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doktora habilitowanego nauk techniczn~·ch w dyscyplinie inż:rnieria środowiska 

Listem z dnia 2 lutego2016 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony 

Środowiska Politechniki l.ódzkiej. prof. dr hab. inż. Ireneusz Zhiciński poinformował mnie. 

iż zostałem powołany w charakterze recenzenta w skład komi~ji habilitacyjnej w 

postępowaniu w sprav.·ie nadania dr Agnieszce D0łha1kzuk-Śródce stopniu doktora 

habilitowanego \'I' dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie iniynicria środov„iska. 

Ocen~ przygotowałem stosując kryteria oceny ujęte w Rozporz~dzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011 r.. Dz. U. Nr 196. poz. 1165 . Korzystałem 

również z wytycznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułóv,' . 

I. Sylwetka habilitantki 

Dr Agnieszka Dołhaikzuk-Śródka urodziła się w Brzegu. W roku 1993 

ukończyła Technikum Spożywcze w Opolu. zaś studia uko11czyła na Wydziale Matematyki. 

Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolski~go w roku 1998. uzyskując dyplom magistra chemii 

po obronie pracy magisterskiej zatytułowanej „Pomiar ak1ywności I 37Cs w próbkach 

grzybów .1. las(m Opolszczyzny z zastosowaniem aparatury SAPOS90". Promotorem pracy 

magisterskiej był profesor dr hab. inż. Witold Wacławek. 

W roku 1999 została zatrudniona w Katedrze Technologii Uniwersytetu Opolskiego 

na stanowisku asystenta. a od roku 2006 pracowała w Katedrze Biotechnologii i Biologii 

Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2002 uzyskała uprnwnicnia Inspektora 

Ochrony Radiologicznej nadane przez Prezesa Państwow~j Agencji Atomistyki . 

Stopie11 nauko\\')' doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska 

uzyskała na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki łódzkiej w 

roku 2007 na podstav.·ie rozprawy doktorskiej pt ... Badanie migracji cczu-137 w środowisku 

ldnym ... Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-\Vacławck. 

a recenzentami rozprawy hyli prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski oraz prof. dr hab. inż. 

Roman Zarzycki . 



Po uzyskaniu stopnia doktora została zatrudniona na etacie adiunkta w samodzielnej 

Katedrze Riotcchnologii i Biologii Molekularnej l-1 niwcrsytctu Opolskiego. 

Dr Agnieszka Dołha11,·zuk-Śn'1dka odbyła krótkoterminowy. dwutygodniowy 

zagraniczny staż naukowy w firmie EMPI.A AG w Hradec Kralcwć (Czechy. ]013 r.). <lwa 

czteromiesięczne staże krajo,,e w Zakładzie Wykonpvania Pomiarów EMITOR S.C. w 

Opolu (rok. :!O 1-ł) oraz trzymiesięczny staż naukowy w firmie ProEko Serwis w Opolu 

(2009). W roku 2014 uczestniczyła w wyprawie naukow~j na Spitsbergen jako członek 

zespołu bada,vczcgo. 

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi ohcjmuj-; '"spólprac~ zagraniczną 

(lJniwcrsytct w Hradec Kralove. 7jeclnoczony Instytut Badań Jądrn,\)'Ch w Dubnej. 

Norwcgian Mctcorological Institute. ,orwcgian Institute for Nature Rcscarch) oraz 

współpracę z ośrodkami krajowymi (l'niwersytct Wrocławski. Instytut Gcodc:tji i Kartografii 

w Warszawie. Wydział Geografii i Studió\\ Regionalnych llniwersylctu ~ ·arszawskicgo). 

Habilitantka nie zrealizowała żadnych osi4gnięć projcktov,ych. konstrukc:yjnych 

technologicznych. \Varto jednak dodać. że habilitantka usta\vicznic podnosiła swoje 

umicj~tności i kwalifikacje. między innymi w roku 2002 ukmkzyla studia podyplomowe \\ 

zakresie Informatyki. W latm:h 2009-2012 uczestniczyła 7-kro!nie w różnego rod7.aju 

szkokniach. od jednodniowych do kilkudniov,:ych. 

