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UCHWAŁA nr  1/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
 

w sprawie zaopiniowania kandydatury prof. dr hab. n. med. Joanny Pawłowskiej na 
stanowisko kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii 

 
 
 
 
 

Rada Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w głosowaniu tajnym 

pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. dr hab. n. med. Joanny Pawłowskiej na 

stanowisko kierownika Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii. 
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UCHWAŁA nr  2/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora 
dr hab. n. med. Maciejowi Pronickiemu  

 

Na podstawie art. 179 ustawy 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. 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” w głosowaniu tajnym, 

jednomyślnie, 24 głosami „za” (na 26 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, 

spośród 38 uprawnionych członków Rady Naukowej) przyjęła uchwałę o wszczęciu 

postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. n. med. Maciejowi Pronickiemu. 
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UCHWAŁA nr  3/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

w sprawie wyboru kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

dr hab. n. med. Maciejowi Pronickiemu 

 

Na podstawie art. 179 ustawy 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. 2 

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” w głosowaniu tajnym podjęła 

decyzję o wyborze 11 kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora dr hab. n. med. Maciejowi Pronickiemu. 

Lista kandydatów na recenzentów:  

1. Prof. Anna Kostera-Pruszczyk - Warszawski Uniwersytet Medyczny  

2. Prof. Justyna Szumiło - Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

3. Prof. Janusz Dzięcioł - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

4. Prof. Agnieszka Słowik - Uniwersytet Jagielloński  

5. Prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz - Instytut Psychiatrii i Neurologii  

6. Prof. Maria Chosia - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  

7. Prof. Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska - Warszawski Uniwersytet Medyczny  

8. Prof. Elżbieta Urasińska- Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  

9. Prof. Józef Kobos - Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

10. Prof. Beata Sikorska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

11. Prof. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
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UCHWAŁA nr  4/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 
 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora 
dr hab. n. med. Wiesławie Grajkowskiej  

 

Na podstawie art. 179 ustawy 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. 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” w głosowaniu tajnym, 

jednomyślnie, 25 głosami „za” (na 26 osób obecnych i uprawnionych do głosowania, 

spośród 38 uprawnionych członków Rady Naukowej) przyjęła uchwałę o wszczęciu 

postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. n. med. Wiesławie Grajkowskiej. 
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UCHWAŁA nr 5/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

w sprawie wyboru kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

dr hab. n. med. Wiesławie Grajkowskiej 

 

Na podstawie art. 179 ustawy 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. 2 

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” w głosowaniu tajnym podjęła 

decyzję o wyborze 11 kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora dr hab. n. med. Wiesławie Grajkowskiej. 

Lista kandydatów na recenzentów:  

1. Prof. Sławomir Michalak  - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

2. Prof. Radosław Rola   - Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

3. Prof. Stanisław Kwiatkowski - Uniwersytet Jagielloński 

4. Prof. Bogdan Ciszek   - Warszawski Uniwersytet Medyczny 

5. Prof. Michał Jeleń   - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

6. Prof. Dariusz Jaskólski   - Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

7. Prof. Bernarda Kazanowska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

8. Prof. Jan Styczyński   - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

9. Prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz - Instytut Psychiatrii i Neurologii 

10. Prof. Przemysław Nowacki -  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  

11. Prof. Walentyna Balwierz  - Uniwersytet Jagielloński  
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UCHWAŁA nr  6 /III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  
dr n. med. Radosława Jaworskiego 

 
 

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do art. 18a 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” przyjęła uchwałę o wyrażeniu 

zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk medycznych w 

dyscyplinie medycyna dr n. med. Radosława Jaworskiego wszczętego w dniu 1 marca 2019 r. 

przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 
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UCHWAŁA nr  7/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyboru trzech członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym 

 dr n. med. Radosława Jaworskiego 
 

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w nawiązaniu do art. 18a ust. 5 pkt. 

2 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” w wyniku głosowania tajnego, 

w którym uczestniczyło 25 osób przyjęła uchwałę o wyborze 3 członków Komisji 

Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr n. med. Radosława Jaworskiego: 

1. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, prof. CMKP z Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie; 

Studium Kliniczno-Dydaktyczne; Klinika Kardiochirurgii – RECENZENT (25 głosów „za”) 

2. prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak z Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia 

Dziecka" – SEKRETARZ (24 głosy „za”, 1 wstrzymujący) 

3. prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski z Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" -

CZŁONEK KOMISJI (25 głosów „za”) 
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UCHWAŁA nr 8/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Katarzyny Pasternak-Pietrzak 

 
Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Katarzynie Pasternak-Pietrzak w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Ocena czynników prognostycznych nawrotu choroby i jakości życia 

pacjentów z chorobą Cushinga w materiale ośrodka Instytut „Pomnik - 

Centrum Zdrowia Dziecka”  

i wyznacza dr hab. n. med. Mieczysława Szaleckiego na promotora oraz dr n. med. Elżbietę 

Moszczyńską 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  9/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Katarzyny Pasternak-Pietrzak 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Jerzego Starzyka oraz 

prof. dr hab. n. med. Artura Mazura  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Katarzyny Pasternak-Pietrzak. 

