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UCHWAŁA nr 1/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie sprawozdania za 4 kwartały 2018 roku z wykorzystania środków z tytułu umowy 
o udzielenie wsparcia Instytutowi „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”  

 

Dyrektor Marek Migdał w piśmie nr V/GK/DK/530/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. przedłożył 
Radzie Naukowej następujące dokumenty: 
 

1. Zestawienie informacji o realizowanych działaniach uwzględnionych w Biznesplanie. 
Sprawozdanie za 4 kwartały 2018 roku (styczeń-grudzień), 

2. Opinia do sprawozdania za 4 kwartały 2018 roku (styczeń-grudzień).  
 

Podczas posiedzenia Rady Naukowej Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych - 
Katarzyna Nowosielska zaprezentowała najważniejsze punkty sprawozdania za 4 kwartały 
2018 roku i wnioski końcowe z opinii przygotowanej przez dr Zbigniewa Pawlaka z Katedry 
Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
 

Rada Naukowa podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego sprawozdania. 

 
W załączeniu:  
1) Sprawozdanie za 4 kwartały 2018 roku (styczeń-grudzień) 
2) Opinia do sprawozdania za 4 kwartały 2018 roku (styczeń-grudzień)  
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UCHWAŁA nr 2/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. n. med. Elżbiecie Jurkiewicz tytułu profesora 

 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 27 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), Rada 

Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" podjęła uchwałę w sprawie 

poparcia wniosku o nadanie dr hab. n. med. Elżbiecie Jurkiewicz tytułu profesora. 
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UCHWAŁA nr 3/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Anny Rogowskiej 

 

 
Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Annie Rogowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

tytuł pracy: Ocena związku uszkodzenia mikrokrążenia siatkówki oraz nerwu wzrokowego z  

uszkodzeniem narządowym u dzieci z nadciśnieniem tętniczym  

i wyznacza prof. dr hab. n. med. Mieczysława Litwina na promotora. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 4/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Anny Rogowskiej 
 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

prof. dr hab. Andrzeja Januszewicza oraz 

prof. dr hab. Marka Prosta  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Rogowskiej. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr  5/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Doroty Bulsiewicz 

 

 
Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Doroty Bulsiewicz w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

tytuł pracy: Czynniki ryzyka a efekty leczenia ciężkich postaci retinopatii wcześniaczej 

i wyznacza: 

dr hab. n. med. Justynę Czech-Kowalską na promotora oraz 

dr n. med. Wojciecha Hautza na promotora pomocniczego.  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr  6/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Doroty Bulsiewicz 
 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

dr hab. n. med. Magdalenę Rutkowską, prof. IMiD oraz 

dr hab. n. med. Iwonę Maruniak-Chudek  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Doroty Bulsiewicz. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr  7/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Agnieszki Bogusz 

 
Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Agnieszki Bogusz w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

tytuł pracy: Ocena endokrynologiczna dzieci z zespołem Shwachmana – Diamonda 

 i wyznacza: 

dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki na promotora oraz 

dr hab. n. med. Grzegorz Oracz, prof. IPCZD na drugiego promotora. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr  8/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Agnieszki Bogusz 

 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

prof. dr hab. n. med. Piotra Albrechta oraz 

dr hab. n. med. Andrzeja Kędzię  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Bogusz. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 9/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Agnieszki Mianowskiej 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Agnieszki Mianowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

tytuł pracy: Charakterystyka zaburzeń gospodarki węglowodanowej w zapaleniach 

trzustki u dzieci. 

 i wyznacza dr hab. n. med. Grzegorz Oracz, prof. IPCZD na promotora. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 10/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Agnieszki Mianowskiej 
 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

prof. dr hab. n. med. Grażynę Czaję-Bulsę oraz 

prof. dr hab. n. med. Przemysławę Jarosz-Chobot   

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Mianowskiej. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 11/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Mateusza Ciopińskiego 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Mateusza Ciopińskiego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

tytuł pracy: Retrospektywna analiza powikłań żółciowych u dzieci po przeszczepieniu 

fragmentu wątroby od żywego, spokrewnionego dawcy 

 i wyznacza: 

dr hab. n. med. Marka Szymczaka, prof. IPCZD na promotora oraz 

dr n. med. Małgorzatę Markiewicz-Kijewską na promotora pomocniczego. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 12/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Mateusza Ciopińskiego 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

prof. dr hab. Waldemara Patkowskiego oraz 

dr hab. Marka Pacholczyka  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mateusza Ciopińskiego. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 13/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Grzegorza Kowalewskiego 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Grzegorza Kowalewskiego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

tytuł pracy: Ocena wybranych czynników ryzyka wystąpienia przewlekłej choroby nerek 