2. Dorobek habilitantki. 

2.1 Akł}'\\'DOŚĆ naukowa. 

Dorohek publikacyjny dr Agnieszki Dolhańauk-Śnl<lki rirzed doktoratem oh~jmujc > 
artykuły opublikov,·anc \\ czasopismach /.najdujących sii; w bazie JCR raz 19 publikacji w 

innych czasopismach oraz materiałach pokonli:rencyjnych. I labilitantka podaje również. iż 

opublikowała w tym okresie :; krótkie rozdziały w monografiach lic7..ącc odpowiednio 11. 4 i 

9 stron. Trudnymi ,akwalifikować te publikacje jako rzeczywiste rozdziały \\ monografii. 

Dotyczy to też szeregu prac publikowanych p0 u1.yskaniu stopnia naukowego doktora. 

Po doktoracie opuhlikowala 16 artykułów w czasopismach znajduj;,Jcych się w bazie 

JC'R. w tym 2 samodzielne i I 4 ,vspółautorskich, 2 monografie oraz 29 artykulóv.·· w 

pozostałych czasopismach recenzowanych. Habilitantka podaje również 8 krótkich 

rozdziałów w monografiach. w wiąksLości publikowanych " materiałach konferencyjnych. 

Przedstawiła 48 referatów i 50 posterów na konferencjach krajowych i miądzynarodowych. 

Publikacje charakteryzuje sumaryczny IF ,.. 17.270. w tym po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora 16.015. indeks Hirsdrn =5 ora/. 46 cytowat'i v,:cdlug bazy Wch of 

.., 



Science. bez autocytowań 27. Wynik ten oceniam pozytywnie; uważam. że stanowi on dobrą 

podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Po uzyskaniu stopnia naukov•,cgo doktora w roku 1999 Habilitantka :,~jmowała się 

TOZ\\ijanicm i pogłębianiem tematyki rozpoczętej w pracy magistcrski~i i doktorskiej nad 

procedurami pomiarowymi i obliczeniowymi dotyczącymi obecności i migracji izotopóv,: 

promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym. T cmatyka ta jest obecna w publikacjach 

I labilitantki. w tym w l O wybranych publikacjach stanowiących jednotematyczny cykl 

stano,viący osiągnięcie naukowe według Art. 16 Ustęp 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule\\' zakresie sztuki (Dz.U. Nr 

65. poz.595. z późn. zm.) oraz z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnict,vie wyższym (Dz.U. 

Nr 164. poz.1365. z póin. zm.). Tematyka ta rozwijana była w ramach mic;dzynarodmvych i 

krajowych projektów bada,, czych. 

W latach 2012-2015 kierowała projektem badawczym NCN. ..Opracowanie i 

·weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów 

promieniotwórczych w środowisku ... Wyniki tego projektu badawczego są bardzo ważne dla 

dalszego rozwoju naukmvcgo Habilitantki. stanowiąc podstawę '>vymicnionego wyżej 

osiągni1rcia naukowego. 

Hahilitantka była też głównym ,-vykonawcą \\ 7 pr~jektach badawczych (3 z nich we 

współpracy z Republiką Czeską) oraz wykonawcą w 2 projektach badawczych. Recenzowała 

21 artykulóv,, naukowych. 

2.2 Działalność dydakt~·czna, organizacyjna, popularyzatorska. 

Pozytywnie oceniam działalnosć dydaktyczną I łabilitantki, w tym opiekę nad 2 

doktorantami w charakt~rze promotora pomocniczego oraz opiekę nad pracami 

dyplomowymi. magisterskimi (3) i inżynicr~kimi () ). k1órych Hahilitantka hyła promotorem. 

Ryła ll.!ż opiekunem technicznym nad 61 pracami magisterskimi i licencjackimi. Prowa<.11.iła 

za_jęcia z takich prLedmiotów jak Chemia ogólna i Chemia fizyczna. Metody badań 

kosmetyków i surowców kosmetycznych. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. 

Opracowanie i analiza danych doświadczalnych. Planowanie eksperymentu i statystyczna 

analiza danych doświadczalnych, Podstawy biotechnologii kosmetyków. T cchnologia 

produkcji kosmetyków. Radioekologia. Techniki pomiaró,,. Techniki radiacrinc w przemyśle 

spożywczym (laboratoria. konwersatoria. wykłady). Pr7ygotowała sylabusy i stanowiska 

lahoratoryjne. prowadziła :1..ąj~cia wyrównawcze. Pełni obowiązki tutora na kierunku 

Biotechnologia. 

