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Ocena osi4gnigcia naukowego oraz istotnej aktywnoSci naukowej

dr Piotra Kolaczka

Wprowadzenie

Dr Piotr Kolaczek w 2005 roku ukoriczyl studia biologiczne na Wydziale Biologii i
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellofiskiego, uzyskuj4c tytul magistra biologii na podstawie
pracy magisterskiej pt.: "Holocefiska historia roSlinnoSci na podstawie profilu pylkowego z
Krasnego kolo Rzeszowa", kt6rej promotorem byla prof. dr hab. Krystyna Haramata. W 2010

roku otrzymal stopief doktora nauk biologicznych w zakresie biologii na podstawie obrony
rozprawy doktorskiej pt.: "P62noglacjalne

i

holocefskie przemiany szaty roSlinnej Doliny

Dolnego Sanu oraz Plaskowy2u Tarnogrodzkiego na podstawie analizy pylkowej" (promotor -

prof. dr hab. Krystyna Haramata) przed Rad4 Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Jagielloriskiego. Habilitant, bezpoSrednio po studiach, byl sluchaczem studi6w doktoranckich

w Srodowiskowym Studium Doktoranckim na Wydziale Biologii i Nauk o ZiemiUniwersytetu
Jagielloriskiego. Po obronie pracy doktorskiej do chwili obecnej pracuje na etacie adiunkta na

Wydziale Nauk Geograficznych

i

Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w

Poznaniu.
Ocena osiqgnigcia naukowego

Jako osi4gnigcie naukowe Habilitant przedstawil cykl dziewigciu wieloautorskich
artykul6w pod wsp6lnym tytulem "Postglacjalne przemiany szaty ro6linnej oraz ekosystem6w

wodnych

i

torfowiskowych na wybranych obszarach p6lnocnej czESci Karpat

w

Swietle

wielowskaZnikowej analizy paleoekologicznej". Wszystkie artykuly zostaly opublikowane w
latach 2011-2018, w czasopismach anglojgzycznych z list Journal Citation Report.
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Margielewski, W., Kolaczek, P., Michczyriski, A., Obidowicz, A., Pazdur,

A.,201l

Record

of the Meso-and Neoholocene palaeoenvironmental changes in the Jesionowa landslide
peat bog (Beskid S4decki Mts., Polish Outer Carpathians). Geochronometria 38(2), 138-

154.

[2] Michczyriski, A., Kolaczek, P., Margielewski, W., Michczyriska, D.J., Obidowicz, A.,2013.
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1734.
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Harmata K.,20l6.Interplay of climate-human-vegetation on the north-eastern edge of the
Carpathians (Western Ukraine) between 7500 and 3500 calibrated years BP. Biological
Journal of the Linnean Society, 119,609429.

[8] Fialkiewicz-Koziel, B., Kolaczek, P., Michczyriski, A., Piotrowska, N.,2015. The
construction of a reliable absolute chronology for the last two millennia in an
anthropogenically disturbed peat bog: Limitations and advantages of using a radio-isotopic

proxy and age-depth modelling. Quaternary Geochronology 25,83-95.

2

l9f Kolaczek, P., Karpiriska-Kolaczek, M., Marcisz,K., Galka, M., Lamentowicz, M.,

2018.

Palaeohydrology and the human impact on one of the largest raised bogs complex in the
Western Carpathians (Central Europe) during the last two millennia. Holocene 28, 595608.

W pierwszym artykule z listy osi4gnigcia naukowego dr Piotr Kolaczek jest drugim
autorem z wlasnym udzialem merytorycznym okre5lonym na 30Yo, polegaj4cym gl6wnie na

wykonaniu analiz palinologicznych wraz

z

rch interpretacjami paleoSrodowiskowymi.

BezpoSrednim przedmiotem interdyscyplinarnych badari zaprezentowanych w publikacji bylo

torfowisko Jesionowa, ulokowane

w

niszy osuwiskowej, w obrgbie Beskidu S4deckiego.

