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Uchwały i postanowienia Rady Wydziału Chemicznego PW, 

podjęte na posiedzeniu w dniu 30.06.2009 

 

 

Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: 

 

1. Sprawy profesorskie. 

1.1. Wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Kowalczukowi 

i powołała recenzentów (prof. dr. hab. Tadeusza Spychaja i prof. dr. hab. 

Zbigniewa Florjańczyka). 

1.2. Powołała komisję ds. tytułu profesorskiego dr. hab. Sławomira Podsiadły w 

składzie: prof. dr hab. Maria Balcerzak (przewodnicząca), prof. dr hab. Maciej Jarosz, 

prof. dr hab. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. Władysław Wieczorek i prof. dr hab. 

Małgorzata Zagórska. 

1.3. Poparła wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Janusza Płocharskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała 

Stałego na czas nieokreślony. 

1.4. Poparła wniosek o zatrudnienie dr. hab. Artura Dybki na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Zakładzie Mikrobioanalityki na okres 5 lat. 

2. Finanse i funkcjonowanie Wydziału. 

2.1. Zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy Wydziału Chemicznego PW. 

3. Doktoraty i habilitacje. 

3.1. Powołała komisję ds. przewodu habilitacyjnego dr. inż. Piotra Buchalskiego w 

składzie: prof. dr hab. Janusz Serwatowski (przewodniczący), prof. dr hab. Maciej 

Jarosz, prof. dr hab. Janusz Lewiński, prof. dr hab. Antoni Pietrzykowski, prof. dr 

hab. Małgorzata Zagórska. 

3.2. Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr inż. Joannie Jefimczyk. 

3.3. Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr. inż. Michałowi Kalicie. 

3.4. Powołała recenzentów w rozprawie doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Perkowskiego 

(dr. hab. inż. Wojciech Piątkiewicz i dr hab. inż. Małgorzata Sopocka-Lizer), komisję 
do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony oraz komisję egzaminacyjną z przedmiotu 

podstawowego (technologii ceramiki). 

3.5. Otworzyła przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Lech i wyznaczyła promotora 

(prof. dr. hab. Macieja Jarosza). 

3.6. Powołała komisje egzaminacyjne z języka obcego i przedmiotu dodatkowego w 

przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Falkowskiego. 

3.7. Powołała komisje egzaminacyjne z języka obcego i przedmiotu dodatkowego w 

przewodzie doktorskim mgr inż. Alicji Filipowicz-Szymańskiej. 

3.8. Poparła wniosek dr. hab. Krzysztofa Jankowskiego o przyznanie płatnego urlopu 

naukowego na okres 1.10.2009-31.03.2010. 

3.9. Pozytywnie oceniła stan zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dr inż. Marioli 

Koszytkowskiej-Stawińskiej, popierając w ten sposób jej wniosek o przyznanie 

stypendium habilitacyjnego na okres 1.10.2009-30.09.2010. 

3.10. Pozytywnie oceniła stan zaawansowania rozprawy habilitacyjnej dr. inż. Zbigniewa 

Ochala, popierając w ten sposób jego wniosek o przyznanie stypendium 

habilitacyjnego na okres 1.10.2009-30.09.2010. 
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4. Sprawy osobowe. 

4.1. Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Iwony Karkusiewicz na stanowisku adiunkta w 

wymiarze 0,9 etatu w ZMB (Inst. Biotechnologii), w okresie 01.10.2009 – 

30.06.2011. 

4.2. Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr. inż. Michała Kality na stanowisku adiunkta w 

wymiarze 0,9 etatu w KChNiTCS w okresie 01.09.2009 – 31.08.2011. 

4.3. Wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr. inż. Marcina Poterały na stanowisku 

asystenta w wymiarze 0,5 etatu w ZTiBŚL, w okresie 01.10.2009 – 30.06.2010. 

4.4. Wyraziła zgodę na zatrudnienie mgr inż. Urszuli Ulkowskiej na stanowisku 

asystenta w wymiarze 0,5 etatu w ZKiChM, w okresie 01.10.2009 – 30.06.2010. 

5. Sprawy dydaktyczne. 

5.1. Zaakceptowała zmiany tematów prac dyplomowych według listy załączonej do 

protokołu.  

 

Dziekan Wydziału Chemicznego 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka 


