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CITNTRAI,NA KOMIIiJA
Do SI,I{AW STOPII{I I TYlt'tjŁow
Nr BCK III-K-8495/19

Dyrcktor

Instytutu IIodowli i Aklimatyzacji l{oślin

- Państwowego Instytutu l}adawczcgo

lv lł:rdzikolvic

Centralna Komisja do lipraw Stopni i Tytułów informujc. iż na podstawie art. 2] ust 4 ustawy

z dnta 14 marca2003 r. o stoprriach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 20I]t. poz. 1789) w związku z ust. Ż i 3 tcgo Sanlcgo ar1ykułu w ZW. z art. 779 ust.1
ustawy z dnia 3 lipca 201 8r. Przepisy wprowadzające ustawę -' Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce

(Dz.U. z 30 sierpnla20l8r. poz. 1669) powołuje pięcirr rccorlzctrtów spośród osób zaproponowanych
przez radęjednostki organizacyjnej lub spoŚród innych osób:

1.
2.

prof. Marian Wiwart '. Uniwersytet Warnrińsko-Mazurski w Olsztynic,

3.
4.
5.
6.

prot' Piotr Goliński

prof. Wanda lląrkot

- Uniwersytet Przyrodniczy w

l.r"rblirric.

- llniwersytet Przyrodniczy w Poztlaniu,

prof' Piotr Donrański * Centralrry ośrodcklJaclana l{oślinlJprawrryclr w Słupi Wicikicj,
prof. Piotr Stypiński

_-

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

w postępowatriu ww. I{ady wszczętyrn w drriu 27 marca 2019 roku w sprawie nadania dr' hab.
G r zegor zowi

Alfrerl o'ivi ZURK()WI tytułu pro l-csora nauk

ro

l

niczych.

W załączeniu Centralna Komisja ptzekazujedokumentację rłłriosktl o powołanie recenzentów.
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CENTRALNA KOMISJA
Do sPRAW sToPNl lryruł.Ów

Warszawa,3czerwca2O19r'

lll-K-8495/19

Dyrektor
InsĘtutu Hodowli i AklimaĘzacji Roślin
_ Państwowego InsĘtutu Badawczego
w Radzikowie
Uprzejmie informuj 9, że Cęntralna Komisja do Spraw Stopni
podstawie art. 27 ust. 4 ustawy

z

i Tytułów na

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.IJ. z 20I7r. poz.

1789)

)w

związku

Z art. I79

wprowadzĄące ustawę

-

ust.Z ustawy

Z dnia 3 lipca 2018r.

Przepisy

i

z

Prawo o szkolnictwie wyŻszym

sierpnia Ż0I8t. poz. 1669) zmieniła swoje postanowienie

z

nauce (Dz.tJ.

30

dnia 6 maja 20I9r. w

sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego
profesora dr. hab. 'Grzegorzowi Alfredowi ZURKOWI.
Zmiana polega na tym, Żę zamiast prof. Piotra Golińskiego powołuje się

w Ww. postępowaniu
Przyrodniczego

na

recenzenta

prof. Jana lłyszaka z

wPoznaniu.
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Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tyułów
Plac Defilad 1 (Pałac Kultury iNauki, XXIV p.)
00-901

Warszawu
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e-mail : kancelaria@ck. gov.pl
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