Wyniki przeprowadzonych analiz paleoekologicznych, w tym analizy palinologic /nej, daly
wiarygodny obraz przemian roSlinno-Srodowiskowych
znacznej czgsci Srodkowego

i

w

obrgbie Beskidu S4deckiego dla

p6znego holocenu. Jednak

w mojej opinii, szczegolme

interesuj4cym elementem publikacji jest pr6ba okreSlenia zmian edaficznych na torfowisku, w

tym zmian wilgotnoSciowych, kt6re zostaly powi4zane nie tylko z globalnymi sygnalami
klimatycznymi, ale takhe z fazami dzialalnoSci czlowieka w rejonie badari. Na podkreSlenie
zasluguje fakt, iz w tych interpretacjach bardzo pomocne byly, wykonane przez Habilitanta,
analizy palinomorf niepylkowych, m. innymi glon6w i zarodnik6w grzyb6w koprofilnych.

W kolejnym artykule z listy (2) Habilitant jest r6wniez drugim autorem z wkladem

gl6wnej mierze zwiqzanym z analizami
ich interpretacjami paleoSrodowiskowymi. Publikacja jest wynikiem

mery.torycznym okreSlonym
palinologicznymi

i

zbliZonych badan

w

na

stosunku

torfowisku (Wierchomla)

z

30o

, w

do artykulu pierwszego, przeprowadzonych na kolejnym

obszaru Beskidu S4deckiego, r6wnie2 ulokowanym.w niszy

osuwiskowej. Zblizony zakres prac badawczych przeprowadzonych

na podobnych

geomorfologicznie i hydrologicznie obiektach pozwolily autorom na przeprowadzenie bardzo
interesuj4cej dyskusji na temat pewnej asynchronicznoSci ekspansji gl6wnych gatunk6w
lasotw6rczych. Stqd teL

w konkluzji zalecono

zachowanie ostroznoSci

w

interpretacjach

chronologicznych profil6w osad6w organicznych. prowadzonych tylko w oparciu

palinologiczne. Jednak mozna miec pewne w4tpliwoSci zwi1zane

z

o

analizy

wiarygodnoSci4

sporz4dzonych modeli wiek-glgbokoSc. W przypadku obu torfowisk (Jesionowa i Wierchomla)

powstaly one w oparciu o datowania radiowgglowe pr6bek typu "bulk samples", kt6re mogq
zawierac szereg starszego, allochtonicznego materialu organicznego, zwr4zanego z procesami

erozyjno-denudacyjnymi na zboczach osuwisk. Co ciekawe, Habilitant w czwartym artykule z

listy

osi4gnigcia, dyskutuj4c wczeSniej wykonane tam datowania sp4gu wypelnienia

organicznego niszy osuwiskowej w Bogdan6wce-Belo wyrazil du2e wEtpliwoSci zwi1zane z
wiarygodnoSci4 datowari radiowgglowych tego rodzaj u pr6bek.

W trzecim artykule z listy osi4gnigcia naukowego dr Piotr Kolaczek jest pierwszym
autorem (wsp6lnie z S. Zubkiem) z udzialem merytorycznym na poziomie 40oh. Pomimo, iz

publikacja nie

jest bezpoSrednio

Srodowisko!\rych

w

zwi4zana

p6lnocnej czgSci Karpat,

z

problematyk4 postglacjalnych przemian

to wnosi ona

szereg nowych wartoSci do

prowadzenia poglgbionych interpretacji paleoSrodowiskowych, powstalych

w

oparciu

o

oryginalne badania przeprowadzone na torfowisku Jesionowa w Beskidzie S4deckim. Autorzy

na podstawie przeprowadzonych eksperyment6w mykologicznych z pobranym materialem
torfowym oraz systemami korzeniowymi roSlin, bgd4cych gospodarzami dla grzyb6w z klasy
Glomeromycota, stwierdzili autochtonicznqpozycje tych grzyb6w na torfowisku. Wniosek ten

pozwolil im na zakwestionowanie utrwalonego w literaturze pogl4du, iz grzyby tej klasy
jednoznacznymi wskaznikami erozji

w

zlewniach. Podtrzymali te2 pogl4d,

sq

i2 obecnoSi

grzyb6w z klasy Glomeromycota w obrgbie osad6w jeziornych jest wskaZnikiem erozji gleb w
zlewniach,

z

jednoczesnym zastrzeleniem,

i2 wystgpowanie zarodnik6w tych grzyb6w w

stropowych partiach osad6w jeziornych na bezpoSrednim kontakcie z torfami moZe byc juZ
zwiqzane z systemami korzeniowymi roSlin funkcjonuj4cych na torfowisku.