u dzieci w odległym czasie po przeszczepieniu wątroby 

 i wyznacza: 

dr hab. n. med. Marka Szymczaka, prof. IPCZD na promotora oraz 

dr n. med. Dorotę Broniszczak na promotora pomocniczego. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 14/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Grzegorza Kowalewskiego 
 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

prof. dr hab. n. med. Martę Wawrzynowicz-Syczewską oraz 

dr hab. n. med. Dorotę Drożdż, prof. UJ  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza Kowalewskiego. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr 15/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Weroniki Jaroń 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Weroniki Jaroń w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

tytuł pracy: Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego potworniaków krzyżowo-

guzicznych u noworodków i niemowląt 

 i wyznacza: 

dr hab. n. med. Hora Ismaila na promotora oraz 

dr n. med. Adama Kowalskiego na promotora pomocniczego. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 16/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Weroniki Jaroń 
 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

prof. dr hab. n. med. Annę Piaseczną-Piotrowską oraz 

prof. dr hab. n. med. Wojciecha Dębka  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Weroniki Jaroń. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 17/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Przemysława Maruszewskiego 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Przemysława Maruszewskiego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

 

tytuł pracy: Analiza wyników i czynników ryzyka przeszczepienia wątroby u dzieci w 

wieku poniżej 1 roku z masą ciała poniżej 10 kg 

 i wyznacza: 

dr hab. n. med. Hora Ismaila na promotora oraz 

dr n. med. Marka Stefanowicza na promotora pomocniczego. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 18/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Przemysława Maruszewskiego 
 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Zieniewicza oraz 

prof. dr hab. n. med. Annę Liberek  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Przemysława Maruszewskiego 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 19/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Magdaleny Rakowskiej 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wszczyna przewód doktorski 

lek. Magdaleny Rakowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,  

 

tytuł pracy: Ocena gospodarki wapniowo- fosforanowej oraz układu mięśniowo- 

szkieletowego u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki 

 

 i wyznacza: 

dr hab. n. med. Grzegorza Oracza, prof. IPCZD na promotora oraz 

dr hab. n. med. Pawła Płudowskiego, prof. IPCZD na drugiego promotora. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 20/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Magdaleny Rakowskiej 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), uchwala co 

następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wyznacza: 

dr. hab. n. med. Jarosława Kwietnia oraz 

prof. dr hab. n. med. Józefa Ryżko  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Magdaleny Rakowskiej. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 21/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim  

lek. Marcina Osieckiego 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 14 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), 

uchwala co następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w głosowaniu tajnym podjęła 

uchwałę o wyznaczeniu dr hab. Bartosza Korczowskiego, prof. UR na recenzenta w 

przewodzie doktorskim lek. Marcina Osieckiego, w miejsce wcześniej wyznaczonego prof. dr 

hab. Dariusza Lebensztejna (uchwała Rady Naukowej nr 7/III/2017 z dnia 16 marca 2017 r.), 

który został powołany na członka Rady Naukowej IPCZD. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 22/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej  

w przewodzie doktorskim lek. Marcina Osieckiego 

 

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum 

Zdrowia Dziecka”, w głosowaniu tajnym, powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu z 

dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim lek. Marcina Osieckiego, w następującym 

składzie: 

prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska   

dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. IPCZD – Kierownik Egzaminu 

prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska 

dr hab. n. med. Marek Szymczak, prof. IPCZD  

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś – Promotor 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 23/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej - 

historii medycyny w przewodzie doktorskim lek. Marcina Osieckiego 

 

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do 

art. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum 

Zdrowia Dziecka”, w głosowaniu tajnym, powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu z 

dyscypliny dodatkowej – historii medycyny w przewodzie doktorskim lek. Marcina 

Osieckiego, w następującym składzie: 

prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik  

dr hab. n. med. Michał Kopczyński, prof. UW   

dr hab. n. o zdr.  Janusz Ostrowski  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 24/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie wyznaczenia kandydata do Rady Doskonałości Naukowej 

 

W związku z ogłoszonymi wyborami członków I kadencji Rady Doskonałości Naukowej 

Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" na podstawie art. 233 ust. 5. 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w głosowaniu tajnym 

podjęła uchwałę o wyznaczeniu prof. dr hab. n. med. Ryszarda Grendy jako kandydata do 

Rady Doskonałości Naukowej. 

 

 

  



RADA NAUKOWA  
INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA  DZIECKA” 
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa 
tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72 
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl 

 

UCHWAŁA nr 25/II/2019 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 
z dnia 21 lutego 2019 

 

w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych 

 

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. 2018, poz. 736), uchwala co następuje: 

 
Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" pozytywnie zaopiniowała 

zmiany w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 

własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Tekst jednolity Regulaminu 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 


