
 
 

UCHWAŁA Rady Naukowej 

Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Sulejowi 

 

Wyciąg nr 1/2014 

z protokołu nr 15/2011-2014 Rady Naukowej 

Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 

z dnia 15 grudnia 2014 

 
 Obecni członkowie Rady: prof. dr hab. Dariusz Iwan, dr hab. Wiesław Babik, prof. dr hab. Zbigniew 

M.Bocheński, prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, prof. dr hab. Andrzej Kaczanowski, dr hab. Ewa 

Krzemińska, prof. dr hab. Wiesław Krzemiński, prof. dr hab. Anna Maryańska-Nadachowska, prof. dr 

hab. Adam Nadachowski, dr hab. Grzegorz Paśnik, dr hab. Małgorzata Prajer, prof. dr hab. Ewa 

Przyboś-Razowska, prof. dr hab. Barbara Rzebik-Kowalska, dr hab. Ewa Stworzewicz, prof. dr hab. 

Zbigniew Szyndlar, dr hab. Teresa Tomek, prof. dr hab. Elżbieta Warchałowska-Śliwa, prof. dr hab. 

Wanda Weiner, dr hab. Michał Woyciechowski, prof. dr hab. Mieczysław Wolsan oraz pomocniczy 

pracownik naukowy  dr Sebastian Tarcz. 

                                      

Nieobecni członkowie Rady: prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz,  prof. dr hab. Halina Kościuszko, 

prof. dr hab. Alicja Lasota-Moskalewska, prof. dr hab. Henryk Okarma, prof. dr hab. Beata 

Pokryszko, prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, prof. dr hab. Jacek Metody Szymura, dr hab. Piotr 

Wojtal oraz pomocniczy pracownik naukowy  dr Dawid Moroń. 
 
    Uprawnionych do głosowania - 28 członków Rady Naukowej.   

    Obecnych było 20 osób uprawnionych do głosowania.                                 

 

§ 1 

 

Prof. dr hab. Adam Nadachowski Sekretarz Komisji Habilitacyjnej powołanej w sprawie 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Suleja zapoznał członków Rady z 

protokołem i przedstawił Uchwałę Komisji Habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem rekomendując Radzie 

nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Sulejowi.  

 

W TAJNYM głosowaniu (16xTAK, 0xNIE, 4xWSTRZYMUJĄCE SIĘ) podjęto uchwałę i 
nadano dr. Tomaszowi Sulejowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
biologicznych, w tym w dyscyplinie biologia. 

 

§2 

 

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.  
 

 
Podstawa prawna: art. 18a, ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011, nr 

84, poz. 455) 

 

 


