną (publikacje w czasopismach  

z listy JCR, publikacje indeksowane na WoS, rozdział w monografii).  

2. dr inż. Jakub Drewnowski, mgr inż. Emilia Miszewska-Urbańska, mgr inż. Michał 

Gołębiewski, mgr inż. Marcin Krajewski – za opracowanie wielobranżowych projektów  

4 typów domów jednorodzinnych w ramach konkursu na Modelowy Dom Jednorodzinny, 

dla rządowego programu Mieszkanie Plus oraz prezentację pracy  konkursowej 

w ramach wystawy o zasięgu krajowym.  

3. dr hab. Victor Eremeev, prof. nadzw. PG – publikacje z JCR, monografia i redakcja 

monografii.  

4. dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek – za publikacje w czasopismach z listy JCR.  

5. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG – za cykl publikacji naukowych 

opublikowanych w czasopismach z listy JCR.  

6. prof. dr hab. inż. Robert Jankowski, prof. zw. PG – za osiągnięcia naukowe związane  

z działalnością publikacyjną i wypromowanie 3 doktorów.  

7. dr inż. Piotr Jaskuła – za publikacje naukowe. 

8. prof. dr hab. inż. Władysław Koc, prof. zw. PG, dr inż. Piotr Chrostowski – za książkę 

„Projektowanie i eksploatacja dróg szynowych z wykorzystaniem mobilnych pomiarów 

satelitarnych”. 

9. dr inż. Marcin Kujawa – za publikacje w czasopismach z listy JCR. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.  dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG - za osiągnięcia naukowe związane z 

działalnością publikacyjną (8 artykułów w czasopismach z listy JCR) . 

11. dr inż. Agnieszka Sabik - za publikacje w czasopismach z listy JCR . 

12. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG - za osiągnięcia publikacyjne  

(6 publikacji w czasopismach z listy JCR i publikacja indeksowane na WoS).  

13. prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG – za osiągnięcia 

naukowe związane z działalnością publikacyjną (artykuły w czasopismach z listy JCR 

oraz indeksowane na WoS)   

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 044/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

w sprawie: poparcia wniosków o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia 
naukowe Młodych Pracowników Nauki za rok 2018. 

 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski o przyznanie 

nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe Młodych Pracowników Nauki za rok 

2018 następującym osobom: 

1. dr inż. Karolina Fitobór - za uzyskanie stopnia naukowego doktora i publikację z listy 

JCR.  

2. dr inż. Karolina Matej-Łukowicz - za uzyskanie stopnia naukowego doktora.  

3. dr inż. Dominika Sobotka - za uzyskanie stopnia naukowego doktora i publikację z listy 

JCR.  

4. dr inż. Katarzyna Szepietowska – za uzyskanie stopnia naukowego doktora i działalność 

publikacyjną (2 artykuły w czasopismach z listy JCR).  

5. dr inż. Jacek Szmagliński – za uzyskanie stopnia naukowego doktora i działalność 

publikacyjną.  

6. dr inż. Małgorzata Szopińska – za uzyskanie stopnia naukowego doktora, działalność 

publikacyjną, kierowanie grantem NCN i udział w 2 projektach. 

7. dr inż. Patryk Ziółkowski – za uzyskanie stopnia naukowego doktora, działalność 

publikacyjną w tym z listy JCR.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 045/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

w sprawie:  poparcia wniosków o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia w 
zakresie działalności badawczo-rozwojowej indywidualne i zespołowe. 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski o przyznanie 

nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej indywidualne  

i zespołowe następującym osobom: 

1. dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, 

prof. zw PG, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Sylwia 

Fudala-Książek, dr inż. Ewa Zaborowska, dr inż. Agnieszka Tuszyńska – za osiągnięcie 

kosztów pośrednich i zakup aparatury z realizowanego projektu Dezmetan.  

2. dr inż. Jakub Drewnowski – za uzyskanie grantu NCN i wygenerowanie kosztów 

pośrednich.  

3. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw.PG, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. 

nadzw. PG, dr inż. Marcin Budzyński, dr inż. Wojciech Kustra, dr inż. Jacek Oskarbski 

za realizację 5 grantów i 2 prac badawczo-rozwojowych generujących koszty pośrednie.  

4. dr inż. Piotr Jaskuła, dr inż. Jacek Alenowicz, dr inż. Bohdan Dołżycki, dr inż. Mariusz 

Jaczewski, dr inż. Łukasz Mejłun, dr inż. Marek Pszczoła, dr inż. Dawid Ryś,  

dr inż. Marcin Stienss – za  osiągnięcie kosztów pośrednich z prac badawczych, zakup 

aparatury oraz uzyskanie projektu badawczego NCBiR. 

5. dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof.nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak, 

dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, prof. nadzw. PG, dr inż. Katarzyna Szepietowska, 

mgr inż. Paweł Bielski – za uzyskanie grantu NCN i wygenerowanie kosztów pośrednich 

oraz zakup oprogramowania.  

6. dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. nadzw.PG – za uzyskanie projektu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wygenerowanie kosztów 

pośrednich, zakup aparatury i oprogramowania.  

7. dr inż. Łukasz Skarżyński – za uzyskanie projektu NCN i koszty pośrednie.  

8. prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski, prof. zw. PG – za uzyskanie 2 projektów 

badawczych NCN i osiągnięcie wysokich kosztów pośrednich.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw PG, prof. dr hab.inż. Jacek Chróścielewski, 

prof. zw PG, dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG, dr inż. Marzena Kurpińska, 

dr inż. Mikołaj Miśkiewicz, dr inż. Rafał Ossowski, dr inż. Łukasz Pyrzowski,  

dr inż. Bartosz Sobczyk, dr inż. Mariusz Wyroślak – za osiągnięcie kosztów pośrednich  

z realizacji prac naukowo-badawczych i uzyskanie patentu krajowego.  

10. dr hab. inż. Piotr Zima, prof. nadzw. PG, prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak, 

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc,  

dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. nadzw. PG, dr hab. Małgorzata Pruszkowska-

Caceres, dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Tomasz 

Kolerski, prof. nadzw. PG, dr inż. Karolina Matej-Łukowicz, mgr inż. Dominika 

Kalinowska, mgr inż. Paweł Wielgat, mgr inż. Anna Gumuła-Kawęcka, mgr Dawid 

Potrykus, mgr inż. Nicole Nawrot – za osiągnięcie kosztów pośrednich i zakup aparatury 

z realizowanego grantu NCBiR.  

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 046/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie: poparcia wniosków o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia 
dydaktyczne indywidualne i zespołowe za rok 2018. 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski  

o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne indywidualne 

i zespołowe za rok 2018 następującym osobom: 

1. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PG, prof. dr. hab. inż. Paweł Kłosowski za 

autorstwo podręcznika i wyróżniającą się działalność dydaktyczną  

2. prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, prof. zw. PG, dr hab. inż. Wojciech Witkowski, 

prof. nadz. PG – za autorstwo podręcznika.  

3. mgr inż. Lucyna Gumińska, dr inż. Mariusz Jaczewski, dr inż. Łukasz Mejłun,  

dr inż. Marek Pszczoła – za organizację imprez popularyzatorskich, prowadzenie  

i organizacja ponadprogramowych zajęć dydaktycznych, współpraca ze środowiskiem 

gospodarczym i samorządowym.  

4. dr inż. Karolina Fitobór – za wyróżniającą się działalność dydaktyczną i popularyzatorską 

5. dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. nadzw. PG – za autorstwo książki o charakterze 

podręcznika.  

6. dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG – za współautorstwo dwóch 

podręczników i opieka nad kołem naukowym.  

7. dr inż. Agnieszka Sabik, dr inż. Stanisław Burzyński – za współautorstwo podręcznika 

akademickiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 047/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 
 

w sprawie: poparcia wniosków o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia 
organizacyjne indywidualne i zespołowe za rok 2018r.  

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski  

o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia organizacyjne 

indywidualne i zespołowe za rok 2018 następującym osobom: 

1. dr hab. inż. Tomasz Kolerski, prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. 

nadzw. PG, mgr inż. Dominika Kalinowska i mgr inż. Natalia Gietka – za organizację 

konferencji: XXXVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki. 

2. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz prof. nadzw. PG, dr hab. inż. Beata Jaworska- 

Szulc, mgr inż. Anna Gumuła-Kawęcka, dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres,  

dr inż. Witold Tisler, dr inż. Maria Przewłócka, mgr Dawid Potrykus, dr. inż. Rafał 

Ossowski – za organizację międzynarodowej konferencji 25th Salt Water Intrusion 

Meeting, SWIM oraz poprzedzającego konferencję kursu: Modeling Groundwater Flow in 

Coastal Zones. 

3. dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, prof. nadzw. PG, mgr inż. Emilia Miszewska, 

dr inż. Natalia Lasowicz, doc. dr inż. Marek Skowronek, dr inż. Marcin Szczepański,  

dr inż. Magdalena Apollo, dr inż. Aleksander Perliński, mgr inż. Agata Siemaszko,  

dr inż. Anna Jakubczyk-Gałczyńska, dr inż. Jakub Szulwic – za organizację II konferencji 

naukowej studentów i doktorantów BalCon 2018.  

4. prof. dr hab. .inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG,  dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, 

prof. nadzw. PG, mgr inż. Emilia Miszewska, dr inż. Natalia Lasowicz – za organizację 

64 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk 

oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 

KRYNICA-2018. 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 048/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 
 
w sprawie: poparcia wniosku o Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej 

Akademii Nauk, dyscyplina Budownictwo. 
 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk w dyscyplinie 

Budownictwo dr hab. inż. Magdaleny Ruckiej, prof. nadzw. PG 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 049/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 
 
w sprawie: poparcia projektu dokumentu „Zasady udziału pracowników Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska w badaniach zlecanych przez firmy, instytucje  
i podmioty zewnętrzne”. 

 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera projekt 

dokumentu „Zasady udziału pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w 

badaniach zlecanych przez firmy, instytucje i podmioty zewnętrzne”. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 050/2019 

z dnia 20 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie:  udzielenia zgody na przedłużenie wyjazdu zagranicznego mgr inż. Katarzyny 

Staszewskiej w związku z wyjazdem na staż naukowy do Szwecji.  

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o przedłużenie wyjazdu zagranicznego mgr inż. Katarzyny Staszewskiej w związku z wyjazdem 

na staż naukowy do Szwecji od 01.06.2019 do 01.07.2019 – w związku z wyjazdem na staż 

naukowy do Uniwersytetu w Karlsruhe. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału  

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


