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UCHWAŁA NR 196 

RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

z dnia 17 października 2022 r.  

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz 

powołania komisji do spraw przeprowadzenia obrony  

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz.1789) w 

związku z  art.179 ust.1 i ust.3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę–Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

poz. 1669 z późn. zm.) oraz § 57 ust.1 statutu SGH (stanowiącego załącznik do 

uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r. z późn. zm.) rada naukowa 

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości uchwala co następuje:  

§1 

Przyjmuje się rozprawę doktorską mgr. Tomasza Jana Stachurskiego pt.„Uprawnienia 

decyzyjne w procesie wynagradzania pracowników w niemieckich grupach 

kapitałowych” w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu  

i dopuszcza ją do publicznej obrony. 

§2 

Powołuje się komisję do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej, zwaną dalej „komisją”, 

w składzie:   

Przewodniczący: dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH; 

Promotor: prof. dr hab. Marta Juchnowicz; 

Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu; 

 dr hab. Joanna Purgał-Popiela, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie; 

Sekretarz: dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH; 

Członkowie: dr hab. Marzena Fryczyńska, prof. SGH; 

dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH;  

prof. dr hab. Krystyna Poznańska; 

dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH; 

prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer; 

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH. 
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§3 

Wyznacza się dzień 31 stycznia 2023 r. jako termin, do którego obrona ma się odbyć. 

Datę, godzinę i miejsce obrony określi przewodniczący komisji.  

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCA  

Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 

prof. dr hab. Maria Aluchna 

 

 

 

 

 

 

 