W kolejnym artykule z listy (4) Habilitant jest pierwszym autorem z przewahajqcym
udzialem merytorycznym, okreSlonym na 600/o. Publikacja jest bardzo dobrym przykladem
multidyscyplinamych analizpaleoekologicznych, przeprowadzonych z wysokE rozdzielczoSciq

dla spqgowej czgSci wypelnienia mineralno-organicznego niszy osuwiskowej Bogdan6wkaBelo, polozonej w Beskidzie Makowskim. Wa2nym atutem wykonanych badafr jest fakt,

izich

wyniki zostaly zaprezentowane na wiarygodnej skali chronologicznej uzyskanej na podstawie
siedmiu dat radiowgglowych AMS mal<roszcz4tk6w roSlinnych wypreparowanych z osad6w.

Wyniki wykonanych analiz wniosly szereg nowych danych na temat sukcesji roSlinnoSci, ze
szczegolnym uwzglEdnieniem

wipu na obszarze

Beskidu Makowskiego. Slabsz4 stron4

publikacj i j est lakoniczno5d informacj i na temat litofacj alnego wyksztalcenia badanych osad6w

mineralnych i ich powi4zania z przebiegiem proces6w sedymentacyjnych. W zwi4zku z tym,

i2 osuwisko utworzylo sig na pocz4tku okresu preborealnego szkoda, i2 autorzy calkowicie
pomingli problem degradacji wieloletniej zmarzliny

i

nie przedyskutowali roli warunk6w

peryglacjalnych w postglacjalnych przemianach Srodowiskowych badanego obszaru.

4

z listy, w kt6rym Habilitant jest pierwszym autorem z udzialem
okreSlonym na 70o , dotyczy potencjalnych blgd6w zwiEzanych z tworzeniem skali
Pi4ty artykul

chronologicznej w oparciu o datowania radiowgglowe. W publikacji zaprezentowano modele

w oparciu o datowania radiowgglowe osad6w organicznych
wypelniaj4cych paleomeander w dolinie Dniestru na Ukrainie (stanowisko Luka) oraz
paleomeandru w dolinie Sanu w Kotlinie Sandomierskiej (stanowisko Stubno-Naklo).
wiek-glgbokoSd, powstate

Wykonane analizy paleoekologiczne nie byly motywem przewodnim artykulu

r

zasadniczo

zostaly wykorzystane tylko do uSciSlenia tempa przebiegu sedymentacji w paleokorytach od
mlodszego dryasu po wczesny holocen. Autorzy wskazali w profilu Luka na trzy nie pasuj4ce
do modelu wiek-glgbokoSi daty radiowgglowe w pozycji mlodszego dryasu i rozwaLyli rolne
scenariusze interpretacyjne zwi4zane z hipotetycznymi zasiggami wiercenia. Slusznie bior4 oni

pod uwagg mo2liwoSi erozji starszego materialu organicznego na r6wninie zalewowej jako
przyczyng starszego wieku pr6bek od oczekiwanego. W mojej opinii pewnym niedosytem jest
zbyt slabe zaakcentowanie specyfiki sedymentacji w paleokorycie zlokalizowanym na r6wninie

zalewowej

z

czgstymi epizodami powodziowymi. Generalny wniosek wyniliaj4cy z

przeprowadzonych przez autor6w badari o potrzebie zastosowaf datowari

C-l4 w wysokiej

rozdzielczoSci do tworzenia wiarygodnych modeli wiek-glgbokoSi wydaje sig

byi

dosyc

oczywisty.
Sz6sty artykul zlisty, w kt6rym dr Piotr Kolaczek jest pierwszym autorem z wkladem

wlasnym szacowanym na 60%o, jest swego rodzaju kontynuacj4 wczeSniej omawianej
publikacji. Autorzy przedstawili w nim szczegolowe wyniki multidyscyplinamych analiz
paleoekologicznych osad6w organiczno-mineralnych wypelniaj4cych paleomeander w dolinie
Dniestru (stanowisko Luka). Posluzyly one do rekonstrukcji zmian Srodowiska na przejSciu od

polnego glacjalu do holocenu. Obok zasadniczego wniosk\r zaprezentowanego w artykule
zwi1zanego

z rozprzestrzenianiem wiqzu w p6lnocnej

czgSci Karpat, szczeg6lnie cenne s4

r6wnie2 spostrzezenia dotycz4ce przebiegu mlodszego dryasu w tej czgSci Europy. MiEdzy
innymi wskazano na obecnoS6 cieplejszego epizodu w pierwszej czgSci mlodszego dryasu oraz
okreSlono Srednie wartoSci temperatur lipca dla jego starszej czgSci. Slabsz4 stron4 artykulu,

podobnie

jak artykulu poprzedniego jest brak wiEkszej

dyskusji na temat warunk6w

sedymentacji badanych osad6w wypelniaj4cych paleomeander. W mojej opinii szeroka wiedza

na temat lokalnych warunk6w sedymentacji analizowanych paleoekologicznie osad6w jest
niezbgdna do prowadzenia interpretacji paleo6rodowiskorvych.

