
Komisja Rady Wydziału Chemicznego PW    Warszawa, 19.02.2019 r. 

ds. Kadr 

 

Protokół 

 

W dniu 19 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rady Wydziału Chemicznego 

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

Gliński, prof. M. Jarosz, dr hab. P. Maksimowski, prof. E. Malinowska, prof. P. 

Parzuchowski, oraz prof. L. Synoradzki jako zaproszony gość do prac w Komisji. 

Komisja ds. Kadr spotkała się w celu: 

1. rozpatrzenia wniosku kierownika Katedry Technologii Chemicznej o zatrudnienie mgr. 

inż. Artura Żurowskiego na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego na 0,5 etatu od 

01.10.2019 r. Komisja w trybie jawnego głosowania jednogłośnie poparła wniosek 

kierownika Katedry prof. Krawczyka (6 za, 0 przeciw, 0 nie, prof. Jarosz był w tym punkcie 

nieobecny).  

2. zaopiniowania inicjatywy Pana Dziekana dotyczącej przeniesienia tytularnych 

profesorów Wydziału Chemicznego, zatrudnionych obecnie na stanowiskach profesorów 

uczelni, na stanowiska profesorów.  

Wnioski dotyczyły następujących profesorów: 

1. Maria Bretner 

2. Artur Dybko 

3. Krzysztof Jankowski 

4. Krzysztof Krawczyk 

5. Irena Kulszewicz-Bajer 

6. Paweł Parzuchowski 

7. Sławomir Podsiadło 

8. Małgorzata Zagórska 

 

W materiałach do oceny tego punktu przewodniczący przesłał  procedurę postępowania 

ww. sprawie opracowaną przez BSO PW oraz ranking dorobku profesorów tytularnych 

Wydziału Chemicznego PW za lata 2015-2018 wg Bazy Wiedzy PW. Przewodniczący 

wyjaśnił członkom Komisji genezę kryteriów oceny (min. czasokres oceny oraz przyjęte 

minimum wartości punktowej w postaci 250 pkt dla oceny dorobku) umożliwiających, w 

świetle ustaleń Senackiej Komisji ds. Kadr, pozytywne opiniowanie takiego wniosku. Po 

krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach przewodniczącego złożono wniosek o głosowanie w trybie 

jawnym poparty jednogłośnie. Komisja w głosowaniu jawnym  popiera jednogłośnie (7 za, 0 

nie, 0 wstrzymujących się) wnioski wszystkich ośmiu kandydatów; 



3.  zaopiniowania siedmiu wniosków adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego o 

powierzenie obowiązków profesora uczelni. 

Wnioski dotyczyły następujących adiunktów ze stopniem dr hab.: 

1. Agnieszka Adamczyk-Woźniak 

2. Patrycja Ciosek-Skibińska 

3. Łukasz Górski 

4. Tomasz Kliś 

5. Hanna Krawczyk 

6. Marek Marcinek 

7. Aneta Pobudkowska-Mirecka 

Jeden ze zgłoszonych wniosków, tj. wniosek Pani dr hab. inż. Anety Pobudkowskiej-

Mireckiej został wycofany z rozpatrywania z uwagi na konieczność uprzedniego rozpatrzenia 

zmiany statusu Jej zatrudnienia z terminowego (do 31.08.2019 r) na zatrudnienie na czas 

nieokreślony. 

Wywiązała się w tej części dyskusja dotycząca kryteriów i wymogów formalno-prawnych 

z tymi awansami związanych. W wyniku dyskusji członków Komisji nad treścią zawartą w 

materiałach przesłanych przez kandydatów oraz przyjęciu przez Komisję trybu głosowania 

jawnego, zdecydowano o jednogłośnym poparciu wszystkich  sześciu wniosków adiunktów 

ze stopniem doktora habilitowanego o powierzenie obowiązków profesora uczelni. 

Komisja jednogłośnie poparła wniosek o zmianę statusu zatrudnienia Pani dr hab. inż. 

Anety Pobudkowskiej-Mireckiej z terminowego (do 31.08.2019 r) na zatrudnienie na czas 

nieokreślony. Komisja ustaliła, iż wniosek dr hab. A. Pobudkowskiej–Mireckiej będzie 

procedowany po przeprowadzeniu zmiany statusu Jej zatrudnienia z terminowego na 

zatrudnienie na czas nieokreślony. 

1. prof. Zbigniew Brzózka – przewodniczący  ………………………………….. 

2. prof. Maria Bretner     ………………………………….. 

3. dr hab. Marek Gliński, prof. PW   ………………………………….. 

4. prof. Maciej Jarosz     ………………………………….. 

5. dr hab. Hanna Krawczyk    ………………………………….. 

6. dr hab. Paweł Maksimowski    ………………………………….. 

7. prof. Elżbieta Malinowska    ………………………………….. 

8. prof. Paweł Parzuchowski    ………………………………….. 

9. prof. Ludwik Synoradzki    ................................................. 

10. dr hab. Aldona Zalewska    ………………………………… 


