
Uchwała nr 4/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 19 lutego 2021 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż.  AGNIESZCE GRUSZECKIEJ – KOSOWSKIEJ 

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) Uchwała Senatu nr 146/2019 z dnia 25 
września 2019 r. 

Komisja habilitacyjna została powołana przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Radę 

Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku w celu przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Gruszeckiej - Kosowskiej w dniu 26 października 2020 

roku  w składzie: 

Skład komisji wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej: 

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Peryt 
Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. dr hab. Anna Pasieczna,  

prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski 

Pozostała część składu komisji habilitacyjnej wyznaczona przez Radę Dyscypliny 

Naukowej „Nauki o Ziemi i Środowisku”. 

Recenzent -  prof. dr hab. inż. Anna Karczewska 

Sekretarz –  dr hab. inż. Grzegorz Rzepa 
Członek komisji – dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk 

na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2021 roku w głosowaniu jawnym, 7 głosów „za”, 

jednogłośnie podjęła uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Gruszeckiej - Kosowskiej w 

dziedzinie; nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi  

i środowisku. Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Akademii Górniczo-Hutniczej im 

Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 19 lutego 2021 roku, po zapoznaniu się z uchwałą 

Komisji ds. habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały, w głosowaniu tajnym: 24 głosy 

„za”, 1 głos „wstrzymujący się”, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego 

doktora habilitowanego dr inż. Agnieszce Gruszeckiej - Kosowskiej w dziedzinie; 

nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi i środowisku. 

Uzasadnienie komisji habilitacyjnej Rada Dyscypliny przyjmuje w pełni jako uzasadnienie  

do niniejszej uchwały.   

Uprawnionych do głosowania 26 osób. Obecnych 25 osób. 

 

 

 

Uchwała nr 5/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 19 lutego 2021 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż.  PAULINIE KRAKOWSKIEJ -MADEJSKIEJ 

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) Uchwała Senatu nr 146/2019 z dnia 25 
września 2019 r. 

Komisja habilitacyjna została powołana przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Radę 

Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku w celu przeprowadzenia postępowania 



habilitacyjnego dr inż. Pauliny Krakowskiej - Madejskiej w dniu 12 października 2020 roku  

w składzie: 

Skład komisji wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej: 

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Peryt 
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Czechowski, prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, dr hab. 

Piotr Such 

Pozostała część składu komisji habilitacyjnej wyznaczona przez Radę Dyscypliny 

Naukowej „Nauki o Ziemi i Środowisku”. 

Recenzent -  prof. dr hab. Adam Idziak 

Sekretarz –  dr hab. inż. Tomasz Danek 
Członek komisji – dr hab. inż. Michał Stefaniuk 
na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2021 roku w głosowaniu jawnym, 7 głosów „za”, 

jednogłośnie podjęła uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Paulinie Krakowskiej - Madejskiej w 

dziedzinie; nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi  

i środowisku. Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Akademii Górniczo-Hutniczej im 

Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 19 lutego 2021 roku, po zapoznaniu się z uchwałą 

Komisji ds. habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały, w głosowaniu tajnym 25 głosów 

„za”, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr 

inż. Paulinie Krakowskiej - Madejskiej w dziedzinie; nauk ścisłych  

i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi i środowisku. 

Uzasadnienie komisji habilitacyjnej Rada Dyscypliny przyjmuje w pełni jako uzasadnienie  

do niniejszej uchwały.   

Uprawnionych do głosowania 26 osób. Obecnych 25 osób. 

 

                                                                   

Uchwała nr 6/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 19 lutego 2021 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż.  EDYCIE PUSKARCZYK 

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) Uchwała Senatu nr 146/2019 z dnia 25 
września 2019 r. 

Komisja habilitacyjna została powołana przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Radę 

Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku w celu przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr inż. Edyty Puskarczyk w dniu 12 października 2020 roku   

w składzie: 

Skład komisji wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej: 

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Peryt 
Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Matysiak, prof. dr hab. inż. Beata Orlecka – Sikora, 

dr hab. Jerzy Sobotka. 

Pozostała część składu komisji habilitacyjnej wyznaczona przez Radę Dyscypliny 

Naukowej „Nauki o Ziemi i Środowisku”. 

Recenzent -  dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski 

Sekretarz –  dr hab. inż. Marcin Zych 
Członek komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak 

na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 roku w głosowaniu jawnym, 7 głosów „za”, 

jednogłośnie podjęła uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Edycie Puskarczyk w dziedzinie; nauk 

ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi i środowisku. Rada Dyscypliny Nauki 



o Ziemi i Środowisku Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie w 

dniu 19 lutego 2021 roku, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji ds. habilitacji oraz 

uzasadnieniem do tej uchwały, w głosowaniu tajnym: 25 głosów „za”, podjęła uchwałę  

o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Edycie Puskarczyk 

w dziedzinie; nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi  

i środowisku. 

Uzasadnienie komisji habilitacyjnej Rada Dyscypliny przyjmuje w pełni jako uzasadnienie  

do niniejszej uchwały.   

Uprawnionych do głosowania 26 osób. Obecnych 25 osób. 

 

 

                                                  

                                                    Uchwała nr 7/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 19 lutego 2021 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  

dr inż. PRZEMYSŁAWA WACHNIEWA 

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. art. 221,  Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Uchwała Senatu nr 146/2019 z 

dnia 25 września 2019 r. 

 

W związku z pismem Rady Doskonałości Naukowej z dnia 26 stycznia 2021 roku,    

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Przemysława Wachniewa  

w dziedzinie; nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi  

i środowisku, Rada Dyscypliny „Nauki o Ziemi i Środowisku” Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, w dniu 19 lutego 2021 roku w głosowaniu tajnym; 24 głosy  „za”, 1 głos 

„wstrzymujący się”, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego dr inż. Przemysława Wachniewa przez Radę 

Dyscypliny „Nauki o Ziemi i Środowisku” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Uprawnionych do głosowania 26 osób. Obecnych 25 osób. 

                                                            

 

      

                                                                  

                                                             

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 


