
Prof. dr hab. Ewa Bulska 

Jest pracownikiem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.  
Od 2005 roku kieruje Centrum Metrologii Chemicznej przy 
Uniwersytecie Warszawskim, a od 2013 roku jest dyrektorem Centrum 
Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła 
staże naukowe w Instytucie Maxa Placka (Dortmund, Niemcy), na 
Uniwersytecie w Umea (Szwecja), na Politechnice w Darmstadzie 
(Niemcy), w instytucie Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji 
Europejskiej IRMM (Geel, Belgia).Jest członkiem Komitetu Chemii 
Analitycznej PAN oraz przewodniczącą Zespołu Spektrometrii 
Atomowej KChA PAN. Poza tym jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego, jest członkiem zarządów Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie 
w Hołdzie, Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz międzynarodowej 
organizacji Eurolab. Prof. E. Bulska posiada w swoim dorobku ponad 180 publikacji 
naukowych w czasopismach między-narodowych, około 40 publikacji w czasopismach 
polskich, poza tym 5 rozdziałów w monografiach w języku angielskim oraz 7 rozdziałów  
w monografiach polskich. Jest również autorką podręcznika „Metrologia Chemiczna”, 
wydanego przez wydawnictwo MALAMUT. Jest laureatka wielu nagród, w tym nagrody im. 
Bunsena-Kirchoffa przyznanej przez Niemieckie Towarzystwo Chemiczne za wybitne 
osiągnięcia w zakresie spektroskopii atomowej (2004 r.); nagrody Uniwersytetu 
Warszawskiego im W. Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie 
zastosowań chemii analitycznej (2006 r.); medalu im. Wiktora Kemuli przyznanego przez 
Polskie Towarzystwo Chemiczne, za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii analitycznej (2012 
r. ).; tytuły IUPAC’2015 Distinguished Women in Chemistry, przyznanej przez organizację 
IUPAC (2015 r.); nagrody im. J. Fijałkowskiego za wkład w rozwój analizy spektralnej, 
przyznanej przez Zespół Analizy Spektralnej KChA PAN (2016 r.). Otrzymała Medal 200-lecia 
UW, przy-znanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2016 r.) oraz Medal z okazji 
100-lecia Instytutu Nenckiego PAN w uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju instytutu 
(2018 r.). W 2017 r. została wybrana jako pierwsza przewodnicząca Rady Metrologii przy 
Głównym Urzędzie Miar. 
             

mgr inż. Dariusz Cieciora 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, od 2003 roku pracownik 
Głównego Urzędu Miar, od 2008 roku kierownik Pracowni Analizy 
Gazów w Samodzielnym Laboratorium Chemii. Zajmuje się pracą nad 
doskonaleniem istniejących oraz tworzeniem nowych metod  
i stanowisk pomiarowych wykorzystywanych w dziedzinie analizy 
gazów, jak również wytwarzaniem i certyfikacją gazowych materiałów 
odniesienia oraz wzorcowaniem mierników i analizatorów gazów. 
Prowadzi szkolenia z zakresu wzorcowania analizatorów gazów  
i legalizacji analizatorów spalin samochodowych dla laboratoriów akredytowanych i terenowej 
służby miar oraz opiniuje dokumentację załączoną do wniosków o utworzenie punktu 
legalizacyjnego analizatorów spalin samochodowych. Czynnie i z zaangażowaniem bierze 
udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, aby potwierdzić 
wiarygodność wyników pomiarów uzyskiwanych w Pracowni oraz zapewnić powiązanie 
wzorców odniesienia GUM z wzorcami jednostek miar w innych krajach i potwierdzić zdolności 
pomiarowe CMC. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (CIPM CCQM, Euramet).  
Od 2017 r. współpracuje z PCA jako auditor techniczny w ocenach laboratoriów wzorcujących 
mieszaniny gazowe i analizatory gazów. 
             

  



dr inż. Tadeusz Gorewoda 

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Laureat programu LIDER, finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego realizował badania 
obejmujące m.in. tematykę wytwarzania certyfikowanych materiałów 
odniesienia dla stopów lutowniczych. Autor i współautor publikacji  
i prac badawczych, w tym projektów europejskich programu Horyzont 
2020, z zakresu fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej, analiz 
chemicznych oraz wytwarzania materiałów odniesienia. Od 2017 roku 
pełni funkcję kierownika Zakładu Chemii Analitycznej w Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – 
Instytucie Metali Nieżelaznych, w którym realizowana jest produkcja certyfikowanych 
materiałów odniesienia dla metali, stopów metali i materiałów przemysłu metali nieżelaznych. 
             

