
        Warszawa 23.05.2018. 

 

PROTOKÓŁ 

 

z posiedzenia Komisji d/s przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w ZN 

Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych. 

 

 

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko adiunkta w ZN Centrum Badań i 

Technologii Radiacyjnych C-7 została powołana przez Dyrektora IChTJ komisja w 

składzie: 

 

Prof. dr hab. Aleksander Bilewicz 

Prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski 

Prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska-Kołtuniewicz 

 

Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów: 

1. Dr Konrad Skotnicki, absolwent Studium Doktoranckiego IChTJ, 

2. Dr Mariusz Mazurek, zatrudniony do czerwca 2017 r.,  na Wydziale Inżynierii 

Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 

Warszawie. 

Na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 Komisja stwierdziła kompletność i zgodność z 

wymaganiami dokumentów przesłanych przez kandydatów.  

Na podstawie przesłanych dokumentów Komisja postanowiła rekomendować dra 

Konrada Skotnickiego na stanowisko adiunkta w ZN Centrum Badań i Technologii 

Radiacyjnych C-7. 

Dr Skotnicki, absolwent Studiów Doktoranckich IChTJ, jest chemikiem 

specjalizującym się w dziedzinie chemii radiacyjnej. Jego  główne zainteresowania 

badawcze dotyczą reakcji rodnikowych związków biologicznie czynnych. Jest 

autorem 6 publikacji w dobrych międzynarodowych czasopismach z listy 

filadelfijskiej. Był autorem 16 doniesień, w tym 8 ustnych na krajowych i 

międzynarodowych konferencjach, kierował grantem “PRELUDIUM”, Narodowego 

Centrum Nauki. Prowadzi szeroką współpracę z kilkoma ośrodkami badawczymi, 

która zaowocowała wspólnymi publikacjami. Dwukrotnie przebywał na stażach 

badawczych na Uniwersytecie w Notre Dame wUSA.  

Dr Mazurek posiada 35 letni staż badawczy. Był zatrudniony na Wydziale Inżynierii 

Bezpieczeństwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w 

Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Aparatury Badawczej i Dydaktycznej 

COBRABiD w Warszawie, w Instytucie Optoelektroniki (dawniej Fizyki Plazmy) w 

Wojskowej Akademii Techniczne, na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej w 



Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz w Zakładzie Dozymetrii w 

Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie. Jego zainteresowania 

naukowe dotyczą analizy skażeń środowiskowych, w tym promieniotwórczych, 

radiochromatografii cienkowarstwowej a także  fotodynamicznej metody 

rozpoznania i leczenia nowotworów. Jest autorem 8 publikacji w 

międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej. Ostatnia publikacja ukazała 

się w 2001 r. Był autorem 58 doniesień na krajowych i międzynarodowych 

konferencjach. Posiada bardzo duży dorobek dydaktyczny m.in. kierował ponad 160 

ukończonymi pracami dyplomowymi – zarówno inżynierskimi jak i magisterskimi, 

opracował 36 programów nauczania. Nie kierował dotychczas żadnym grantem 

badawczym NCN lub NCBR. 

Wybierając dra Konrada Skotnickiego komisja kierowała się głównie jego 

specjalizacją badawczą odpowiadającą wymaganym kwalifikacjom na stanowisko 

adiunkta w ZN Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych C-7. Za wyborem dra 

Skotnickiego przemawia także znacznie większa aktywność publikacyjna w 

ostatnich latach oraz prowadzona intensywna międzynarodowa współpraca 

naukowa. 

Dnia 21.06.2018 r Rada Naukowa Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej zatwierdziła 

wyniki konkursu.  

 

 


