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4. Sprawy osobowe. 

 

4.2. Zatrudnienie dr. hab. inż. Marka Glińskiego, prof. PW  na umowę o pracę na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w okresie od 1 listopada 2016 do 30 września 2022 roku. 

Recenzja dorobku dr. hab. inż. Marka Glińskiego, prof. PW autorstwa prof. dr. hab. Janusza 

Ryczkowskiego z Wydziału Chemii UMCS znajduje się w Załączniku 1. 

 

6. Zatwierdzenie podziału dotacji statutowej na rok 2016.  

Podział dotacji statutowej pomiędzy jednostki Wydziału przedstawiony jest w Załączniku 2. 

Uwzględnia on niektóre zobowiązania. Kwoty w kolumnie „UMOWY” będą wyszczególnione 

w porozumieniach. 

 

7. Doktoraty i habilitacje. 

 

7.1. Nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych dr. inż. Bogdanowi 

Florczakowi, prof. IPO. 

 

Kalendarium czynności związanych z przewodem habilitacyjnym dr. inż. Bogdana Florczaka. 

5.10.2015 Powołanie komisji dziekańskiej do oceny dorobku dr. inż. B. Florczaka, w 

składzie: dr hab. T. Hofman, prof. PW (przew.), dr hab. P. Maksimowski, prof. 

dr hab. M. Marczewski, prof. dr hab. W. Skupiński 

13.10.2015 Seminarium wydziałowe, zatytułowane Technologia heterogenicznego stałego 

paliwa rakietowego na bazie kauczuku butadienowego z grupami 

hydroksylowymi 

7.01.2016 Złożenie wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (CK) o 

przyznanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i 

dyscyplinie technologia chemiczna. 

11.01.2016 CK zwróciła się do Rady Wydziału Chemicznego PW (RW) o 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków 

komisji habilitacyjnej.  

Pismo informujące o tym dotarło na Wydział 15.01.2016. 

2.02.2016 RW wyraziła zgodę na prowadzenie postępowania habilitacyjnego, 

wyznaczając do komisji habilitacyjnej następujące osoby: 

prof. dr. hab. Ludwika Synoradzkiego – jako recenzenta,  

prof. dr hab. Urszulę Domańską-Żelazną – jako sekretarza 

dr. hab. Pawła Maksimowskiego – jako członka 

10.03.2016 CK powołała pozostałych członków komisji habilitacyjnej: 

prof. dr. hab. Eugeniusza Milcherta (Zachodniopomorski Uniwersytet  

Technologiczny, Szczecin) –  przewodniczący 

prof. dr. hab. Stanisława Cudziło (Wojskowa Akademia Techniczna, 

Warszawa) – recenzent 

prof. dr. hab. Józefa Głowińskiego (Politechnika Wrocławska) – recenzent 

prof. dr. hab. Stanisława Krompca (Uniwersytet Śląski, Katowice) – członek 

12.05.2016 Komisja habilitacyjna podjęła uchwałę i wnioskuje do RW o nadanie dr 

Bogdanowi Florczakowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 

dyscyplinie technologia chemiczna.  
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Recenzje dorobku dr. inż. Bogdana Florczaka oraz protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej 

zostały oddzielnie przesłane członkom Rady Wydziału – samodzielnym pracownikom nauki. W 

Załączniku 3 znajduje się kopia uchwały komisji habilitacyjnej.   

Komisja habilitacyjna wnioskuje o nadanie dr. inż. Bogdanowi Florczakowi stopnia doktora 

habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. 

 

7.2. Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Łukasza Górskiego oraz 

wskazanie kandydatów do komisji habilitacyjnej. 

W październiku 2010 roku, dr inż. Łukasz Górski z Zakładu Mikrobioanalityki Wydziału 

Chemicznego, wystąpił do Dziekana z wnioskiem o prowadzenie przez Wydział Chemiczny 

jego przewodu habilitacyjnego. Dziekan powołał komisję do oceny jej dorobku, w składzie: 

prof. dr hab. M. Balcerzak, dr hab. J. Cieśla, dr hab. T. Hofman, prof. PW (przew.), prof. J. 

Płocharski. 

Dr Ł. Górski wygłosił w dniu 25.10.2011 seminarium wydziałowe, zatytułowane 

"Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe zawierające związki krzemu". 

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, pismem z dn. 26.04.2016, zwróciła się do Rady 

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej „o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych  … [oraz] o wyznaczenie trzech członków 

komisji..”.   

