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Ocena
dorobku naukowego i osiEgnigciahabilitacyjnego dr inz. Pawla Mierczyrlskiego
w postgpowaniu prow adzonym przezWydzial Chemiczny
Politechniki L6dzkiei

Dr inL. pawel

Mierczyriski

ukonczyt Wydzial

Chemiczny

Politechniki

I'odzktei

w

2006 r., po czyrn zosta| przyjery na studia doktoranckie. W czerwcu 20L0 r. na Wydziale
Chemicznym PL obro nil rozprawg doktorsk4 pt. ,,Nosnikotuekntalizatory typu Me Cu/noinik
(Me = Ag, Au, noinik = ZnAIzOq, FeAIOs, CrAIsOu)do syntezy metanolu i koruuersiitlenku uggla
parq wodnq" wykonan4 pod kierunkiem prof. dr hab. tnz. Wojciecha K. J62wiaka.
W pa1d,zierniku tego roku zostal zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Chemii
Og6lnej i Ekologicznej Wydzialu Chemicznego PL. Od paldziernika 2012 roku do dzisiaj
pracuje w wyLej wymienionym Instytucie na stanowisku adiunkta.
Uwagi do wymaganych

dokument6w

Zgodnie z wyrnogami S 12. Pkt. 2. RozporzEdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyLsiego z dnia 26 wrzeSnia 20L6 r. (Dz. TJ. 201,6r., Poz. 1586) dr in2. P. Mierczyfiski do
wniosku o w szczecie postgpowania habilitacyjne go dol4czyl
1) kopig dokumentu potwierdzaj4cego posiadanie stopnia doktora (zal. nr. 1);
2) autoreferat przedstawiaj4cy opis dorobku i osi4gnigi naukowych albo artystycznych, w
szczegolnoSciokre6lonych w art.1.6ust. 2 ustawy, w jgzykt polskim (zal. nr. 2) i w jgzyku
angielskim (zal. nr. 3);
opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych albo
3) *yku
dokumentacjg dorobku artystycznego wraz z zapisem dziel artystycznych odpowiednim
ze wzglgdu na rodzaj dztela i dokumentacj4 ich publrcznej prezentacji, sporz4dzone w
spos6b uwzglgdniaj4cy kryteria oceny osi4gnigi okre6lone w przeprsach wydanych na
podstawie art. L6 ust. 4 ustawy (zal. nr. 5)
4) informacje o (zal. nr. 5):
a) osi4gnigciach dydakty cznych i sprawowanej opiece naukowej nad studentami,
lekarzami w toku specjalizacji lub doktorantami w charakterze opiekuna naukowego
lub promotora pomocniczego wraz z wykazem przewod6w doktorskich,
b) wsp-6lpracy z insrytucjami lub organizacjamtbgd4cymi zgodnre z postanowieniami ich
statut6w towarzystwami naukowymi albo dzialaj4cymi w zakresie sztuki w kraju lub
za grartrc4,
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c) odbytych stazach w krajowych lub zagrantcznych o6rodkach naukowych
akademickich,
d) dzialalnoSci popularyzuj4cej naukg lub sztukg.

lub

Nie rozumiem dlaczego w Autoreferacie (zat. m.2) umieszczorto na str. 19-47informacje
bgd4ce prawie w calo6ci powt6rzeniem danych podanych w zal4cznrku nr. 5. Cz95i pod
choi s4 tylko
myl4cym zreszt4tytulem 5. Omotuieniepozostntychosiqgnig(naukotuo-bndmoczych,
ich wykazern. Czgsctdanych:pkt.5.6 poz.13-16 (str.27 zal.nr.2) czy pkt. 8 (str.46 zal.m.2)
nie powt6rzono natomiast w Informa.ji o dotychczasowym dorobku naukowyrn (zal. nr. 5).
Zal4cznik nr. 5 zawiera informag" o udztale dr rnl. P. Mierczyriskiego w planowaniu,
realizagr I przygotowaniach prac do opublikowania zar6wno tych stanowi4cych osi4gnigcie
naukowe jak i wszystkich pozostalych. Odnoszg wrailente, ze zabraklo nalezytei staranno6ci
przy przygotowywaniu tak wa2nej dokumentacji oraz korekcie material6w.
Ocena dorobku
Zestawienia

naukowego
tabelary czne dorobku

(brak

naukowego

ich

w

przedstawionych

materialach) ulatwiaj4 dokonanie ilo6ciowej oceny. Ponizej zestawilem w tabeli liczbowe
dane o osi4gnigciach naukowych habilitanta.

