
 
 

   

 

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 001/2020 
z dnia 19 lutego 2020 r. 
 
 
w sprawie: poparcia wniosku o Nagrodę indywidualną organizacyjną Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dr hab. inż. Romualda Szymkiewicza. 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o Nagrodę indywidualną organizacyjną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof.  

dr hab. inż. Romualda Szymkiewicza. 

 
 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 002/2020 
z dnia 19 lutego 2020 r. 
 
 
w sprawie: poparcia wniosku o Nagrodę zespołowa naukową Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dla dra hab. inż. Marcina Kujawy, prof. PG i prof. 
dr hab. inż. Czesława Szymczaka. 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o Nagrodę zespołowa naukową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dra hab. inż. Marcina 

Kujawy, prof. PG i prof. dr hab. inż. Czesława Szymczaka. 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 003/2020 
z dnia 19 lutego 2020 r. 
 
w sprawie: poparcia wniosków o medale i odznaczenia. 
 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski  

o przyznanie medali i odznaczeń następującym osobą:   

 prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 

 dr  inż. Beata Grzyl, prof. PG – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

 dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

 dr inż. Adam Kristowski, prof. PG – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

 dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG – Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

 mgr inż. Jarosław Kondrat – Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 

 dr hab. inż. Marcin Kujawa, prof. PG – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 

 dr hab. inż. Marek Pszczoła – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 

 mgr inż. Lucyna Gumińska, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,  

 dr inż. Mariusz Jaczewski – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 

 dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz, prof. PG – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 

 dr inż. Łukasz Pyrzowski – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, 

 dr inż. Agnieszka Sabik – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.  

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 



 
 

   

 

 
 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 004/2020 
z dnia 19 lutego 2020 r. 
 
 
w sprawie: wniosku o wyjazd dr inż. Małgorzaty Szopińskiej do Uniwersytetu  

w Kristianstad w Szwecji. 
 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o wyjazd dr inż. Małgorzaty Szopińskiej do Uniwersytetu w Kristianstad w Szwecji  

od 27.04.2020 do 31.05.2020 w celu realizacji badań naukowych w laboratorium środowiskowym. 

 

 
 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 



 
 

   

 

 
 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 005/2020 
z dnia 19 lutego 2020 r. 
 
 
w sprawie: wniosku o wyjazd dra inż. Jana Suchorzewskiego na staż do Research Institutes  

of  Sweden w Szwecji. 
 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o wyjazd dra inż. Jana Suchorzewskiego na staż do Research Institutes of  Sweden  

w Szwecji od 01.03.2020 do 01.09.2020. 

 

 

 
 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 

nr 006/2020 
z dnia 19 marca 2020 r. 
 
 
w sprawie: wniosku o utworzenie I edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami 

budowlanymi” w roku akademickim 2020/2021  
 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o utworzenie I edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami budowlanymi”  

w roku akademickim 2020/2021.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 



 
 

   

 

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 007/2020 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia kosztów postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Inżynierii 
Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o zatwierdzenie kosztów postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Inżynierii Lądowej  

i Środowiska PG w wysokości 3200 zł. 

 
 
 
Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 008/2020 
z dnia 20 maja 2020r. 
 
 
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: 

1. dr hab. inż. Drewnowski Jakub, prof. uczelni - za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

2. dr hab. inż. Kołecka Katarzyna, prof. uczelni - za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

3. dr hab. inż. Kujawa Marcin, prof. uczelni - za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

4. dr hab. inż. Tuszyńska Agnieszka, profesor uczelni - za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

5. dr hab. inż. Jaskuła Piotr, prof.  uczelni - za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

6. dr hab. inż. Jankowska Katarzyna, prof. uczelni - za uzyskanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 
 
 



 
 

   

 

 

Uchwała Rady Wydziału 
nr 009/2020 
z dnia 20 maja 2020r. 
 
 
w sprawie: poparcia wniosków o Nagrodę Specjalna Zespołową Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 

2019. 
 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski  

o przyznanie Nagrody Nagrodę Specjalna Zespołową Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2019 

następującym osobom: 

1. prof. dr hab. inż. A. Jacek Tejchman-Konarzewski, dr hab. inż. Krzaczek Marek, prof. uczelni, dr 

inż. Florczuk Jarosław – za publikację w czasopiśmie Applied Energy  

o wysokim Impact Factor 8,45 

 
 
 
Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 010/2020 
z dnia 20 maja 2020r. 
 
 

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

indywidualne za rok 2019. 