J 



Jako działalność organizacyjną na podstawie informacji podanych przez Habilitantkę 

można uznać organizację konferencji studenckich ( J) oraz udział od '.WOO r. w komitetach 

organizacyjnych cyklicznych konfcn:ncji: i\.fotrologia-Ekologia-Dydaktyka 

Środkmvoeuropejska konferencja EC:Opole. Organizowała te? liczne staże naukowe. 

Współpracuje ze szkołami średnimi. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego pólrocznika 

Chcmia-Dydaktyka-Ekologia-\ktrologia oraz sekretarzem kwartalnika Ecological Chemistry 

and Engineering S. 

Habilitantka jest członkiem zarządu Towarzystwa Chemii i inż.ynicrii Ekologicznej 

or~,z członkiem Polskiego Towarzystwa Bada1i Radiacyjnych. Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego i Polskiego Towarzyst\va Inżynierii Ekologicznej. 

Dwukrotnie otrzymała Nagrodi; Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakoki 

kształcenia (2010 i '.WJ 1 ). a w roku 2013 została odznaczona Br~zowym krzyżem Zasługi. 

r..1oja sumaryczna ocena dornhku dydaktycznego. organ1zacy1nego 

popularyntorskiego I labilitantki jest zatem bardzo pozyty\,na. 

3. Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego 10 jednotematyc:m~·ch publikac.ii, 

zatytulon·any: ,,Ocena wpływu antropopresji na zmiany aktywności 

radioizotopów w środowisku przyrodnicz~·m". 

Jednotematyczny cykl I O puhlikacji składa siy z 6 artykulóv„ publikowanych w 

c1.asopismach z listy .ICR (w tym dvva artykuły samodzielne. udział w pozostałych w 

granicach 50% do 80%). monografii wspólautorskiej wydanej przez \\':'Jl ( 55%i udziału) oraz 

3 artykułów naukowych spoza listy .ICR (udział 5M'o do 80'%). 

Wiadomo. ż.e tnmsport radioizotopów \\' środowisku zachodzi w ,,·yniku hardzo 

złożonych mechanizmów. które nie są,,. pełni rozpoznane. 1.atem wymagają dalszych hada1'1. 

Podjęcie bada11 nad uct:na wkładu radionuklidów mvalnianych ,.., \\yniku antropopresji na 

poziom akty\\'ności izotopów promicniotwón:zych ,,. glebach leśnych i porastających je 

roślinach oraz glebach ornych i nit:użytkach uważam za całkov .. ·icic uzasadnione 

Hahilitantka wybrała 3 reprezentatywne izotopy promicniotwóru.e: Cs-137. izotop 

sztuczny. którym zajmowała się już w pracach magisterskiej i doktorskiej. Ph-21 O. izotop 

naturalny. rozprzestrzeniający się w atmosferze w wyniku spalania pali\, kopalnych onu Rn-

222. uwalniany do atmosfer z glehy w wyniku rozpadu Ra-226. 

Dohór izotopów uważam za prawidłowy. 

Badania nad Cs-137 pozwoliły na stwierdzenie. /e jego obecność nic ma charakteru 

naplywowegn. zanika on na skutek rozpadu i nie stamwvi zagrożenia dla ludzi i środowiska. 



Obecność Cs-13 7 w pcrwietrzu wynika z unoszenia si<: w postaci pyłów. Z gleb leśnych 

przedostąje się Cs-137 <lo roślin i przetwarza w humus. Habilitantka zastosowała z sukcesem 

mcto<lc dr do porównania nwartości Cs-1 :,7 w rt'iinych gatunkach ro~lin. 

Radania nad Pb-21 O wykazały. że wpływ h:go izotopu na ogólny poziom radioaktywności 

jest nicv,·idki. a podnoszenie poziomu Ph-21 O ponad poziom naturalny \vynika z jego emisji 

do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. Habilitantka konkluduje. że Pb-210 może 

być używany jako traser depozycji :1.anieczyszczc11 ,vyt,\'arzanych podczas spalania pali," 

kopalnych w hadaniad1 hiomonitoringowych, 

Badania nad Rn-:2:22 wykazały korelację międz) jcgo .,ktyv,,nością w po,, ietrzu. a 

aktywnością Bi-214. wilgotnością gleby i powie1rza, temperaturą i ciśnieniem. Habilitantka 

wskazuje na możli\\'Ości wykorzystania otrzymanej zależności do oceny zagrożenia 

radonowego i przc,,.,i~ywania zawartości Rn-n2 w powietrzu, Habilitantka wskazuje. że 

aktywność Rn-222 ,,. atmosforze może być wykorzystywana do badania procesów wymiany 

gazów między glchą. a atmosferą. 