OsiEgnigcianaukowe
Rodzaj
publikacji

Artykuty
Rozdzraly *

Po doktoracie

Przed doktoratem

K
1.0z
IF

M
5z
IF

TIF

K

M

'].,
bez IF

27 zIF
3 bez IF

-]-,6,254*

O96lem
K+M
TIF
65,287* 42 zIF
4 b e zI F

IIF
8']..,541*

1

1

monografii

1

Materialy

5

6

1,4k
35p

6w
28k
78p

pokonferencyjne
Prezentacje na
konferencjach

4w
3k
7p

2w
6k
5p

5k
31p

K - krajowe; M - rntgdzynarodowe
w - wyktad; k - komunikat; p - poster
* - dane liczbowe podane przez habilitanta
Bior4c pod uwagg powyhsze zestawienie mozna stwrerdzii 2e dorobek dr tnZ.
P. Mterczyriskiego jest znacz4cy, szczeg6lnte w okresie po uzyskaniu stopnia doktora.
Zwraca uwagg takLe istotny wzrost Sredniej warto6ci IF (impact factor) artykulu naukowego

r

*,,,,,i''iniNry
-q
illil

"m"iwMffiffi
przed i po doktoracie, kt6re wynosz1 odpowiednio L,08 i 2,42. Nale2y
podkreslr( dule zaangahowanie i skuteczno6i badawcz4 habilitanta, kt6ra zaowocowala w
ci4gu 11 lat od ukoriczertLa studi6w opublikowaniem 46 artykul6w, a wigc Srednio 4 ptac
opublikowanego

rocznte, a takLe du24 aktywnoSci4 na konferencjach krajowych i migd zynarodowych.
Taka ilosciow a anaLtzanie wydaje sig jednak jednoznaczrtLe pozytywna, jeSli weZmie sig
pod uwagg fakt opublikowania w5r6d V.h artykul6w tylko iednej pracy monoautorskiej
oraz politykg publikacyjnq zespolu. Z udzialem habilitanta po doktoracie zesp6l
czasopismach migdzynarodowych.
Zd,ecydowana wigkszoSC(21) to prace wieloautorskie zliczb1autor6w > 5 os6b (pozostale to
l monoautorska i5 zhczbawsp6lautor6w 1-3).S4w6r6dnich prace z siedmioma (4) unawet
opublikowal

27

artykul6w

z

IF,

wszystkie

w

habilitanta w
przygotowanie artykul6w oraz ilo6i wsp6lautor6w Sredni udzial przypadaiqcy na jednego z
nich zmienia sig od ok. 14.5 % dla 15 prac po doktoracie nie wchodz4cych w sklad
osi4gniecia habilitacyjnego do 6,12 % dla 17 prac wieloautorskich w osi4gnigciu
z

dziesigcioma

(2) wsp6lautorami.

Przyynuj4c

deklarowane

udzialy

habilitacyinym. Bior4c pod uwa gg, 2e chodzi tu o warto6ci Srednie, pojawia sig pytanie czy
rzeczywi6cie wszyscy za sw6j udzial w przygotowaniu publikacii zaslugiwali na
wsp6lautorstwo? Nie mam zarniaru rozstrzygai tego pytania, jednak chca zwt6ci( uwage na
trudnos ( z jak4 przychodzi ocenid ten dorobek , szczeg6lnie w odniesieniu do osi4gnigcia
habilitacyjnego.
Problematyka badawcza dr rn2. P. Mierczynskiego przed doktoratem koncentruje sig na
badaniach wlaSciwoSci katahzator6w typu metal/noSnik reakcji syntezy metanolu i
p6lspalania metanu. Okres ten wiericzy rozprawa doktorska o katalizatorach syntezy
metanolu i konwersji tlenku wggla parE wodn4.
W okresie po uzyskaniu stopnia doktora

dalszych badari katalizator6w
przeznaczonych do tych reakcji, habilitant poszerza swoje zainteresowania badawcze o
katalizatory proces6w otrzymywania wodoru z metanolu (reforming parowy i reforming
obok

utleniaj4cy), uklady zeolitowe dla hydrokonwersji wgglowodor6w parafinowych czy
syntezy F-T, jak tez uklady dla otrzyrnywania biopaliw. Jako nowe zagadntenie pojawiaj4 si9
badania nad otrzymywaniem i wykorzystaniem nanorurek wgglowych jako no6nik6w w
r przernianami

utleniaj4cym reformingu metanolu. Badania zwL1zane z otrzyrnywaniem
metanolu staj4 sig tematem Jego rozprawy habilitacyjnej.