 

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 hab. inż. Drewnowski Jakub, prof. uczelni – za działalność publikacyjną autorstwo  

i współautorstwo 5 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych  

w bazie JCR; 203 pkt 

2. dr hab. Eremeev Victor, prof. uczelni – za aktywność publikacyjną w wysoko punktowanych 

czasopismach indeksowanych w bazie JCR oraz redakcja trzech monografii; 1605 pkt 

3. dr hab. inż. Gajewska Magdalena, prof. uczelni – za cykl publikacji naukowych 

indeksowanych w bazie JCR; 480 pkt 

4. prof. dr hab. inż. Jankowski Robert - za działalność publikacyjną współautorstwo  

12 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR; 559 pkt 

5. dr hab. inż. Kujawa Marcin, prof. uczelni - za działalność publikacyjną współautorstwo  

6 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR; 340 pkt 

6. dr hab. inż. Lubowiecka Izabela, prof. uczelni - za działalność publikacyjną współautorstwo  

3 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych 

 w bazie JCR; 121,33 pkt 

7. dr hab. inż. Magda Waldemar, prof. uczelni - za działalność publikacyjną – autorstwo  

4 publikacji, w tym 2 w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR; 210 

pkt 

8. dr hab. inż. Pszczoła Marek, prof. uczelni - za działalność publikacyjną 

współautorstwo 5 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych 

 w bazie JCR; 188,5 pkt 

9. prof. dr hab. inż. Rucka Magdalena - za działalność publikacyjną – współautorstwo  

4 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR; 299 pkt 

10. prof. dr hab. inż. Stateczny Andrzej - za działalność publikacyjną – współautorstwo  

3 publikacji w wysoko punktowanym czasopiśmie indeksowanym w bazie JCR; 250 pkt 



 
 

   

 

11. prof. dr hab. inż. Tejchman-Konarzewski A. Jacek – za działalność publikacyjną 

współautorstwo  

7 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR; 303,3 pkt 

12. prof. dr hab. inż. Wojciechowska Ewa - za działalność publikacyjną – współautorstwo 

7 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR; 287,5 pkt 

13. dr inż. Zima Beata – za działalność publikacyjną – autorstwo i współautorstwo  

3 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazie JCR;  

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 

 



 
 

   

 

 

Uchwała Rady Wydziału 
nr 011/2020 
z dnia 20 maja 2020r. 
 

w sprawie: poparcia wniosków o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe 
Młodych Pracowników Nauki za rok 2019. 

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

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

20189 następującym osobom: 

1. dr inż. Byliński Hubert – za uzyskanie stopnia naukowego doktora i współautorstwo publikacji 

w czasopiśmie z listy filadelfijskiej; 170 pkt. 

2. dr inż. Filipiak-Kowszyk Daria – za uzyskanie stopnia naukowego doktora; 80 pkt  

3. dr inż. Jaczewski Mariusz – za aktywność publikacyjną – współautorstwo 7 wysoko 

punktowanych artykułów; 227,2 pkt 

4. dr inż. Jakubczyk-Gałczyńska Anna  - za aktywność publikacyjną – współautorstwo  

4 wysoko punktowanych artykułów; 107,33 pkt 

5. dr inż. Konkol Jakub - za współautorstwo wysoko punktowanych artykułów; 177,5 pkt 

6. mgr inż. Mikina Kamila – za współautorstwo wysoko punktowanych artykułów; 81,5 pkt 

7. mgr inż. Nawrot Nicole - za aktywność publikacyjną – współautorstwo 5 wysoko punktowanych 

artykułów; 146 pkt 

8. dr inż. Ryś Dawid - za aktywność publikacyjną – współautorstwo 4 wysoko punktowane 

artykuły; 281,5 pkt 

9. dr inż. Ziółkowski Patryk - za aktywność publikacyjną – współautorstwo 2 artykułów  

z JCR i jednego z listy B; 230 pkt 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 



 
 

   

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 012/2020 

z dnia 20 maja 2020r. 

 

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. Drewnowski Jakub, prof. uczelni – za uzyskane środki na koszty pośrednie 

uczelni z tytułu realizacji projektu badawczego; 41 pkt  

2. dr hab. inż. Krasiński Adam, prof. uczelni – za uzyskanie projektu badawczego 

finansowanego ze środków UE jako uczestnik konsorcjum; 200 pkt  

3. dr hab. inż. Skarżyński Łukasz, prof. uczelni – za uzyskane środki na koszty pośrednie 

uczelni z tytułu realizacji projektu badawczego i zakupu aparatury; 57 pkt  

4. prof. dr hab. inż. A. Jacek Tejchman-Konarzewski – za uzyskane środki na koszty pośrednie 

uczelni z tytułu realizacji grantów i badań zleconych finansowanych ze źródeł pozauczelnianych; 

298 pkt  

5. dr hab. inż. Gajewska Magdalena, prof. uczelni, dr hab. inż. Kołecka Katarzyna, prof. 

