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13.02.2019 r. 

Dr inż. GRZEGORZ MAKOMASKI złożył wniosek z dnia 
13.02.2019 r. do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie 
nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, ze 
wskazaniem Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki 
i Energetyki jako jednostki do przeprowadzenia tego 
postępowania. 

Wniosek  
dr inż. Grzegorza 
MAKOMASKIEGO 

13.02.2019 r. 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postepowanie 
habilitacyjne doktora inż. Grzegorza MAKOMASKIEGO 
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria 
środowiska. 

 

27.02.2019 r. 
(wpłynęło dnia 
15.03.2019 r.) 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady 
Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, 
załączając wniosek wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie 
uchwały w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania 
habilitacyjnego oraz w sprawie wyznaczenia trzech członków 
Komisji Habilitacyjnej . 

Pismo Nr: 
BCK – VI – L – 6709/2019 

03.04.2019 r. 

Powołanie przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska, 
Geomatyki i Energetyki dziekańskiego zespołu ds. 
postępowania habilitacyjnego dr inż. Grzegorza 
MAKOMASKIEGO 

Uchwała RW Nr 10/19 z 
dnia 3 kwietnia 2019 r. 

08.05.2019 r. 

Zespół dziekański ds. postepowań habilitacyjnych powołany 
03.04.2019 r. przedstawił protokół, w którym zarekomendował 
Radzie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 
Politechniki Świętokrzyskiej podjęcie uchwały, wyrażającej 
zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr inż. 
Grzegorza MAKOMASKIEGO. 
Rada Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz uchwałę 
w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej 
w osobach: 
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski 

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie– jako recenzenta, 

2. Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – jako członka Komisji 
Habilitacyjnej, 

3. Dr hab. inż. Jarosława Gawdzika, prof. PŚk – jako 
sekretarza Komisji Habilitacyjnej. 

Protokół dziekańskiego 
zespołu ds. postepowania 
habilitacyjnego z dnia 
25.04.2019 r. 
 
 
 
Uchwała RW Nr 16/19 
z dnia 8 maja 2019 r. 

17.05.2019 r. 

Zawiadomienie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania 
habilitacyjnego doktora inż. Grzegorza MAKOMASKIEGO oraz 
wyznaczeniu trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 

1. Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – jako recenzenta, 

Pismo Nr: 
ID-002-4/19 z dnia 13 maja  
2019 r. 



2. Dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – jako członka Komisji 
Habilitacyjnej, 

3. Dr hab. inż. Jarosława Gawdzika, prof. PŚk – jako 
sekretarza Komisji Habilitacyjnej. 

07.06.2019 r. 
(wpłynęło dnia 
18.07.2019 r.) 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 
13 lutego 2019 r. wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. 
Grzegorza MAKOMASKIEGO i w dniu 7 czerwca 2019 r. 
powołała Komisję Habilitacyjną w składzie: 
1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Krzysztof 

Barbusiński z Politechniki Śląskiej, 
2. sekretarz komisji – dr hab. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk 
3. recenzent – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski 

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie, 

4. recenzent – prof. dr hab. inż. Barbara Białecka z Głównego 

Instytutu Górnictwa w Katowicach, 

5. recenzent – prof. dr hab. inż. Wojciech Franus z Politechniki 

Lubelskiej, 

6. członek komisji - dr hab. inż. Magdalena Wdowin z Instytutu 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

w Krakowie, 

7. członek komisji – dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. 

Pismo Nr:  
BCK – VI – L – 6709/2019 

25.07.2019 r. 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki 
w porozumieniu z przewodniczącym, za pośrednictwem 
sekretarza Komisji, przekazał wszystkim członkom Komisji 
Habilitacyjnej  dokumentację wniosku, w tym także do 
recenzentów, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii. 

Pismo Nr: 
ID-002-4/19 

29.07.2019 r. 

Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej 
poświęcone podjęciu uchwały w sprawie nadania bądź odmowy 
nadania dr inż. Grzegorzowi MAKOMASKIEMU stopnia doktora 
habilitowanego na dzień 24 września 2019 r. 

 

05.09.2019 r. 
Otrzymanie ostatniej recenzji w formie elektronicznej przez 
sekretarza KH (wszystkie skany przesłanych recenzji 
potwierdzone podpisem recenzentów). 

Wiadomość e-mail 

05.09.2019 r. 
Wysłanie członkom Komisji Habilitacyjnej wszystkich recenzji 
pocztą elektroniczną (recenzje wysłano w formie skanów 
potwierdzonych podpisem autora). 

 

09.09.2019 r. 
Data wpłynięcia ostatniej recenzji do Dziekanatu Wydziału 
Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki 
Świętokrzyskiej w wersji papierowej. 

 

24.09.2019 r. 

Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 
zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr 
inż. Grzegorzowi MAKOMASKIEMU stopnia doktora 
habilitowanego. 

Uchwała Komisji 
Habilitacyjnej z dnia 
24 września 2019 r. 

06.11.2019 r. 

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. 
Grzegorzowi MAKOMASKIEMU w dziedzinie nauk inżynieryjno-
technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo 
i energetyka. 

Uchwała Nr 291/19 
Senatu Politechniki 
Świętokrzyskiej z dnia 
6 listopada 2019 r. 

 