Komisja wnioskuje do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na prowadzenie przewodu 

habilitacyjnego dr. inż. Łukasza Górskiego, oraz o desygnowanie do komisji habilitacyjnej 

następujących osób: prof. dr hab. Magdalenę Maj-Żurawską z Wydziału Chemii UW – jako 

recenzenta, dr. hab. Joannę Cieślę, prof. PW – jako sekretarza i prof. dr hab. Marię 

Balcerzak.  

Protokół z posiedzenia komisji dziekańskiej powołanej do oceny dorobku dr. inż. Ł. Górskiego 

znajduje się w Załączniku 4.  

 

7.3. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr inż. Kamili Konopińskiej. 

Obrona odbyła się 25.04.2016, temat pracy: Badania wybranych kompleksów porfiryn do 

zastosowania w roli znaczników białek, promotor: prof. dr hab. Elżbieta Malinowska, promotor 

pomocniczy: dr inż. Mariusz Pietrzak, recenzenci: prof. dr hab. Hanna Radecka z Instytutu 

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i dr hab. inż. Joanna Niedziółka-

Jönsson, prof. IChF, z Instytutu Chemii Fizycznej PAN.  

Rozprawa została przyjęta jednogłośnie i komisja doktorska wystąpiła z wnioskiem do Rady 

Wydziału o nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie biotechnologia. Protokół 

z posiedzenia komisji doktorskiej znajduje się w Załączniku 5.  

 

7.4. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Stężyckiego i wyznaczenie promotora. 

Mgr inż. Rafał Stężycki jest absolwentem naszego Wydziału, który ukończył w 2012 roku i od 

tego czasu jest słuchaczem Studium Doktoranckiego. Proponowany temat pracy doktorskiej: 

Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i 

właściwości optyczne, promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko.  

We wniosku zaproponowano następujące tematy egzaminów: chemia organiczna (dyscyplina 

podstawowa), jęz. angielski i filozofia.  

Komisja ds. przewodów doktorskich pozytywnie zaopiniowała wniosek mgr. inż. Rafała 

Stężyckiego i postuluje otwarcie przewodu w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie 

chemia. 

Protokół z posiedzenia komisji ds. przewodów doktorskich znajduje się w Załączniku 6. 
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7.5. Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Justyny Wojcieszek, wyznaczenie promotora i 

promotora pomocniczego. 

Mgr inż. Justyna Wojcieszek jest absolwentką naszego Wydziału, który ukończyła w 2013 

roku i od tego czasu jest słuchaczem Studium Doktoranckiego. Proponowany temat pracy 

doktorskiej: Zastosowanie technik sprzężonych do badania bioprzyswajalności wybranych 

metali z żywności pochodzenia naturalnego, promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, 

promotor pomocniczy: dr inż. Lena Ruzik.  

We wniosku zaproponowano następujące tematy egzaminów: chemia analityczna (dyscyplina 

podstawowa), jęz. angielski i ekonomia.  

Komisja ds. przewodów doktorskich pozytywnie zaopiniowała wniosek mgr inż. Justyny 

Wojcieszek i postuluje otwarcie przewodu w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie 

chemia. 

Protokół z posiedzenia komisji ds. przewodów doktorskich znajduje się w Załączniku 6. 

 

7.6. Zmiana tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Włodarskiej. 

Przewód doktorski został otwarty 26.09.2013, tytuł rozprawy: Synteza organicznych związków 

niklu oraz ich zastosowanie, jako składników układów katalitycznych do polimeryzacji i 

oligomeryzacji karbenów oraz olefin, promotor: prof. dr hab. Antoni Pietrzykowski. 

Doktorantka wnosi o zmianę tytułu na następujący: Organiczne związki niklu: synteza, 

charakteryzacja oraz zastosowanie w katalitycznych reakcjach polimeryzacji i oligomeryzacji 

karbenów i olefin oraz tworzenia wiązań węgiel-węgiel. 

Komisja ds. przewodów doktorskich pozytywnie zaopiniowała zmianę tematu (Załącznik 6). 