O stopniu zainteresowania wynikami badarl dr rnL. P. Mierczyriskiego Swtadcz4
cytowania jego prac. Habilitant podaje i1o66 cytowari w momencie zloienia wniosku o
postgpowanie awansowe (3.08.2017r.) wg danych dw6ch baz odpowiednio Scopus (235) i
WoS (231). Nie podaje jednak informagi jaka ich czg1( stanowi4 tzw. autocytowania.
Weryfikacja danych dokonana w bazte Scopus na koniec2077 r. przynosi nastgpui4ce dane:
237, w tym 11,6 to autocytowania. Bior4c Pod uwage ilo56
calkowita ilo6i cytowari
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artykul6w trzeba uzna1 wplyw dorobku habilitanta za Sredni. Nadzieje na
poprawg tej sytuacji budzi wzrost ilo6ci cytowari w ostatnich latach (tyt.), kt6rego
intensywno6d powinna sig zwigkszy1 w nastgpstwie opublikowaniu w latach 2016-77
opublikowanych

odpowiednio 7 t6 aftykul6w.
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Na uwa gg zasluguje tak2e fakt, duLej aktywno6ci i skutecznoSci habilitanta w staraniach
o Srodki na badanra uzyskiwane w drodze konkurs6w na projekty badawcze i stosowane.
Do6wiadczenie zdobyte w okresie przed doktoratem (gl6wny wykonawca trzech projekt6w
KBN), wykorzystal w okresie p6lnrejszytrr kieruj4c dwoma projektami badawczymt (Sonata
3 i Iuventus Plus) i uczestnrczEc jako glowny wykonawca w kilku innych projektach
badawczych pozyskanych z r62nych 2r6del (w tym m.in. Projekt rozwojowy NCBiR NR050088 i POIG.01.03.01-70-709
/ 1,2)0/ 2070). Habilitant nie unika uczesbrictwa w pracach
odbiegaj4cych od Jego naukowych zainteresowari, o czym Swiadczy funkcja gl6wnego
wykonawcy w projekcie przemyslowym "Opracowanie koncepcji samochodu osobowego".
Dr

inl.

zagranicznyrni

P. Mierczyrlski

rrawr4zal skuteczn4 wsp6lprac9

oSrodkami naukowymi

(Australia,

Rosja), w

badawcz4

wyniku

z

kt6rej

kilkoma
powstalo

kilkana6cie wsp6lnych pubtikacji. Informuje takhe, chod bez podania termin6w, o dw6ch
kr6tkich stazach naukowych (UMCS Lublin i National Research University of Electronic
Technology Moskwa) oraz kilku wyazdach szkoleniowych.
Bior4c pod uw age przedstawione w materialach habilitaclnych

informacje, nale2y

podkre6lid kilka istobrych fakt6w:
.

l4czny dorobek publikacyjny dr in2. P. Mierczyriskiego jest znacz4cy,

r *,,',,'*w.4

iffiMffiS
.

tematyka prowadzonych badan jest aktualna i atrakcyjna zar6wrlo z naukowego jak i
pr akty czne go punktu w tdzenta,

o

po uzyskaniu stopnia doktora nastEpil bardzo wyraLny rozw6j naukowy habilitanta
wyrailal4cy sig nie tytko hczbE publikacji, ale przede wszystkim udan4 realizag1
r62norodnej i trudnej tematyki badawczei,

.

umiejgtnie korzysta z wielu technik eksperymentalnych dla uzyskiwania
informacji umozliwiaj4cych interpretacjg uzyskiwanych wynik6w.
habilitant