uczelni – za pozyskanie dwóch projektów badawczych w konsorcjum międzynarodowym 

finansowanych ze środków UE oraz za uzyskane z tego tytułu środki na koszty pośrednie 

uczelni; 409 pkt  

6. dr hab. inż. Gajewska Magdalena, prof. uczelni, dr hab. inż. Kołecka Katarzyna, prof. 

uczelni, dr hab. inż. Zima Piotr, prof. uczelni  – za pozyskanie projektu badawczego w 

konsorcjum międzynarodowym finansowanych ze środków UE oraz za uzyskane z tego tytułu 

środki na koszty pośrednie uczelni; 218 pkt 

7. dr hab. inż. Jaskuła Piotr, prof. uczelni, dr hab. inż. Pszczoła Marek, prof. uczelni,  

dr inż. Dołżycki Bohdan, dr inż. Jaczewski Mariusz, dr inż. Ryś Dawid, dr inż. Stienss 

Marcin, dr inż. Mejłun Łukasz, dr inż. Alenowicz Jacek - za uzyskane środki na koszty 

pośrednie uczelni z tytułu realizacji programów badawczych i badań zleconych finansowanych 

ze źródeł pozauczelnianych; 868 pkt  

8. dr hab. inż. Krasiński Adam, prof. uczelni, dr inż. Więcławski Paweł, dr inż. Tisler Witold, 

mgr inż. Wiszniewski Mateusz - za uzyskane środki na koszty pośrednie uczelni z tytułu 

realizacji projektu badawczego; 67 pkt  

9. dr hab. inż. Lubowiecka Izabela, prof. uczelni, dr hab. inż. Tomaszewska Agnieszka, prof. 

uczelni, dr inż. Szepietowska Katarzyna, prof. dr hab. inż. Szymczak Czesław, mgr inż. 

Bielski Paweł  - za uzyskane środki na koszty pośrednie uczelni z tytułu realizacji projektów 

badawczych NCN i NCBiR; 100,81 pkt  



 
 

   

 

10. dr hab. inż. Łuczkiewicz Aneta, prof. uczelni, dr hab. inż. Fudala-Książek Sylwia, prof. 

uczelni, dr inż. Artichowicz Wojciech, dr inż. Kosek Klaudia, dr inż. Byliński Hubert,  

dr inż. Szopińska Małgorzata – za pozyskanie projektu badawczego w konsorcjum 

międzynarodowym finansowanych ze środków UE oraz za uzyskane z tego tytułu środki na 

koszty pośrednie uczelni; 201 pkt 

11. prof. dr hab. inż. Wilde Krzysztof, prof. dr hab. inż. Chróścielewski Jacek, prof. dr hab. inż. 

Rucka Magdalena, dr hab. inż. Cudny Marcin, prof. uczelni, dr hab. inż. Miśkiewicz 

Mikołaj, prof. uczelni, dr hab. inż. Skarżyński Łukasz, prof. uczelni, dr inż. Pyrzowski 

Łukasz, dr inż. Sobczyk Bartosz, dr inż. Tysiąc Paweł - za realizację prac badawczo-

rozwojowych wraz z aplikacją badań naukowych i pozyskane z tego tytułu środki na koszty 

pośrednie uczelni;160 pkt 

12. dr inż. arch. Wróblewska Dominika, prof. uczelni, dr hab. inż. Gajewska Magdalena, prof. 

uczelni, dr inż. Burdziakowski Paweł, mgr inż. Inglot Adam, mgr inż. Kasprzyk Magda, mgr 

inż. Gietka Natalia, mgr inż. Kalinowska Dominika - za uzyskanie projektu badawczego 

finansowanego ze środków UE jako koordynator;400 pkt  

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

Uchwała Rady Wydziału 

nr 013/2020 

z dnia 20 maja 2020r. 

 

w sprawie: poparcia wniosków o nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia 
dydaktyczne indywidualne i zespołowe za rok 2019. 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wnioski  

o przyznanie nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia dydaktyczne indywidualne 

i zespołowe za rok 2019 następującym osobom: 

1. dr hab. inż. Drewnowski Jakub, prof. uczelni - za recenzowany podręcznik dydaktyczny 

wydany przez Wydawnictwo PG, organizacja warsztatów podczas konferencji dydaktycznej na 

