
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 30 ust. 8 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. 
poz. 339, z późn. zm.), w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 Regulaminu Centrum Popularyzacji Nauki 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 44/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w sprawie przekształcenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Edukacji w Mechatronice 
w Centrum Popularyzacji Nauki oraz zatwierdzenia regulaminu tej jednostki (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 40), 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Powołuje się na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku Radę Ekspertów Merytorycznych Centrum Popularyzacji Nauki 
w następującym składzie: 

członkowie:  dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ (RAr) 

 dr inż. Krzysztof Tokarz (RAu) 

 dr inż. arch. Ewa Terczyńska (RB) 

 dr inż. Krzysztof Tytkowski (RB) 

 dr inż. Maciej Sowa (RCh) 

 mgr Andrzej Kowalik (RE) 

 dr inż. Michał Stawowiak (RG) 

 dr hab. inż. Robert Michnik, prof. PŚ (RIB) 

 dr Paweł Wawrzała (RIBEK) 

 mgr inż. Anna Banach-Wiśniewska (RIE) 

 mgr inż. Filip Gamoń (RIE) 

 dr inż. Edyta Kudlek (RIE) 

 dr inż. Arkadiusz Ryfa (RIE) 

 mgr inż. Karolina Żydek (RIE) 

 dr hab. inż. Jarosław Sikorski, prof. PŚ (RIF) 

 dr Barbara Solecka (RIF) 

 dr inż. Sandra Grabowska (RM) 

 dr inż. Konrad Kaczmarek (RMS) 

 dr inż. Adrian Kapczyński (RMS) 

 dr hab. inż. Andrzej Katunin, prof. PŚ (RMT) 

 dr inż. Bogusław Ziębowicz (RMT) 

 dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ (ROZ) 

 dr inż. Paweł Fabiś (RT) 



 

 dr inż. Adam Mańka (RT) 

 lic. Grażyna Pilichowicz (RJO1) 

 mgr inż. Anna Byczek-Wyrostek (RJO11) 

 mgr inż. Amadeus Jagieła-Zając (przedstawiciel Samorządu Doktorantów) 

 Rafał Dubiel  (przedstawiciel Samorządu Studenckiego) 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 roku. 