 

 

 

  

Dziekan Wydziału Chemicznego 

prof. dr hab. Zbigniew Brzózka 
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Załącznik 1 

 



Posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego PW nr 10/2015-16, 17.05.2016, godz. 14:15 –  materiały dodatkowe   5 

 



Posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego PW nr 10/2015-16, 17.05.2016, godz. 14:15 –  materiały dodatkowe   6 

 



Posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego PW nr 10/2015-16, 17.05.2016, godz. 14:15 –  materiały dodatkowe   7 

 



Posiedzenie Rady Wydziału Chemicznego PW nr 10/2015-16, 17.05.2016, godz. 14:15 –  materiały dodatkowe   8 

 
Załącznik 2 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA, PODZIAŁ DOTACJI STATUTOWEJ W 2016 ROKU 

 - kwota do podziału pomiędzy Jednostki - 1 984 580 zł 
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KChA 115 194 5,80 9 880,00 -9 878,40 1 000 5 000 121 196 121 200 

KChNiTCS 161 356 8,13 2 160,00 -4 939,20   8 000 166 577 166 600 

KChiTP 168 277 8,48 -6 992,50 -14 817,60     146 467 146 500 

KTCh 130 463 6,57   -4 939,20 -20 300 6 000 111 224 111 200 

LPT 51 121 2,58   -4 939,20   5 000 51 182 51 200 

ZChF 314 145 15,83 -2 502,50 -7 820,40   10 400 314 222 314 200 

ZChO 91 960 4,63     -10 750   81 210 81 200 

ZKiChM 105 081 5,29 -3 117,51 -9 878,40     92 085 92 100 

ZMB 190 725 9,61 -195,00 -14 817,60 -1 000   174 712 174 700 

ZMW 44 008 2,22 -1 577,50 

 

-3 700   38 731 38 700 

ZTiBŚL 105 430 5,31 -11 522,50   -8 200   85 708 85 700 

z rezerwy 

Dziekana 

          -5 000  do KChA 

          -8 000  do KChNTCS 

          -6 000  do KTCh 

          -5 000  do LPT 

          -10 400  do ZChF 

Lab. Info 260 500 13,13         260 500 260 500 

Jednostki 

Wydziału 
1 738 260 87,59 -13 867,51 -72 030 -42 950 0 1 643 812 1 643 800 

WYDZIAŁ 1 984 580 100,00         1 984 580 1 984 580 

Rezerwa 

Dziekana 
246 320 12,41 

        340 768 340 780 

       

  1 984 580 
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Załącznik 3 

 

 

Wydział Chemiczny              Warszawa, dnia 12 maja 2016 roku 

Politechnika Warszawska 

 

 

UCHWAŁA KOMISJI HABILITACYJNEJ 

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego DR. INŻ. BOGDANA KRZYSZTOFA FLORCZAKA 

w dziedzinie: nauk technicznych 

w dyscyplinie: technologia chemiczna 

 

Po przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki (Dz. U. Z dnia 16 

kwietnia 2003 roku, Nr 65, poz. 595; z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 30 października 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzenia czynności w przewodzie  doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 10 listopada 2015 roku, poz. 1842), komisja 

habilitacyjna w składzie: 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Milchert – przewodniczący  

prof. zw. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna – sekretarz  

prof. dr hab. Józef Głowiński – recenzent  

prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło – recenzent  

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki – recenzent  

prof. dr hab. Stanisław Krompiec – członek komisji 

dr hab. inż. Paweł Maksimowski  – członek komisji 

 

wyraża opinię, że dorobek naukowy i technologiczny habilitanta:  dr inż. Bagdana Florczaka (PESEL 

xxxxxxxxxxxx) 

spełnia/nie spełnia
*) 

wymagania ustawowego nadania mu stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie: nauk technicznych 

dyscyplinie: technologia chemiczna. 
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Komisja podejmuje uchwałę o skierowaniu/nieskierowaniu

*) 
wniosku do Rady Wydziału Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej o nadanie dr inż. Bogdanowi Florczakowi stopnia doktora habilitowanego 

nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.  

Niniejsza uchwała została podjęta na posiedzeniu komisji w dniu 12 maja 2016 roku na podstawie ocen 

dorobku naukowego, technologicznego i wdrożeniowego habilitanta przygotowanych przez recenzentów: 

 

prof. dr hab. Józef Głowiński – ocena pozytywna  

prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło – ocena pozytywna  

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki – ocena pozytywna  

 

oraz następującego wyniku jawnego/tajnego
*)
 głosowania członków komisji habilitacyjnej: 

uprawnionych do głosowania: …7… 

obecnych na posiedzeniu:  …6… 

za wnioskiem:               …6… 

przeciw:    …0… 

wstrzymujących się   …0…. 