PG, udział w imprezach popularyzatorskich, przygotowanie publikacji o charakterze 

popularnonaukowym; 105 pkt 

2. mgr inż. Wojtczak Erwin – autorstwo recenzowanego podręcznika wydanego przez 

Wydawnictwo PG, za opiekę nad kołem naukowym, ponadprzeciętne zaangażowanie  

w działalność popularyzatorską i pracę dydaktyczną, w tym bardzo wysokie oceny z ankiet 

studenckich; 130 pkt 

3. dr inż. Dołżycki Bohdan, mgr inż. Gumińska Lucyna, dr inż. Jaczewski Mariusz,  

dr inż. Mejłun Łukasz, dr hab. inż. Pszczoła Marek, prof. uczelni – za organizację imprez 

popularyzatorskich, prowadzenie zajęć ponadprogramowych oraz rozwijanie współpracy ze 

środowiskiem gospodarczym i samorządowym; 70 pkt 

4. dr hab. Jankowska Katarzyna, prof. uczelni, dr hab. inż. Łuczkiewicz Aneta, prof. uczelni – 

za współautorstwo podręcznika akademickiego o zasięgu krajowym, opiekę nad Kołem 

Naukowym, rozwijanie współpracy dydaktycznej z innymi jednostkami;130 pkt  

5. prof. dr hab. inż. Kłosowski Paweł, mgr inż. Zybała Tomasz – za przygotowanie  

i przeprowadzenie po raz pierwszy obieralnego przedmiotu humanistyczno-społecznego dla 

wszystkich kierunków studiów lI stopnia; 15 pkt 

6. dr hab. inż. Urbańska-Galewska Elżbieta, prof. uczelni, dr inż. Knabe Witold,  

dr inż. Perliński Aleksander, dr inż. Falborski Tomasz – za wydanie recenzowanego skryptu 

dydaktycznego o zasięgu krajowym w Wydawnictwie PG; 60 pkt  

7. zespołowy wniosek za program POWER – za modyfikację i prowadzenie przedmiotów  

w 2019 r. na studiach magisterskich stacjonarnych w ramach projektu POWER 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 014/2020 
z dnia 17 czerwca 2020r. 
 

 
w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr hab. inż. Joanny Żukowskiej, prof. PG na 

dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG w kadencji 2020-
2024. 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej pozytywnie 

zaopiniowała kandydaturę dr hab. inż. Joanny Żukowskiej, prof. PG na dziekana Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska PG w kadencji 2020-2024. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 



 
 

   

 

 
 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 015/2020 
z dnia 17 czerwca 2020r. 
 
 
w sprawie: Modyfikacji programu studiów na kierunku Geodezja i Kartografia - studia stacjonarne 1 

stopnia (nowy profil dyplomowania "Fotogrametria niskiego pułapu"). 
 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

w sprawie modyfikacji programu studiów na kierunku Geodezja i Kartografia - studia 

stacjonarne 1 stopnia (nowy profil dyplomowania "Fotogrametria niskiego pułapu"). 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 
 
 



 
 

   

 

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 016/2020 
z dnia 17 czerwca 2020r. 
 
 

w sprawie:  zaopiniowania urlopu bezpłatnego mgr inż. Katarzyny Staszewskiej z Katedry Geotechniki, 
Geologii i Budownictwa Morskiego od dnia 14.07.2020 do końca semestru zimowego w 
roku akademickim 2020/2021. 

 
 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

w sprawie urlopu bezpłatnego mgr inż. Katarzyny Staszewskiej z Katedry Geotechniki, Geologii 

 i Budownictwa Morskiego od dnia 14.07.2020 do końca semestru zimowego w roku akademickim 

2020/2021. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 

 

Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 

 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 017/2020 
z dnia 6 lipca 2020r. 
 

 
w sprawie: zaopiniowanie urlopu bezpłatnego dr hab. inż. Agnieszki Tuszyńskiej, prof. 

uczelni z Katedry Inżynierii Sanitarnej od dnia 01.10.2020 do 30.09.2021. 
 
 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

w sprawie urlopu bezpłatnego dr hab. inż. Agnieszki Tuszyńskiej, prof. uczelni z Katedry Inżynierii 

Sanitarnej od dnia 01.10.2020 do 30.09.2021. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG 



 
 

   

 

 
 
Uchwała Rady Wydziału 
nr 018/2020 
z dnia 6 lipca 2020r. 
 
 
w sprawie: poparcie wniosku o dodatkowe zatrudnienie prof. dr hab. inż. Andrzeja Statecznego w 

Marine Technology sp. z o.o. na stanowisku Kierownika B+R projektu  
od 01.10.2020 do 30.09.2021 w wymiarze ½ etatu. 

 

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej popiera wniosek  

o dodatkowe zatrudnienie prof. dr hab. inż. Andrzeja Statecznego w Marine Technology sp. 

z o.o. na stanowisku Kierownika B+R projektu od 01.10.2020 do 30.09.2021 w wymiarze ½ 

etatu. 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  

Dziekan WILiŚ 
 
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 
 
 
 

 

 