Piotr Janko 

Główny metrolog w Pracowni Termodynamiki Samodzielnego 
Laboratorium Masy. Od początku pracy w GUM (2015 r.) zajmuje się 
zagadnieniami związanymi z analizą zawartości alkoholu  
w wydychanym powietrzu. Odpowiada za stanowisko wzorca 
odniesienia jednostki miary stężenia masowego etanolu w powietrzu. 
Jest koordynatorem porównań międzylaboratoryjnych organizowanych 
w celu potwierdzenia kompetencji akredytowanych i planujących 
akredytację laboratoriów wzorcujących analizatory wydechu Prowadzi 
tez szkolenia dotyczące wzorcowania analizatorów wydechu 
(przyrządów do pomiaru stężenia masowego alkoholu w wydychanym powietrzu) dla 
pracowników laboratoriów wzorcujących i ćwiczenia w ramach Studiów Podyplomowych  
w zakresie Metrologii Chemicznej WCh UW. 
Obecnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym EMPIR 16RPT02 
ALCOREF, którego celem jest zbudowanie kompetencji uczetstniczących NMI/DI do 
wytwarzania i certyfikowania materiałów odniesienia etanolu w roztworach wodnych.   
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową zaczynał  
w Instytucie Geologicznym w Zakładzie Geochemii i Chemii Analitycznej, gdzie między innymi 
brał udział w opracowywaniu certyfikowanych materiałów odniesienia próbek geologicznych 
(analizy chemiczne i statystyczne opracowanie danych). Wieloletni kierownik laboratorium 
chemicznego PLL LOT SA, zajmującego się analizami chemicznymi i badaniami 
fizykochemicznymi płynów eksploatacyjnych stosowanych w lotnictwie. W tym czasie 
laboratorium wdrożyło system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 i uzyskało certyfikat 
akredytacji PCA. Od 2000 współpracuje z PCA jako auditor techniczny oceniający 
kompetencje techniczne laboratoriów badawczych. W latach 2001 do 2013 jako inspektor 
IATA Fuel Quality Pool, prowadził inspekcje systemów dystrybucji i jakości paliw lotniczych na 
lotniskach w wielu krajach i reprezentował PLL LOT SA w tej organizacji.  
             

dr Jakub Karasiński 

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia 
Analityczna. Pracę doktorską „Scenariusz analityczny badania specjacji 
cynku w tkankach roślin hałdowych” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. 
Ewy Bulskiej w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej. 
Specjalizuje się w spektrometrii mas i wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej. 
Pracuje na: kwadrupolowym spektrometrze mas z jonizacją w plazmie  
(Q ICP MS), wielodetektorowym spektrometrze mas z jonizacją  
w plazmie (MC ICP MS), cząsteczkowym spektrometrze mas typu potrójny 
kwadrupol (QQQ), cząsteczkowym spektrometrze mas typu czasu przelotu (Q ToF), 
połączeniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wyżej wymienionymi spektrometrami 



mas (HPLC ICP MS, IC MC ICP MS, HPLC QQQ i HPLC Q ToF). Zajmuje się 
niestandardowymi analizami pierwiastkowymi próbek produktów farmaceutycznych  
i kosmetycznych, analizą specjacyjną próbek produktów spożywczych, pomiarami stosunków 
izotopowych pierwiastków nietradycyjnych w próbkach geologicznych i środowiskowych. 
             

Anna Konopka 
Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne 
Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Rozprawę doktorską 
„Jonoselektywne elektrody wapniowe o obniżonej granicy wykrywalności 
z modyfikowaną warstwą polimeru przewodzącego, ukończyła  
z wyróżnieniem w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, 
promotor: Prof. dr hab. M. Maj-Żurawska. Opiekun naukowy w dwóch 
projektach doktoratów programie interdyscyplinarnych studiów 
doktoranckich TRI-BIO-CHEM pomiędzy Wydziałem Chemii UW, 
Instytutem Nenckiego oraz Wydziałem Chemicznym PW. Laureatka kilku 
nagród i wyróżnień, m.in. otrzymała wyróżnienie za prezentację, Majówka Wydziału Biologii 
UW, 9-16 maja 2017, Warszawa, „Identyfikacja związków selenowych w roślinach metodami 
spektrometrii mas”, nagroda (I miejsce) za prezentację w formie plakatu, IX Konferencja 
"Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej" 21-23 października 2015, Warszawa, 
„Zastosowanie technik sprzężonych do rozdzielania i identyfikacji związków selenu  
w próbkach biologicznych” Nagroda za najlepszy plakat prezentujący innowacyjne badania  
z zakresu chemii analitycznej „The role of ICP-MS and ESI-MS in production of intact protein 
standards for quantitative proteomics” przyznana podczas konferencji European Winter 
Conference on Plasma Spectrochemistry, 10-15 luty 2013, Kraków, Polska.  
             