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

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

 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Moniki Prokop-Piotrkowskiej 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Monice Prokop-Piotrkowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Porównanie metody automatycznej i tradycyjnej oznaczania wieku 

kostnego. Ocena wieku kostnego u dzieci niskorosłych o wybranej 

etiologii: całkowity niedobór hormonu wzrostu, częściowy niedobór 

hormonu wzrostu, mała masa urodzeniowa. 

i wyznacza dr hab. n. med. Mieczysława Szaleckiego na promotora. 

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

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Moniki Prokop-Piotrkowskiej 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Urszulę Zaleską-Dorobisz oraz 

dr hab. n. med. Iwonę Beń-Skowronek   

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Moniki Prokop-Piotrkowskiej. 

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

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

 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Agnieszki Leckiej- Ambroziak 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Agnieszce Leckiej- Ambroziak w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Zespół Pradera-Williego: obraz kliniczny, efekty leczenia 

wielospecjalistycznego, w tym terapii hormonem wzrostu, u pacjentów leczonych 

w polskich ośrodkach endokrynologii dziecięcej w latach 2002-2016 

 

i wyznacza dr hab. n. med. Mieczysława Szaleckiego na promotora. 

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

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Agnieszki Leckiej- Ambroziak 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Annę Kucharską oraz 

prof. dr hab. n. med. Artura Bossowskiego   

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Leckiej- Ambroziak. 

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

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

 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Violetty Wojno 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Violetcie Wojno w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Metoda endoskopowa jako wspomaganie kompleksowego leczenia 

otyłości olbrzymiej u nastolatków 

i wyznacza prof. dr hab. n. med. Piotra Sochę na promotora oraz dr n. med. Macieja 

Dądalskiego 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 15/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Violetty Wojno 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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 Rydzewską oraz 

prof. dr hab. n. med. Artura Mazura  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Violetty Wojno. 

 
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/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Anny Niezgody 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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 Niezgodzie w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Zastosowanie testu Western blot IgG/IgM we wczesnej diagnostyce 

wrodzonej toksoplazmozy  

i wyznacza dr hab. n. med. Dariusza Gruszfelda, prof. IPCZD na 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 17/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Anny Niezgody 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. hab. n. med. Elżbietę Pac-Kożuchowską oraz 

dr hab. n. med. Renatę Bokiniec  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Niezgody. 

 
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/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Mikołaja Danko 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Mikołajowi Danko w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Wpływ mieszaniny żywieniowej o zwiększonej zawartości kwasów 

tłuszczowych omega-3 na funkcję wątroby u dzieci pozostających na 

przewlekłym żywieniu pozajelitowym 

i wyznacza prof. dr hab. n. med. Janusza Książyka na 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 19/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Mikołaja Danko 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. med. Agnieszkę Szlagatys-Sidorkiewicz oraz 

dr hab. Ewę Toporowską-Kowalską  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Mikołaja Danko. 

 
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/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Klaudii Rakusiewicz 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Klaudii Rakusiewicz w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: „Analiza zmian naczyniowych siatkówki u dzieci z niewydolnością serca 

w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej przy pomocy angiografii 

opartej na optycznej koherentnej tomografii komputerowej siatkówki” 

i wyznacza dr hab. n. med. Lidię Ziółkowską, prof. IPCZD na promotora oraz dr n. med. 

Krystynę Kanigowską 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  21/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Klaudii Rakusiewicz 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Lesława Szydłowskiego oraz 

prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Klaudii Rakusiewicz. 

 
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/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Agaty Paszkowskiej 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Agacie Paszkowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Analiza kliniczna i molekularna  kardiomiopatii pod postacią niescalenia 

mięśnia lewej komory serca u dzieci 

i wyznacza dr hab. n. med. Lidię Ziółkowską, prof. IPCZD na promotora oraz dr n. med. 

Elżbietę Ciarę 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 23/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Agaty Paszkowskiej 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Jadwigę Moll oraz 

dr hab. n. med. Jolantę Wierzbę  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agaty Paszkowskiej. 