 

Podpisy członków komisji: 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Milchert – przewodniczący................................................  

prof. zw. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna – sekretarz ................................. 

prof. dr hab. Józef Głowiński – recenzent ............................................................. 

prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło – recenzent ........................................................ 

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki – recenzent .................................................. 

prof. dr hab. Stanisław Krompiec – członek komisji....nieobecny................................. 

dr hab. inż. Paweł Maksimowski  – członek komisji.................................................... 
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Załącznik 4 

 

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej                                              Warszawa, dnia 12.05.2016  

Komisja dziekańska ds. zgodności dorobku naukowego 

dr. inż. Łukasza Górskiego z kryteriami habilitacyjnymi 

 

 

 

OPINIA  

 

Komisja dziekańska ds. zgodności dorobku naukowego dr. inż. Łukasza Górskiego z kryteriami 

habilitacyjnymi, w składzie:  

 

 prof. dr hab. Maria Balcerzak, 

 dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW 

 dr hab. inż., prof. PW, Tadeusz Hofman (przewodniczący),  

 prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski 

 

przeanalizowała dorobek naukowy dr. inż. Łukasza Górskiego, adiunkta w Zakładzie Mikrobioanalityki, 

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, oraz omówiła jego seminarium, zatytułowane 

Elektrochemiczne sensory DNA, które zostało wygłoszone w dniu 2 grudnia 2014 roku.  

 

W ramach wstępnej oceny, która nastąpiła krótko po wygłoszeniu seminarium przez dr. Ł. Górskiego, 

komisja sformułowała pewne zastrzeżenia związane z uwzględnieniem w osiągnięciu habilitacyjnym 

materiału zawartego w doktoracie dr. Roberta Ziółkowskiego, obronionym 4.11.2013, a zatytułowanym 

„Badania warstw receptorowych biosensorów zawierających oligonukleotydy”. W tym przewodzie 

doktorskim dr Ł. Górski był nieformalnym opiekunem, ale nie pełnił funkcji promotora pomocniczego.  

W wyniku sugestii komisji, dr. Ł. Górski rozszerzył zakres swoich osiągnięć, publikując dodatkowe 

artykuły i przeredagował opis swojego osiągnięcia habilitacyjnego w ten sposób, żeby nie zawierał on 

materiału uwzględnionego już w doktoracie dr. R. Ziółkowskiego.  

 

W chwili obecnej, na dorobek dr. inż. Ł. Górskiego składa się: 

 

 36 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, z tego 26 po uzyskaniu 

stopnia doktora (w roku 2006), przy sumarycznym IF wynoszącym 102,2.  

 2 rozdziały w wydawnictwach książkowych, z tego jeden po uzyskaniu stopnia doktora. 

 Dorobek technologiczny obejmuje 1 patent. 

 Liczba cytowań wynosi 56 wg stanu na dzień 5.11.2013.   

 

Oceniany dorobek, w sensie ilościowym, znacznie przewyższa kryteria habilitacyjne, przyjęte przez Radę 

Wydziału Politechniki Warszawskiej w dniu 27.09.2011 (15, 20, 25 – liczba artykułów, sumaryczny IF, 

liczba cytowań).  

 
Jako główne osiągnięcie naukowe, dr inż. Ł. Górski  przedstawił cykl ośmiu artykułów zatytułowany 

Elektrochemiczne biosensory DNA. Publikacje te posiadają łączny IF = 27,5. Zostały opublikowane w 

latach 2013-2016 w następujących czasopismach: Bioelectrochemistry (2), Current Analytical Chemistry 

(1), Electrochimica Acta (1), Journal of the Electrochemical Society (3) oraz  Sensors and Actuators B 

(1).  
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Wszystkie prace są wieloautorskie, przy liczbie autorów od dwóch do pięciu. We wszystkich z nich dr. 

Łukasz Górski jest autorem korespondencyjnym i jego dominujący udział w tych artykułach nie budzi 

wątpliwości.  

Przedstawiony cykl publikacji dotyczy możliwości wykorzystywania DNA jako sensorów analitycznych 

służących głównie do detekcji jonów metali ciężkich, ale posiadających potencjalnie znacznie szersze 

możliwości, nie ograniczone do wymienionych analitów. Prace te obejmowały wiele istotnych aspektów 

związanych z konstrukcją wspomnianych sensorów,  a mianowicie – wpływu znaczników na 

selektywność, rodzajów stosowanych aptamerów, sekwencji oligonukleotydów czy też rozważań na 

temat mechanizmów umożliwiających oznaczanie konkretnych analitów. Zastosowanie DNA jako bardzo 

czułego czynnika umożliwiającego oznaczenia śladowych ilości metali ciężkich może mieć duże 

znaczenie praktyczne.  

