
 

 

 
 

Zarządzenie Nr R-66/2016 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 7 listopada 2016 r. 
 

 
w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. komercjalizacji 

 
 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w związku  
z § 10 ust. 3-4 Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Politechnice 
Lubelskiej, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 14/2015/IV Senatu 
Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r., z a r z ą d z a m,  
co następuje:  

 

§ 1.  
 

Działając zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi  
i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej  
w Politechnice Lubelskiej, powołuję wydziałowe komisje ds. komercjalizacji 
w następującym składzie: 

 
 

Wydział Mechaniczny: 
 

Przewodniczący:  
Członkowie: 

 prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER 

 dr hab. inż. Hubert DĘBSKI, prof. PL 

 dr hab. inż. Tomasz KLEPKA, prof. PL  

 dr hab. inż. Jarosław PYTKA, prof. PL 
 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki: 
 

Przewodniczący:  
Członkowie: 

 dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL 

 dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. PL 

 dr hab. inż. Andrzej SMOLARZ, prof. PL 

 dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, prof. PL  

 dr inż. Jacek MAJEWSKI 
 

Wydział Budownictwa i Architektury: 
 

Przewodniczący:  
Członkowie: 

 dr hab. inż. Wojciech FRANUS, prof. PL 

 dr inż. Danuta BARNAT-HUNEK 

 dr inż. Andrzej SUMOREK 



 
 

Wydział Inżynierii Środowiska: 
 

Przewodnicząca:  
Członkowie: 

 dr hab. inż. Alicja SIUTA-OLCHA, prof. PL 

 dr hab. inż. Dariusz KOWALSKI, prof. PL  

 dr hab. Małgorzata PAWŁOWSKA, prof. PL 

 dr hab. Henryk WASĄG, prof. PL 
  
Wydział Zarządzania: 
 

Przewodniczący:  
Członkowie: 

 dr hab. inż. Artur PAŹDZIOR, prof. PL 

 dr hab. inż. Magdalena RZEMIENIAK, prof. PL  

 dr inż. Grzegorz KŁOSOWSKI 

 dr inż. Korneliusz PYLAK 

 dr inż. Łukasz SKOWON 
 
Wydział Podstaw Techniki: 
 

Przewodniczący:  
Członkowie: 

 dr hab. Mariusz ŚNIADKOWSKI, prof. PL 

 dr inż. Krzysztof DZIEDZIC 

 mgr inż. Agnieszka GENEJA. 
 

  
§ 2. 

 

Wydziałowe komisje ds. komercjalizacji, w składach powołanych w § 1, 
działają do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

§ 3. 
 
Traci moc Zarządzenie Nr R-69/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji  
ds. komercjalizacji.  

 

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 września 2016 r. 

    
        

           
 

 


