
 

 

 

U C H W A Ł A  NR 10 

 

Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki 

z dnia 14 maja 2015 r. 

 

w sprawie przyznania Nagrody specjalnej Polskiego Komitetu Geotechniki 

za pracę doktorską im. prof. Zbigniewa Młynarka 

 

 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Polskiego Komitetu Geotechniki, Uchwały              

Nr 5 Walnego Zebrania Delegatów PKG z dnia 24 czerwca 2014 roku                     

oraz Uchwały Nr 5 Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki z dnia 4 grudnia 

2014 r., Zarząd PKG uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zarząd PKG zatwierdza wyniki konkursu na Nagrodę specjalną PKG im. prof. 

Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża 

gruntowego metodami in situ dr inż. Katarzynie Stefaniak za pracę doktorską pt. 

„Wybrane osady aluwialne jako podłoże budowlane i materiał do budowli 

ziemnych”.  

Wartość przyznanej nagrody wynosi 3000 zł. 
 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki 

 

 

                  /Alojzy Szymański / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Protokół z posiedzenia Kapituły: 

I. Członkowie Kapituły: 

1) prof. Kazimierz Gwizdała, przewodniczący 

2) prof. Jędrzej Wierzbicki – reprezentant Fundatora nagrody 

3) prof. Katarzyna Zabielska – Adamska, sekretarz PKG 

 

II. Zgłoszone prace: 

 

Do nagrody za rok 2014 zgłoszono 1 pracę, dr inż. Katarzyny Stefaniak, „Wybrane osady 

aluwialne jako podłoże budowlane i materiał do budowli ziemnej”. 

 

III. Podstawa oceny. 

 

1) Kapituła działa na podstawie regulaminu wewnętrznego: „Kryteria oceny 

pracy zgłoszonej do Nagrody Naukowej PKG za rozprawę doktorską z 

dziedziny badań podłoża metalami in situ”.  

2) Wniosek Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PKG, z dnia, 30 

stycznia 2015 r. 

3) Załączniki do wniosku, 6 sztuk: 

a) Uzasadnienie do wniosku zgłoszenia pracy doktorskiej na Konkurs do 

nagrody specjalnej Polskiego Komitetu Geotechniki z dziedziny badań 

podłoża gruntowego metodami in-situ, w załączeniu; 

b) Dane do wniosku; 

c) Dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora;  

d) Potwierdzone kopie uchwał Rady Wydziału Melioracji Inżynierii 

Środowiska w sprawie: 

 przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 

 nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, 

 wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 

e) Potwierdzona kopia recenzji pracy doktorskiej opracowanej przez Pana 

prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusza Dembickiego 

f) Oryginał recenzji pracy doktorskiej opracowanej przez Pana prof. dr 

hab. inż. Zbigniewa Lechowicza 

 

 



 

IV Uzasadnienie 

Uważamy, że zgłoszone w punkcie III uzasadnienie podkreśla wszystkie ważne 

elementy pracy, które mogą być podstawą do przyznania Nagrody Specjalnej, jak 

wyżej. Członkowie Kapituły akceptują stwierdzenia dotyczące oryginalnych 

osiągnięć zawartych w uzasadnieniu Promotora pracy. 

V Podpisy Członków Kapituły  

4) prof. Kazimierz Gwizdała 

5) prof. Jędrzej Wierzbicki 

6) prof. Katarzyna Zabielska-Adamska  

 

Warszawa, 13.05.2015 r 

 