5

W kolejnym artykule z listy (7), w kt6rym Habilitant jest pierwszym autorem zudzialem
okreSlonym na75Yo, zaprezentowano wyniki analiz paleoekologicznych przeprowadzonym w

wypelnieniu organiczno-mineralnym paleokory'ta Dniestru (stanowisko Cvitova). Tym razem
gl6wnym problemem badawczym, podjgtym przez dr Piotra Kolaczka bylo wychwycenie faz
dzialalnoSci czlowieka w okresie 7,5-3,5 tys. lat kal. BP i oceny jego wplywu na szatg.roSlinn4.

Obok standardowych analiz paleoekologicznych przeprowadzono r6wniel analizy obecnoSci
kopalnego DNA anaerobowych bakterii zyj4cych w przewodzie pokarmowym ludzi i kr6w,
kt6re pozwolily autorom na uszczeg6lowienie wniosk6w zwi4zanych z pastersk4 dzialalno5ci4

czlowieka

i jej wplywu na zmiany Srodowiskowe.
aspektem przeprowadzonych badari jest te2 rekonstrukcja zmian

w otoczeniu

Interesuj4cym

badanego stanowiska

wilgotnoSciowych na torfowisku wywolanych zar6wno czynnikami klimatycznymi,

jak

i

dzialalnoSci4 czlowieka.

Ostatnie dwa artykuly

z listy

osi4gnigcia naukowego s4 efektem pracy badawczej

prowadzonej w osadach torfowisk wysokich w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. W pierwszym

z nich (Habilitant jest drugim autorem z wkladem wlasnym okreSlonym na 45Yo) autorzy
skoncentrowali sig na modelu wiek-glgbokoSi, sporz4dzonym

w oparciu o

datowania

radiowgglowe i datowania olowiem 210. W publikacji szczeg6lowo przedyskutowano inwersjg

dat zarejestrowan4 we fragmencie profilu z wczesnego Sredniowiecza

i

czqsci maiej epoki

lodowej oraz powi4zano te zaburzenia zbezpoilredniq dzialalnoSci4 czlowieka na torfowisku.

W

z listy (Habilitant jest pierwszym

ostatnim artykule

autorem

z

wkladem wlasnym

okreSlonym na 80%) zaprezentowano wyniki analiz paleoekologicznych przeprowadzonych w

obrgbie osad6w

ilw

torfowisk. Duza rozdzielczoS6 tych analiz oraz wiarygodna skala

chronologicznapozwolily autorom na przeprowadzenie bardzo interesuj4cej dyskusji na temat

reakcji torfowisk wysokich, w tym szczeg6lnie ich warunk6w hydrologicznych na zmiany
klimatu i szybko narastajqc4 antropopresjg w ci4gu ostatnich dw6ch tysigcy lat.
Przedstawione

do oceny osi4gnigcie naukowe dr Piotra Kolaczka jest

sp6jnym

tematycznie opracowaniem zwiqzanym z wykorzystaniem analiz paleoekolo gicznych, w tym

w spos6b szczegolny analizy palinologicznej, obejmuj4cej tak2e palinomorfy niepylkowe do
przeprowadzenia wieloaspektowych rekonstrukcji przemian szaty roSlinnej oraz ekosystem6w

wodno-torfowiskowych na terenie p6lnocnej czgSci Karpat. Przeprowadzone prace badawcze