 
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/III/2019 

RADY NAUKOWEJ 
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

z dnia 21 marca 2019 
 

 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Zuzanny Powichrowskiej 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Zuzannie Powichrowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Zastosowanie metod diagnostyki nieinwazyjnej we wczesnym rozpoznaniu 

choroby wątroby związanej z operacją Fontana (FALD, Fontan-

associated liver disease) u pacjentów z czynnościowo pojedynczą komorą 

i wyznacza dr hab. n. med. Grażynę Brzezińską-Rajszys na promotora oraz dr n. med. 

Małgorzatę Żuk 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 25/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Zuzanny Powichrowskiej 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Lidię Tomkiewicz-Pająk oraz 

prof. dr hab. n. med. Annę Liberek  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Zuzanny Powichrowskiej. 

 
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 26/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Anny Migdał 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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 Migdał w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Odrębności w postępowaniu w nadciśnieniu płucnym u dzieci 

i wyznacza dr hab. n. med. Grażynę Brzezińską-Rajszys na promotora oraz  dr n. med. 

Małgorzatę Żuk 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 27/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Anny Migdał 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Marcina Kurzynę oraz 

dr hab. n. med. Jacka Kusę  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Anny Migdał. 

 
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 28/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Marii Janowskiej 
 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Marii Janowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Charakterystyka wybranych parametrów odpornościowych w wątrobie i 

krwi obwodowej u dzieci z atrezją dróg żółciowych 

i wyznacza prof. dr hab. n. med. Joannę Pawłowską na promotora oraz dr Joannę Bierłę 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 29/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Marii Janowskiej 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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 Liberek oraz 

prof. dr hab. n. med. Małgorzatę Pawłowską    

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marii Janowskiej. 

 
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 30/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Agnieszki Brożyny 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Agnieszce Brożynie w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Ocena tolerancji chemioterapii u noworodków z rozpoznaniem 

nowotworu złośliwego, leczonych w Instytucie „Pomnik - Centrum 

Zdrowia Dziecka”  

i wyznacza dr hab. n. med. Bożennę Dembowską-Bagińską, prof. IPCZD na 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 31/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Agnieszki Brożyny 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Bernardę Kazanowską oraz 

prof. dr hab. Elżbietę Adamkiewicz-Drożyńską  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Agnieszki Brożyny. 

 
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 32/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Doroty Majak 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Dorocie Majak w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Miejsce defekografii w algorytmie diagnostyczno-terapeutycznym 

zaparcia stolca u dzieci 

i wyznacza dr hab. n. med. Elżbietę Jurkiewicz, prof. IPCZD na 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 33/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Doroty Majak 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Ewę Kluczewską oraz 

dr hab. n. med. Magdalenę Woźniak  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Doroty Majak. 

 
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 34/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora w przewodzie  

lek. Jędrzeja Sarneckiego 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Jędrzejowi Sarneckiemu w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Ocena elastyczności aorty piersiowej w obrazowaniu metodą rezonansu 

magnetycznego u pacjentów pediatrycznych z pierwotnym 

nadciśnieniem tętniczym  

i wyznacza dr hab. n. med. Elżbietę Jurkiewicz, prof. IPCZD na 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  35/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Jędrzeja Sarneckiego 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Andrzeja Pawła Wieczorka oraz 

dr hab. n. med. Katarzynę Potoczną-Jończyk  

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Jędrzeja Sarneckiego. 

 
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 36/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotorów w przewodzie  

lek. Marii Posadowskiej 
 

 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. Marii Posadowskiej w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna  

tytuł pracy: Przydatność diagnostyki elektrokardiograficznej w rozpoznawaniu 

zespołu Brugadów w populacji dziecięcej 

i wyznacza prof. dr hab. n. med. Katarzynę Bieganowską na promotora oraz dr n. med. 

Monikę Brzezińską 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 37/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 
w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim  

lek. Marii Posadowskiej 
 

Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy 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. med. Iwonę Cygankiewicz oraz 

prof. dr hab. Waldemara Bobkowskiego 

na recenzentów w przewodzie doktorskim lek. Marii Posadowskiej. 

 
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 38/III/2019 
RADY NAUKOWEJ 

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

 

w sprawie wyboru elektorów Rady Głównej Instytutów Badawczych 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. 

2018, poz. 736, 1669), uchwala co następuje: 

 

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

prof. dr hab. n. med. Bohdana Maruszewskiego i dr n. med. Marka Migdała na elektorów 

Rady Głównej Instytutów Badawczych. 

 