Ewa Malejczyk 

Absolwentka technologii chemicznej Politechniki Warszawskiej  
oraz ochrony środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie, ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Metrologii 
Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła praktyki w Instytucie 
Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Obecnie główny metrolog w 
Pracowni Fizykochemii Samodzielnego Laboratorium Masy w Głównym 
Urzędzie Miar, specjalizuje się w pomiarach gęstości i objętości 
statycznej. Zajmuje się wytwarzaniem certyfikowanych materiałów 
odniesienia w dziedzinie gęstości. Odbyła szkolenia w Narodowych 
Instytutach Metrologicznych w IPQ w Portugalii oraz w PTB w Niemczech. Obecnie 
uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach badawczych EMPIR: 16RPT02 alcoRef 
„Certified forensic alcohol reference materials” oraz 17RPT02 rhoLiq „Establishing traceability 
for liquid density measurements”. 
             

Tadeusz Matras 

Z wykształcenia magister inżynier metrologii; ukończył Instytut 
Obrabiarkowo Narzędziowy, Wydział Metrologii, specjalizacja: Przyrządy 
pomiarowe do kontroli aktywnej. Pracował ponad 25 lat w laboratoriach 
wzorcujących oraz Wojskowym Nadzorze Metrologicznym Ministerstwa 
Obrony Narodowej, na stanowiskach technicznych i kierowniczych; jest 
autorem wielu opracowań merytorycznych z zakresu metrologii i 
procedur wzorcowania przyrządów pomiarowych. Był jednym z twórców 
systemu oceny i uznawania  kompetencji wojskowych laboratoriów 
metrologicznych. Od 2008 roku pracuje w Polskim Centrum Akredytacji, 
obecnie na stanowisku Kierownika Biura ds. Akredytacji. Jest auditorem wiodącym  
w laboratoriach i ewaluatorem w ramach European co-operation for Accreditation; 



reprezentuje PCA w międzynarodowych komitetach EA LC (European co-operation for 
Accreditation Laboratory Committee) oraz ILAC AIC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation Accreditation Committee). 
             

Teresa Sosnowska  

Zastępca Prezesa ds. Normalizacji w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym. Autorka publikacji związanej z normalizacją w prasie 
krajowej. Brała udział we wdrażaniu systemu informatycznego Polski 
Zasób Normalizacyjny dedykowanego pracom normalizacyjnym 
Organów Technicznych działających przy PKN. Jest także członkiem 
Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości  
i Certyfikacji. 
 

             

dr inż. Ewa Szmyd  

Specjalista w zakresie spektrometrii atomowej i analizy przemysłowej.  
W latach 1994-2017 kierownik Zakładu Chemii Analitycznej w Instytucie 
Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Członek Zespołu Analizy Spektralnej 
Komitetu Chemii Analitycznej PAN. W latach 2000-2017 przewodnicząca 
Komitetu Technicznego 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów  
i Metali przy PKN. Aktualnie przedstawiciel Klubu POLLAB w Komitecie 
Technicznym 322 ds. Materiałów Odniesienia przy PKN. 
 
 
             

Lorraine Turner 

Technical and Business Development Director at UKAS; has a broad 
portfolio of responsibilities including technical governance, new 
business development, government engagement and healthcare 
accreditation in healthcare. She joined UKAS in July 1995 after 
working in a local authority laboratory testing environmental and 
consumer products and since then has held a variety of roles across 
the operations and technical areas of UKAS.  She has extensive 
experience in the assessment and accreditation process as well as in 
standards and policy development.  She has participated in the drafting of a number of ISO 
standards including ISO/IEC 17034 and ISO 17034.  She represents ILAC on ISO REMCO 
and convenes the ILAC AIC 17034 working group. Lorraine holds a BSc (Hons) in Chemistry 
and an MSc in Analytical Chemistry, she is a Chartered Chemist and holds membership of the 
Royal Society of Chemistry and the Institute of Directors. 
             

 


