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Protokół 

 
 W dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Wydziału 

Chemicznego PW do spraw Kadr w składzie: prof. Z. Brzózka - przewodniczący, prof. M. 

Bretner, prof. M. Gliński, dr hab. P. Maksimowski, prof. E. Malinowska, prof. P. Parzuchowsk i 

i dr hab. H. Krawczyk,  

 Prof. Zbigniew Brzózka przedstawił do oceny dorobek dr hab. Wioletty Raróg-Pileck ie j. 

Opiniowany wniosek związany jest z awansem Pani doktor na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Chemicznej, w formie aneksu do mianowania na 5 

lat. Prof. M. Bretner  zwróciła uwagę, że dorobek Pani doktor po uzyskaniu habilitacji jest 

bardzo dobry i popiera wniosek. Pozostali członkowie zgodzili sie z opinią prof. M. Bretner. W 

związku z powyższym, biorąc pod uwagę przedstawiony dorobek, Komisja z pełnym 

przekonaniem opiniuje pozytywnie wniosek dr hab. Wioletty Raróg-Pileckiej o zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w KTCh.  

 Następnie prof. Z. Brzózka poinformował Komisję o zamiarze Dziekana ogłoszenia 

konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii Organicznej. Zwrócił 

jednocześnie uwagę, że do komisji nie wpłynęły stosowne materiały dotyczące propozycji Pana 

Dziekana. Członkowie Komisji stwierdzili, że zostali poinformowani o inicjatywie Pana 

Dziekana, ale w związku z brakiem materiałów nie podjęto dyskusji o proponowanym wniosku. 

 W następnej kolejności, prof. Z. Brzózka udzielił informacji, że wpłynął  do Komisji 

wniosek prof. J. Płocharskiego, dotyczący otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w 

Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego. Wniosek związany jest z 

uregulowaniem statusu dr P. Guńki zatrudnionego na stanowisku asystenta w tej Katedrze. Pan 

dr inż. Piotr Guńka jest młodym naukowcem o bardzo dobrym dorobku naukowym i Komisja  

rekomenduje wszczęcie procedury powierzenia obowiązków adiunkta dr P. Guńce zgodnie z 

nowymi zasadami awansu naukowego, obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej (patrz 

paragraf 139 statutu PW). 
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