Podsumowuj4c

oceng dorobku naukowego

stwterdzi1, 2e jest On pracownikiem

dr tn|. Pawla Mrerczyrlskiego mozna

dojrzalym i samodzielnyrn

Posiada umiejgtno6i

stawiania problem6w naukowych i ich rozwr1zywanra.
Ocena r ozpr awy habilitacyj nej
Zgodnie z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w z dnia 3 sierpnia
2077 r. osi4gnigciem naukowym jest zbi6r publikacji pt. ,,Synteza oraz przetwarzanie
72 artykul6w
obejmuj4cy
katalityc znych"
ukladach
na
zloilonych
metanolu
opublikowanych w recenzowanych czasopismach migdzynarodowych z IF. Z formalnego
punktu widzenia osi4gnigcie naukowe dr inz. P. Mierczyriskiegospelnia wym6g okre6lony w
Art. l-6. Pkt. 2 ustawy z dma 74 rnarca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. 201.6, poz. 882), kt6ry m6wi Le
,,Osi4gnigcie,o kt6rym mowa w ust. 1.,rnole stanowii:1) dzielo opublikowane w caloScilub
w zasadniczej czgsct,albo cykl publikacji powi1zanych tematycznie" .
zahczonych do osi4gnigcia naukowego znajduje sig 1 praca
monoautorska, l praca tr6jautorska i 10 wieloautorskich (od 5 do 11). Jednak oSwiadczenta
habilitanta, a takze 1,6 wsp6lautor6w ty.h prac (choi w wigkszo6ci przypadk6w bez
wskazantaudzial6w procentowych) wskazuj4na dominuj4c4 rolg dr inl.P. Mierczynskiego
WSr6d 12 artykul6w

koncepcjL prac, ich reahzagt, interpretacji wynik6w I przygotowaniu
publikacji. We wszystkich publikacjach wsp6lautorskich habilitant jest pierwszym autorem
i autorem korespondencyjnyn, aiugo udzialw pracach waha sig od 65 do 80%.Surnaryczny
impact factor 1,2 artykul6w zaLtczonych do osi4gnigcia naukowego wynosi t IF : 34,623 co
w formulowaniu

daje wielkoSi 2,885 na 1 pracg i jest dobrym wynikiem. Wielko6i ta przewyLsza podane
wcze5niej odpowiednie wartoSci Sredniego IF dla prac przed i po doktoracie.
Tematyka prac stanowiEcych osi4gnigcie habilitacyjne jest walna i bardzo aktualna.
Synteza metanolu jest stale przedmiotem duLego zainteresowania, ze wzglgdu na jego liczne
zastosow antia, w tym takle mozliwo6ci przeksztalcania w paliwa sihrikowe. Ogromne
nadzieje wi4zane s4 w syntez1 metanolv z mLeszaniny ditlenku wggla i wodoru i trochg
szkoda, Le habilitant nie spr6bowal zweryftkowai przydatnoSci swoich propozycji
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badawczytn jest
pozyskiwanie wodoru (szczeg6lnre z niskq zawarto6ci4 CO), ffaktowanego jako no6nik
energii w ramach tzw. gospodarki wodorowej (hydrogen economy). Zastosowanie w duiej
skali czystego wodoru jako paliwa wydaje sig trudne ze wzglgdu na problemy zwi4zane z
katalizator6w

takle

w

tej reakcji.

Podobnie

atrakcyjnym

tematem

j"go rnagazynowaniem i transportem. Wymusza to poszukiwanie tanich, latwo dostgpnych
no5nik6w wodoru o polqdanych wla6ciwoSciach uzytkowych, w6r6d kt6rych na uwage
zasluguje wlaSnie metanol, szczeg6lnie dla rozproszonych, malych wytw6rni wodoru i
mobilnych uklad6w ogniw paliwowych.
Zgodnte

z tytulem

osi4gnigcia habilitacyjnego

cykl

dotyczy

prac

katahzator6w

syntezy metanolu z mieszaniny CO+Hz (prace oznaczone jako H.1., H.3 i H.4),
reformingu parowego metanolu (H.5 i H.6) oraz tlenowo-parowego reformingu metanolu
reformingiem
lub
parowym
reformingiem
utleniaj4cym
(nazywanego
tak2e
odpowiednio