Habilitanta wniosly szereg nowych wartoSci do przebiegu sukcesji roSlinnoSci,

w

tym

szczegolnie wi4zu na analizowanym obszarze, ze wskazaniem na mo2liwoS6 wystgpowania

glacjalnych refugi6w

i

kierunk6w ich postglacjalnego rozprzestrzeniania. Bardzo cenne w

osi4gnigciu naukowym s4 teZ wnioski zwiqzane z zagadnieniami paleohydrologicznymi oraz
okreSleniem charakteru gl6wnych faz antropopresji. Mocn4 stron4 osi4gniqcia jest te2 cala

problematyka zwiqzana z konstrukcj4 modeli wiek-glgbokoSc wraz z dokonan4 konfrontacj4
datowari radiowgglowych

i

analiz palinologicznych. W mojej opinii na szczeg6lne uznanie

zasluguje te2 dokonanaprzez dr Piotra Kolaczka weryfikacja pogl4d6w na temat indykacyjnej
wartoSci grzybow nale1qcych do klasy Glomeromycota. Problem ten nie jest Sci6le zwtqzany z

tltulem osi4gniEcia, jednak badania wykonano na torfowisku poloZonym w p6lnocnej

czgSci

Karpat, a ich wyniki maj4 duZe znaczenie w prowadzeniu rekonstrukcji paleoSrodowiskowych.
Ocena istotnej aktywnoSci naukowej - dorobku naukowego, organizacyjnego i

dydaktycznego dr Piotra Kolaczka
Gl6wne zainteresowania badawcze dr Piotra Kolaczka zwiqzane sqzro2nymi aspektami

rekonstrukcji paleoSrodowiskowych prowadzonych przy u?yciu analiz palinologicznych.
Analizuj4c chronologicznie dorobek naukowy Habilitanta mo2nawskazad na stale rozszerzanie
podejScia metodycznego oraz problematyki badawczej

w

prowadzonych rekonstrukcjach.

Obok klasycznej analizy palinologicznej wprowadzil On do swojego warsztatu badawczego
analizy palinomorf niepylkowych,

w tym analizy

zarodnik6w grzyb6w koprofilnych oruz

glon6w. Habilitant swoje prace badawcze prowadzil na bardzo zrolnicowanych obiektach
torfowiskowo-jeziornych, polozonych

w

r62nych strefach morfogenetycznych

w Polsce

(Kotlina Sandomierska, Niecka Skaliska, Pag6rki Rogalskie, Sudety, Wzgorza Chelmskie).
Zebrane

w ten spos6b doSwiadczenie badawcze pozwolilo m. innymi na por6wnanie

stratygraficznego znaczenia analiz pylkowych prowadzonych na obiektach polo2onych na
obszarach nizowych

i g6rskich, co czgSciowo zostalo wykorzystane

tak2e w artykulach z listy

osi4gnigcia naukowego.

Obok analiz palinologicznych osad6w po2noglacjalno-holoceriskich dr Piotr Kolaczek
zaangahowal sig takZe w prace badawcze zwi1zane ze stanowiskami interglacjalu eemskiego i

wczesnego vistulianu,

w tym gl6wnie

stanowiska Ustk6w polozonego na Wysoczy2nie

Tureckiej. Poprzez te prace stanowisko to zostalo wl4czone do bazy danych profili z zapisem
sukcesji eemskiej, kt6ra stala sig podstaw4 do opracowania map izopolowych tego interglacjalu
naobszarze Polski. Kolejnym w4tkiem w dzialalnoSci naukowej Habilitantas4te|opracowania

paleoekologiczne osad6w torfowiska Linje k. D4browy Chelmiriskiej, znanego ze wsp6lczesnej
obecnoSci brzozy karlowatej.
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Habilitant prowadzil teZ intensywne prace badawcze w Azji, m. innymi w zachodniej

i w rejonie ujScia Irtyszu do Obu oraz we wschodniej Syberii w dolinie rzeki Iman.
Prace te byly gl6wnie ukierunkowane na zagadnienia paleohydrologii torfowis\. zapisu
Syberii

antropopresji, a w przypadku torfowiska w zachodniej Syberii takhe zapisu impaktu meteorytu
tunguskiego. Dr Piotr Kolaczek bral takze udzial w zespole interdyscyplinamym realizuj4cym
badania paleoekolo giczne na torfowisku, w poludniowo-zachodniej Tanzanii. Uzyskane wyniki

pozwolily na okreSlenie gl6wnych trend6w klimatycznych tego regionu w ci4gu ostatnich 4
tysigcy lat.

