
Zarządzenie Nr R-25/2002 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 22 listopada 2002 r. 
 

w sprawie powołania wydziałowych zespołów ds. oceny badań naukowych 
realizowanych w ramach działalności statutowej finansowanej z dotacji KBN. 
 

W oparciu o uchwałę Senatu z dnia 31 października 1996 r. Pismo Okólne 
Rektora Nr 5/96 z dnia 9.12.1996 r. w sprawie organizacji badań naukowych i ich 
finansowania, postanawiam co następuje: 

 
§ 1. 

 
Powołuję wydziałowe zespoły do oceny działalności statutowej w nastę-

pującym składzie: 
1) WydziałMechaniczny 
 Przewodnicząca Zespołu – dr hab. Barbara SUROWSKA, prof. PL 
 Członkowie:   –  dr hab. inż. Jerzy LIPSKI, prof. PL 
 – dr hab. inż. Piotr TARKOWSKI, prof. PL 

– dr hab. inż. Antoni ŚWIĆ, prof. PL 
– dr hab. inż. Zbigniew PATER 
– dr hab. inż. Jerzy WARMIŃSKI, prof. PL 

 
2) Wydział Elektryczny 

 Przewodniczący Zespołu – dr inż. Zbigniew ZŁONKIEWICZ 
 Członkowie:   –  dr hab. inż. Henryka STRYCZEWSKA, prof. PL 
 – dr hab. Marek KOSMULSKI, prof. PL   
 – dr hab. Paweł ŻUKOWSKI, prof. PL 
 

3) Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 
 Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. inż. Wenanty OLSZTA 

 Członkowie:    –  dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN, prof. PL 
 – dr Tadeusz CHMIELEWSKI  

– dr inż. Dariusz KOWALSKI 
 
4) Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki 

 Przewodnicząca Zespołu – dr hab. inż. Małgorzata DOLIŃSKA, prof. PL 
 Członkowie:    –  dr hab. inż. Klaudiusz LENIK, prof. PL 

– dr inż. Zbigniew PASTUSZAK 
– dr Dariusz SZYMCZUK 
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§ 2. 
 

Do zadań wydziałowych zespołów należy: 
1. Ocena wyników badań naukowych prowadzonych przez katedry w ramach 

działalności statutowej. 
2. Ocena odbywa się w formie wydziałowego seminarium z udziałem zespołu

dyrektorów instytutów i kierowników katedr. 
3. Podstawą oceny są materiały przygotowane przez instytut lub katedrę według 

parametrycznego systemu  zawartego w Rozporządzeniu Przewodniczącego 
KBN z dnia 30.11.2002 r. Dz.U. Nr 146 poz. 1642 z dnia 19.12.2002 r. 

4. Zbiorcze sprawozdanie należy sporządzić na druku S odpowiednio dla 
instytutu, katedry i wydziału, sprawozdanie należy do dnia 15 stycznia 
każdego roku przekazać Prorektorowi ds. Nauki. 

 
§ 3. 

 
Zespoły powołuję na okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2005 r. 

 
§ 4. 

 
Traci moc Zarządzenie Nr R-16/99 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 

10.12.1999 r. 
 