autotermicznym) na ukladach met alicznych odpowiednio na zloilonym no6niku tlenkowym
(H.7 i H.8) lub wielo6ciennych nanorurkach wgglowych (H.10, H.l-l iF{.12). Cykl uzupelnrai4
praca H.9 wykazuj4ca mozliwo6d wykorzystania samych nanorurek w tlenowo-parowym
reformingu metanolu oraz praca H.2 dotycz4ca wla6ciwo6ci katahzator6w M/ZnAlzO+ w
reakcji konwersji tlenku wggla z par1wodn4 WGSR).
Nie wydaje sig celowe i potrzebne szczeg6lowe analizowanie wynik6w uzyskanych
przez dr rnl. P. Mierczynsktego w cyklu recenzowanych i opublikowanych artykul6w w
dobrych czasopismach migdzynarodowych. Pozwalam sobie jednak w tym miejscu na dwie
uwagi.
o Uzyskanie

interesuj4cych i obiecuj4cych wynik6w badan mono i bi-metalicznych
uklad6w katalityc znych naniesionych na handlowe nanorurki wgglowe (prace H.10-H.12)
stalo sig inspiraqE do podjgcia pr6by uzyskania wlasnego materialu wgglowego i oceny
j"go wla6ciwo6ci katalityc znych w reakcji tlenowo-parowego reformingu metanolu
(wskazuj4 na to duty przeslania prac H.9-H.1,2 do redak.ji). Przeprowadzone Po taz
pierwszy w literaturze badania wieloSciennych nanorurek wgglowych w tej reakcji,
przyntosly

wazrle

obserwacje. Zar6wno

aktywowany

juk

i

poddany

procesowi

oczyszczania material wgglowy wykazuj4 obiecuj4ce wla6ciwoSci wskazuj4ce na znacz4cy
wplyw Fe:Oa, metalicznego helaza i defekt6w struktury nanorurek na aktywno6i i
selektywno6i w tej reakcji. Konsekwencj4 tego nurtu badart,dr rnz. P. Mierczynskrego jest
,,Zaprojektownnie stanoruiska badaruczego do syntezy nanorurek ruggloutych metodq
chemicznego osndzanin z fazy gazoruej (CVD), umoilhuiajqce otrzymanie nanomateriril6ru o
6ci6le okreilonych rutaichuoiciach fizykochemicznych" wymienione (trochg rra ,,wyrost")
jako

osiqgnigcie wynikaj4ce

z opisanych badari (Autoreferat

str. 17), jednak bez

udokumentowania w materialach habilitacyjnych.
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Wydaje sig trochg zaskakuj4ce wl}czenie do cyklu prac habilitacyjnych publikacji H.2,
choi oczywiscie WGSR towar zyszy zar6wno syntezie jak teL reformingowi Parowemu
metanolu. Praca ta jest przez samego habilitanta traktowana marginalnie w Autoreferacie
(str. 13), a przecie| w okresie po doktoracie opublikowal On kilka prac dotycz4cych
katahzator6w syntezy amoniaku (np. P. Mierc zynskr, T.P. Maniecki, K. Chalupka, W.
:1,2,4) for
Maniukiewicz, W.K. Jolwtak, Cuf Zn AlyO, supported catalysts (ZnO: AlzOs
methanol synthesis, Catalysis Today 776(2011) 21

27) w kt6rej tak2e byl autorem

korespondencyjnym.

.

Do najw a2ntejszych osi4gnig6 dr tn2. P. Mierc zynskrego zaLtczy( moLna:
wykazanie przydatno6ci nanorurek wgglowych jako kataltzator6w tlenowo-parowego
reformingu metanolu,

.
.

zaproponowanie nowych uklad6w katalitycznych dla reakgi otrzymywania wodoru z
metanolu z wykorzystaniem nanorurek wgglowych jako no6nik6w fazy metalicznej,
optymahzaga skladu prostego ukladu Cu/MWCNTs oraz wykazanie mozliwo6ci
j"go

poprawy

wla6ciwo6ci przez dodatek niewielkich

iloSci zlota zwrqkszaj4cego

aktywno6i i wyd ajno6( tworzenia wodoru,
o

wykazame interesuj4cych wla6ciwo6ci spinelu cynkowo-glinowego jako no6nika reakcji
reformingu parowego metanolu, kt6ry pozwala w ukladzie bimetalicznym Rh-Cu na
uzyskanie wysokiej aktywno6ci przy braku CO w produktach reakcji,

.

wyjaSnienie korzystnego wplywu palladu na aktywnoSi i selektywnoSi w reakcjach
syntezy i reformingu parowego metanolu powstawaniem stopu Pd-Cu nrezale2nte od
.
r o dzaju noSnika (ZnAlzO s czY ZrO z- AIz-Oa)

.

wskazartre zjawiska spillover wodoru z Pd na CuO jako odpowiedzialnego za wzrost
selektywnoSci do metanolu

.

czasrepo ukoriczeniu studi6w sporego r r6|norodnego dorobku
p o stgpowania habilitacyine go.
b adaw czpgo, p o zw alajAcego na w szc zQCLe
uzyskanie w kr6tkim

informacje

Analizuj4c
Mierczyriskiego

mozna

zawarte

wyrazi(

w

opinig,

habilitaclnych
dokumentach
2e jest On liderem zespol6w

dr

rn|.

