
 

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO 

DR INŻ. DANIELA WAŁACHA 

 

Data Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego  dr inż. Danielowi Wałachowi 

 

 

3.04.2019 

 

Dr inż. Daniel Wałach złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 

budownictwo ze wskazaniem Rady Wydziału Budownictwa i 

Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach jako jednostki do 

przeprowadzenia tego postępowania. 

 

 

 

17.04.2019 

 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, informując o wszczęciu 

postępowania habilitacyjnego dr inż. Daniela Wałacha w dniu 

17.04.2019 r., zwróciła się do Rady Wydziału Budownictwa i 

Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach załączając 

wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał w 

sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w 

sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej. Data 

wpływu pisma: 24.04.2019 r. 

 

 

8.05.2019 

 

Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki 

Świętokrzyskiej w Kielcach podjęła uchwałę w sprawie powołania 

Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania postępowania 

habilitacyjnego dr inż. Daniela Wałacha w osobach: 

1. Prof. dr. hab. inż. Zdzisławy Owsiak - przewodnicząca 

2. Prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Rusina,  

3. Prof. dr hab. inż. Jerzego Wawrzeńczyka,  

Uchwała nr 261/19 

 

 

27.05.2019 

 

Wydziałowa Komisja ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego 

dr inż. Daniela Wałacha wnioskuje do Rady Wydziału o wyrażenie 

zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Kandydata 

oraz o wyznaczenie 3 członków Komisji Habilitacyjnej w osobach: 

1. prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz z ITB w Warszawie 

2. dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk z PŚk 

3. dr hab. inż. Marta Słowik, prof. PL z Politechniki Lubelskiej 

 

 

29.05.2019 

 

Rada Wydziału Budownictwa i Architektury podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr 

inż. Daniela Wałacha w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 

budownictwo oraz wyznaczyła trzech członków komisji habilitacyjnej: 

1. prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz z ITB w Warszawie 



2. dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk z PŚk 

3. dr hab. inż. Marta Słowik, prof. PL z Politechniki Lubelskiej 

Uchwała 262/19 

 

 

11.10.2019 

 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 3.04.2019 

wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Daniela Wałacha i w dniu 

11.10.2019 powołała Komisję Habilitacyjną w składzie:  

1. prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, PW, W-wa – przewodniczący  

2. dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk − sekretarz  

3. prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, ITB W-wa − recenzent  

4. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB Białystok− recenzent  

5. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, PŚ Gliwice − recenzent  

6. dr hab. inż. Marta Słowik, prof. PL, Lublin − członek komisji  

7. dr hab. inż. Michał Wójcik, prof. PG, Gdańsk − członek komisji  

Data wpływu pisma: 28.10.2019 r. 

 

 

19.11.2019 

 

Dyrektor Naukowy Dyscypliny przekazał wszystkim Członkom Komisji 

Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym recenzentom z prośbą o 

opracowanie recenzji i pozostałym członkom z prośbą o wyrażenie 

opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania Habilitantowi stopnia 

doktora habilitowanego. Pisma z dnia 15.11.2019 

 

 

 

23.01.2020 

 

Sporządzenie i przekazanie wszystkich recenzji do Biura Dyrektora 

Naukowego Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport 

Data wpływu recenzji prof. Leonarda Runkiewicza 31.12.2019 (data 

sporządzenia 20.12.2019)  

Data wpływu recenzji prof. Jacka Gołaszewskiego 8.01.2020 (data 

sporządzenia 30.12.2019)  

Data wpływu recenzji prof. Marty Kosior-Kazberuk 23.01.2020 (data 

sporządzenia 15.01.2020) 

 

 

29.01.2020 

 

Przesłanie wszystkich recenzji recenzentom i członkom Komisji 

Habilitacyjnej 

 

 

30.01.2020 

 

Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej na dzień 
13.02.2020 na godz. 12.00 

 

 

30.01.2020 

 
Wysłanie do Habilitanta zaproszenia na posiedzenie Komisji 
Habilitacyjnej w celu udzielenia wyjaśnień odnośnie osiągnięć 
naukowych i planów naukowych. 
 

 

13.02.2020 

 
Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały 
zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania doktorowi 
inż. Danielowi Wałachowi stopnia doktora habilitowanego. 



 

24.02.2020 r. 

 
Wniosek Habilitanta w sprawie umorzenia postępowania 
habilitacyjnego. 
Data wpływu: 24.02.2020 r. 
 

 

 

22.04.2020 

 
Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie odmowy 

umorzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Daniela Wałacha na 

wniosek Habilitanta. Uchwała nr  336/20 
 

 

 

27.04.2020 

 
Wysłanie do członków Komisji Habilitacyjnej zaproszenia na 
posiedzenie Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w formie zdalnej na 
dzień. 29.04.2020 r. 
 

 

 

 

29.04.2020 

 

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie odmowy 

nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Danielowi Wałachowi w 

obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w 

dyscyplinie budownictwo. Uchwała nr 342/20 

 

 

 

13.05.2020 

 

Zawiadomienie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o odmowie 

nadania stopnia doktora habilitowanego habilitowanego dr inż. 
Danielowi Wałachowi w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie budownictwo. 

 

 

 

 