 

Pozostały dorobek naukowy jest bardzo obszerny i dotyczy głównie budowy i właściwości elektrod 

jonoselektywnych. Od roku 2013 dr. Ł. Górski jest kierownikiem grantu NCN (OPUS), zatytułowanego 

„Elektrochemiczne sensory z warstwą receptorową DNA do oznaczania jonów metali ciężkich”.  

  

W opinii Komisji dorobek dr. inż. Łukasza Górskiego uzasadnia zgodę Rady Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej na prowadzenie jego przewodu habilitacyjnego w 

dziedzinie nauk chemicznych i w dyscyplinie chemia.  

 

Komisja zatem wnioskuje do Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej o przyjęcie 

następującej uchwały: 

 

Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę na przeprowadzenie 

przewodu habilitacyjnego dr. inż. Łukasza Górskiego, wyznaczając do komisji habilitacyjnej 

następujące osoby: 

 

 

prof. dr hab. Magdalenę Maj-Żurawską (Wydział Chemii UW) - jako recenzenta, 

dr hab. Joannę Cieślę, prof. PW – jako sekretarza, 

prof. dr hab. Marię Balcerzak – jako członka. 

 

 

 

Podpisano: 

 

 

 prof. dr hab. Maria Balcerzak ……..…………………………………………………………. 

 

 

 dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW……………………………………………………………… 

 

 

 dr hab. inż., prof. PW Tadeusz Hofman (przewodniczący)………………………………….. 

 

 

 prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski ……………………….………………………………… 
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Załącznik 5 

 

 

Protokół 

 

z posiedzenia Komisji Rady Wydziału Chemicznego powołanej do przyjęcia rozprawy 

 i publicznej obrony doktorskiej mgr inż. Kamili Konopińskiej 

z dnia 25.04.2016 r. 

 

 Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kamili Konopińskiej pt. „Badania wybranych 

kompleksow porfiryndo zastosowania w roli znaczników białek” odbyła się 25.05.2016 r.. Promotorem 

rozprawy była prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska z Zakładu Mikrobioanalityki Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej, natomiast promotorem pomocniczym w przewodzie 

doktorskim mgr. Konopińskiej był dr inż. Mariusz Pietrzak z tej samej jednostki. Posiedzeniu 

przewodniczył dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW, który poinformował Komisję i wszystkich obecnych 

na obronie o przebiegu przewodu doktorskiego i dotychczasowym dorobku naukowym mgr inż. Kamili 

Konopińskiej. Następnie mgr Konopińska zreferowała założenia oraz wyniki swojej pracy. 

W następnym punkcie posiedzenia recenzenci - prof. Hanna Radecka z Pracowni Bioanalizy Instytutu 

Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jonsson, prof. 

IChF, z Zespołu 4 Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie przedstawili swoje recenzje. 

Doktorantka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania i uwagi zawarte w recenzjach, z kolei 

recenzenci ocenili pozytywnie jej odpowiedzi. Następnie wywiązała się dyskusja, w której zabrały głos 

poniższe osoby, zwracając się z pytaniami lub komentarzami do mgr inż. Kamili Konopińskiej: 

1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka poprosił Doktorantkę o komentarz w dwóch zagadnieniach: 

a) Elektroda chlorosrebrowa jako elektroda odniesienia. 

b) Trudności w analizowaniu próbki dwoma niezależnymi  technikami. 

2. dr hab. inż. Kamil Wojciechowski poprosił Doktorantkę rozwinięcie komentarza na temat 

możliwości jednoczesnego pomiaru stężeń białek trzema technikami (elektrochemiczna i optycznymi). 

3. prof. Elżbieta Wałajtys-Rode zadała pytanie dotyczące zastosowania rekombinowanych 

fragmentów przeciwciał do konfiguracji znaczników białek. 

4. prof. Hanna Radecka zapytała czy istnieje możliwość uniknięcia stosowania rozpuszczalników 

organicznych do rozpuszczania porfiryn występujących w roli znaczników białek? 

5. prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski poprosił Doktorantkę o podanie sposobu porównania 

czułości metody spektroskopowej i elektrochemicznej oznaczania białek. 