P.

realtzui4cych

poszczeg6lne zad.ania. Inicjuje i planuje badania, ttczestnrczy w reahzacii do6wiadczen,
opracowaniu i interpretacji wynik6w oraz przygotowaniu publikacji.
Ocena innej

dzialalnoSci

Dr inl. P. Mierczynski ma osi4gnigcia w ksztalceniu kadr, bo pelnil funkcjg promotora
pomocnLczego dw6ch i jest opiekunem naukowym 3 innych doktorant6w. Rada Wydzralu
powierzyla mu promotorstwo 8 prac magisterskich i 7 prac tnLymerskich. Sprawow al tak2e
opiekg nad

reahzacjq projektu

reahzowanego w

programie

Erasmus przez studenta
Nffi

N

ffi

ffi

iffi&ffiffis
zagranicznego. Prowadzi

zajgcia dydaktyczrle

i rachunkowe

laboratoryjne

z t62nych

przed.miot6w (chemia og61na, technologia chemiczrta, analityka) oraz ieden wyklad z chemii
dla student6w kierunku Papiernictwo i Poligrafia.
redakcji
zaowocowaly proSbami kilkunastu
Osi4gniecia bad.awcze habilitanta
czasopism migd zynarodowych o recenzowanie prac przesyLanych do druku. Jedno z nrch
Appl.Catal. B: Env. (IFzoro=9.446) przyznalo mu stosowny certyfikat. Otrzyrnal tak|e kilka
nagr6d z kt6rych najwa 2ntejsze to stypendium START przyznawanego przez Fundacjg na
rzecz Nauki Polskiej (2012) i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyilszego dla
wybitnych mlodych naukowc6w (2015).
O dzialalnoSci organizacyjnej habilitant

podaje malo

informacji.

Byl opiekunem

student6w rosyjskich podczas ich letnich praktyk na Pl,, wsp6lorganizatorern wakacyjnych
praktyk student6w polskich w Sankt Petersburgu a od roku 2016 jest czlonkiem
Wydzialowej Komisji Wyborczej. Chcialbym podkre5h( du24 aktywnoSi i skutecznoSi w
dztalantach dl a p o zy skiw ania 5ro dk 6w z ewnq tr zny ch.
Wniosek

koricowy

zawarte w recenzji nie dotycz4 w zasadzre strony
merytorycznej d,orobku habilitanta, dlatego nie *og4 wplyn11 na oceng koricow4.
Uwagi

krytyczne

i polemiczne

W podsumowaniu recenzjt chciatbym stwierdzr(, 2e przedstawiony dorobek naukowy,
w ksztalceniu kadry, dydaktyczny i organtzacyjny dr rn|. P. Mierczyrlskiego spelnia
warunki okreslone w Ustawie z dnia L4 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule
naukowyrn oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, 2003, poz. 595, ze
zmianamr Dz. U. 2Cl1.6,poz. 8S2) oraz Rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy1szego z dnia 26 wrzeSnia 201.6r. (Dz. [J.2016 r., Poz. 1586) w sprawie szczeg6lowego
trybu i warunk6w przeprowadzania czynno6ci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu
habilitacyj.y-

orazw postgpowaniu o nadanie tytulu profesora.

Dlatego z pelnym przekonaniem kierujg do Komisji Habilitacyjnej powolanej ptzez
Centraln4 Komisjg ds. Stopni i Tytul6w oraz Rady Wydzialu ChemLcznego Politechniki
stopnia doktora
t-odzkiej wniosek o nad.anie dr n2. Pawlowi Mierczyriskiemu
habilitowanego w dziedzinie nauki chemiczne, w dyscyplinie chemia.

Lublin, 12 stycznia2}l7 r.
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