
Wyciąg z Protokołu  Nr 17 

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 
w dniu 13 marca 2017 r.  

 
Obecni: lista obecności w załączeniu; na 47 członków Rady, obecnych – 34.  
Spośród 44 członków Rady uprawnionych do głosowania w sprawie stopni i tytułów naukowych, 
obecnych – 33. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN -  
prof. dr hab. Antoni Szczurek. 
 
 
 
Ad.5. Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. Janowi Pękali.  

 
Głos zabrał sekratarz komisji habilitacyjnej dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN, który 

poinformował, że zebranie komisji odbyło się w dniu 7 marca 2017 r., a następnie przedstawił 
protokół komisji. 

 
Komisja habilitacyjna spotkała się w składzie: 

 prof. dr hab. Grzegorz Wilk (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) – przewodniczący 
komisji, 

 dr hab. Andrzej Horzela, prof. IFJ PAN (IFJ PAN) – sekretarz komisji,  

 prof. dr hab. Tadeusz Wibig (Uniwersytet Łódzki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych) 
-  recenzent, 

 prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – 
recenzent, 

 prof. dr hab. Piotr Malecki (IFJ PAN) – recenzent, 

 dr hab. Łukasz Stawarz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – członek komisji, 

 prof. dr hab. Marek Kowalski (IFJ PAN) – członek komisji. 

 

Komisja, po dokonaniu oceny osiągnięć i dorobku naukowego dr. Jana Pękali, zwróciła się 
do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z wnioskiem, w  głosowaniu jawnym (głosów 
ZA - 6, głosów PRZECIW – 0, głosów „WSTRZYM” – 1), o nadanie dr. Janowi Pękali stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w  dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.  

 

Dr hab. A. Horzela wyjaśnił, że recenzja prof. dr. hab. T. Wibiga zawierająca wiele 
krytycznych uwag do monografii i dorobku habilitanta w swoich końcowych konkluzjach wyraża 
ocenę pozytywną. Prof. dr hab. Piotr Malecki, recenzent w postępowaniu habilitacyjnym, 
potwierdził swoją wysoką ocenę monografii i dorobku naukowego dr. J. Pękali.  

Prof. dr hab. Piotr Malecki i prof. dr hab. Marek Jeżabek stwierdzili, że w środowisku 
fizyków, którzy nie mają doświadczenia pracy w dużych międzynarodowych eksperymentach, 
brak jest poprawnej oceny wskaźników bibliometrycznych dla członków tych zespołów oraz 
zrozumienia dla obowiązujących w nich reguł. Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak dodał, że zgodnie 
ze standardami opracowanymi przez środowisko fizyków cząstek elementarnych i zawartymi  
w dokumencie ECFA (European Committee  for Future Accelerators), dr J. Pękala spełnia 
wszelkie kryteria definiujące aktywnego i efektywnego członka współpracy Pierre Auger.   
Prof. dr hab. M. Jeżabek i prof. dr hab. Henryk Wilczyński podkreślili jak ważne dla obserwacji 
promieni kosmicznych najwyższych energii są studia wielokrotnego rozpraszania światła 
przeprowadzone przez dr. J. Pękalę i opisane w jego monografii. Prof. dr hab. Agnieszka 
Zalewska i prof. dr hab. Lidia Görlich stwierdziły, że referaty wygłaszane przez dr. J. Pękalę 



wskazują na jego duże kompetencje w badaniach promieni kosmicznych oraz zaangażowanie  
w popularyzację tej dziedziny fizyki. 
 

Następnie Rada Naukowa IFJ PAN, w głosowaniu tajnym: 
obecnych i uprawnionych do głosowania     -   33 

   głosy „ZA”     -  32 
głosy „PRZECIW”                   -    0 
głosy „WSTRZYM.”                 -    1 

 
podjęła uchwałę o nadaniu dr. Janowi Pękali stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych 
w dyscyplinie fizyka. 
 
 
 
 
    Przewodniczący Rady Naukowej IFJ PAN 

Prof. dr hab. Antoni Szczurek  