Na szczeg6lna uwagg zasluguj4 takle prace autora zwtEzane z ocenE niekt6rych
bioindykator6w do analiz paleoSrodowiskowych. Obok problem6w zwiEzanych z
wykorzystaniem grzyb6w z klasy Glomeromycota, co zostalo ju2 om6wione przy analizie
osi4gnigcia naukowego, Habilitant przeprowadzil takze bardzo interesuj4ce prace zwi1zane z

bioindykacyjnE wartoSci4 niekt6rych gatunkow glon6w.
wahne s4 teL prace zwi1zane
5ro d owi sk owo - kl

Z metodycznego

punktu widzenia

z ewolucj4 ksztaltu ziarn pylku pod wptywem

czynnik6w

imaty c zny ch,

Tak rozlegla

i

zro2nicowana problematyka badawcza jest zwiqzana

z

otwarto5ci4

Habilitanta na nowe wyzwania badawcze, a takhe jest efektem niezwyklej umiejgtnoSci Jego
pracy w wigkszych zespolach multidyscyplinarnych. BezpoSrednim efektem prac badawczych

prowadzonychprzez dr Piotra Kolaczka jest bardzo znaczqcy iloSciowo i jakoSciowo, dorobek
naukowy, na kt6ry sklada sig

4l publikacji notowanych w bazie Web of Science

(72 publikacje

w bazie Google Scholar). Publikacje Habilitanta s4 dostrzegane w migdzynarodowym obiegu
naukowym, o czyrn Swiadcz4 liczne cytowania (352 cy.towania w bazie Web of Science. przy
indeksieHirscha l1;610 cy.towafl, indeks H - l5 wbazie Google Scholar). Sqto bardzowysokie
wskaZniki, jak na ten etap kariery naukowej, kt6re SwiadczE o rozpoznawalnoSci Habilitanta w
Srodowisku naukowym. Miar4 tej rozpoznawalnoSci jest teZ czgste recenzowanie artykul6w
przez Habilitanta w czasopismach z listy JCR.

Dr Piotr Kolaczek wykazuje sig umiejgtnoSciami pozyskiwania Srodk6w na prace
badawcze.

Byl kierownikiem 2 projekt6w badawczych oraz wykonawcE w 12 projektach

badawczych finansowanych przez
konferencjach krajowych

i

NCN

i

MNiSW. Habilitant bral aktywny udzial w

migdzynarodowych, gdzie prezentowal postery, b4dL wyglaszal

referaty z wynikami swoich prac badawczych. Dr Piotr Kolaczek jest cenionym dydaktykiem

na Wydziale Nauk Geograficznych i

Geologicznych

UAM. W ramach dzialalnoSci

t

-

dydaktycznej prowadzi szereg cwiczen
promotorem pomocniczym

i

wyktad6w dla student6w Wydzialu.

Byl tez

w przewodzie doktorskim dr Katarzyny Marcisz na Wydziale

Biologii UAM.

W podsumowaniu oceny dzialalnoSci naukowej, dydaktycznej

i

organizacyjnej dr

Piotra Kolaczka stwierdzam, iz jest on dojrzalym naukowcem z bardzo dobrze rozwinigtym
warsztatem badawczym. Przedstawione przez niego osiEgnigcia naukowe

artykul6w

w formie cyklu

pt. "Postglacjalne przemiany szaty roSlinnej oraz ekosystem6w

torfowiskowych

na

wybranych obszarach p6lnocnej czgSci Karpat

wodnych i

w

wielowskaznikowej analizy paleoekologicznej" oraz caloS6 dorobku naukowego
spelniajq formalne

i

merytoryczne wymagania okreSlone w punktach Ustawy

Swietle

w

pelni

o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14 marca
2003,D2.U. nr 65, po2.595, uwzglgdniaj 4c zmiany wprowadzone ustaw4 z dnia I 8 marca 2011,
Dz.U. nr 84, poz.455 oraz w r<>zporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictrva Wy'zszego z dnia
rvrzeSnia

20llr.

r.v spraw'ie

I

kryteri6ra,,ocen)'osi4gniEi osoby"ubiegaj4cei sig o nadanie stopnia

doktt-rra habilitorvanego (Dz.U. 22011

r. nr 196.

tr'roz. 1165:

Dz.Ll z.dn. 10 listopada 2015 r.

po2..1842.

W zwipku z powylszym stwierdzarn, 2e zakres merytoryczny osi4gnigcia i istotna
aktywnoS6 naukowa uzasadnia nadanie doktorowi Piotrowi Kolaczkowi stopnia naukowego
doktora habilitowanego. JednoczeSnie zwracam sig o dopuszczenie doktora Piotra Kolaczka do
dalszych etap6w przewodu habilitacyj nego.

./l/frT)r'^,-

Prof. dr hab. Miroslaw Blaszkiewicz
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