Doktorantka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania, a pytający pozytywnie ocenili 

jej wyjaśnienia. 

W części zamkniętej posiedzenia Komisja przedyskutowała i oceniła pozytywnie cały tok przewodu 

doktorskiego i w głosowaniu tajnym jednomyślnie 11 głosami (na 14 członków Komisji obecnych było 

12 osób, w tym jedna bez prawa głosu; w załączeniu lista obecności i wynik głosowania) przyjęła 

publiczną obronę i występuje do Rady Wydziału o nadanie mgr inż. Kamili Konopińskiej stopnia 

naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie biotechnologia. 

 

 

Prowadzący obronę 

dr hab. inż. Michał Chudy, prof. PW 
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Załącznik 6 

Warszawa, 10 maja 2016 r. 

Komisja Rady Wydziału Chemicznego PW ds. 

Przewodów Doktorskich 

 

Stanowisko komisji w sprawach dotyczących przewodów doktorskich. 

 

Komisja rozpatrzyła wniosek mgr inż. Agaty Włodarskiej o zmianę tytułu rozprawy doktorskiej. 

Przewód doktorski mgr inż. Agaty Włodarskiej otwarty został 26 września 2013 r. w dziedzinie nauk 

chemicznych w dyscyplinie chemia zgodnie ze "starą" Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65 poz. 595 ze zm. Dz. U. z 

2005r nr 164 poz. 1365). Rada Wydziału Chemicznego PW zatwierdziła wówczas tytuł pracy "Synteza 

organicznych związków niklu oraz ich zastosowanie, jako składników układów katalitycznych do 

polimeryzacji i oligomeryzacji karbenów oraz olefin" i powołała prof. dr hab. inż. Antoniego 

Pietrzykowskiego na promotora rozprawy. Doktorantka wniosła o zmianę tytułu na następujący: 

"Organiczne związki niklu: synteza, charakteryzacja oraz zastosowanie w katalitycznych reakcjach 

polimeryzacji i oligomeryzacji karbenów i olefin oraz tworzenia wiązań węgiel-węgiel". Komisja 

pozytywnie zaopiniowała wniosek i wnosi do Rady Wydziału o zatwierdzenie nowego tytułu rozprawy. 

 

Komisja zapoznała się z wnioskiem mgr inż. Justyny Wojcieszek o otwarcie przewodu 

doktorskiego i wyznaczenie prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza na promotora rozprawy oraz dr inż. Leny 

Ruzik na promotora pomocniczego. Proponowany temat pracy doktorskiej: "Zastosowanie technik 

sprzężonych do badania bioprzyswajalności wybranych metali z żywności pochodzenia naturalnego". 

Mgr inż. Justyna Wojcieszek ukończyła w roku 2013 studia magisterskie na Wydziale Chemicznym PW 

na kierunku Technologia Chemiczna z wynikiem celującym. Od października 2013 roku jest słuchaczką 

Studium Doktoranckiego na naszym Wydziale. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i postuluje 

otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na podstawie 

znowelizowanej Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.) oraz powołanie prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza na 

promotora rozprawy i dr inż. Lenę Ruzik na promotora pomocniczego. Komisja proponuje egzaminy 

doktorskie z następujących przedmiotów: Chemia analityczna (dyscyplina podstawowa), Ekonomia 

(dyscyplina dodatkowa) i język angielski. 

 

Komisja rozpatrzyła wniosek mgr inż. Rafała Stężyckiego o otwarcie przewodu doktorskiego i 

wyznaczenie prof. dr hab. Daniela Gryko na promotora rozprawy. Proponowany temat pracy doktorskiej: 

"Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i właściwości 

optyczne". Mgr inż. Rafał Stężycki ukończył w roku 2012 studia magisterskie na Wydziale Chemicznym 

PW na kierunku Technologia Chemiczna z wynikiem celującym. Od października 2012 roku jest 

słuchaczem Studium Doktoranckiego na naszym Wydziale. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek i 

postuluje otwarcie przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia na 

podstawie znowelizowanej Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.) oraz powołanie prof. dr hab. Daniela Gryko na 

promotora rozprawy. Komisja proponuje egzaminy doktorskie z następujących przedmiotów: Chemia 

organiczna (dyscyplina podstawowa), Filozofia (dyscyplina dodatkowa) i język angielski. 

Przewodniczący Komisji 

Dr hab. inż. Janusz Zachara, prof. PW 