Do oceny korelacji między stężeniami różnych radioizotopóv,r w glebie zastosowano 

metody analizy zmiennych złożonych. a konkretnie wykorzystano macierz współzmienności 

par zmiennych. 

Na podstawie analizy wynikóv; stwierdzono. iż działać mus7.ą procesy podwyższające lub 

obniżające zawartość radioizotopów w środowisku. Istnieje też silna zmienność składu 

radioizotopowego glehy w zależności od mi~jsca pobrania próbki. co świadczyć może o 

pojawieniu si.; efektów antropoprcsyjnych. 

Za najwainiejsze osiągnięcia Habilitantki uważ11m: 

• Wykazanie użyteczności Pb-2 I O do prowadzenia ba<la11 hiomonitoringowych, 

szczególnie jako \\Skaźnika depozycji atmosferycznej. 

• Wykazani\!. że gl(m m, przyczyną obni:;,ania aktY'wności Cs- I) 7 na terenach leśnych i 

nieużytkach jest rozpad promieniotwórczy. 

• Umiejctnc zastosmvanie transformacji cri do interpretacji wyników badai1 aktywności 

Cs- I J 7 w roślinach . 

• Opracowanie modelu opisującego relację między aktywnością Rn-222. a dawkq 

wc,vnętrzną. wynika.iącą z pochloni1rtego promieniowania alfa oraz walidację modelu. 

• Wykorzystanie macierzy FC do interprctac,ii W}'ników przy użyciu klastrów 

rozmytych . 

Pragnę podkreślić klarowność pre:1entacji wyników i '")'Soki poziom warsztatu naukowego. 



Mam też uwagę polemiczną : 

W monografii „Wykorzystanie metod statystycznych do opisu migracji izotopów 

promi~niotwórczych w środowisku przyrodniczym·· podano zalei.ność (37) stanowiąca model. 

czy też raczej zależność korelacyjną opisuj,1cą relację między akty\vnością Ri-214 w glebie, a 

aktywnością Rn-222 w powietrzu w 1.aleLności od parametrów fizykochemicznych. 

l.iwa:i.am. że zakres stosowalności tego modelu jest ograniczony i znacznie bardziej 

wartościowy hyłhy model oparty na róż.niczkowych równaniach bilansowych uwzględniający 

strukturę gleby poprzez jej porowatość. współczynniki dyfuzji. wilgotność. wykorzystanie 

odpowiednio zdefiniowanych sił napędowych. konwekcyjne ruchy powietrza . . . . 

Zaprezentowany model zal. n 7) i wykorzystam: do jego konstrukcji wyniki pomiarów mogą 

stanowić dobrą podstawę do konstrukcji takiego modelu bilansO\vego. 

4. W niosek końcowy 

Biorąc pod uwagę cało~ć dorobku naukmvego dr Agnieszki Dolhańczuk-Śródki i Jej 

sylwetkt; naukową \vyrazam opinię. że Jej rozwój nauk<)\VY po uzyskaniu stopnia naukO\vcgo 

doktora. szczególnie w obszarze badali nad procesami migracji izotopów 

promieniotwórczych, w tym szczególnie nad wkładem radionuklidów uwalnianych w wyniku 

antropopresji na lokalne poziomy ich aktywności w glebach i roślinach ekosystemów ldnyd1 

oraz glebach ornych i nieużytkach. zaowocował pracami wnosz.ącymi znaczący wkład w 

rozwój inżynierii środowiska. W ocenianych pracach dr Agnieszka Dolhańczuk-Śródka 

wykazała wysokie umiejętności w zakresie badań eksperymentalnych oraz technik 

obliczeniowych. 

Doświadczenie naukowo-badawcze. a także dydaktyczne oraz ocena mo:i.liwości 

dalszego rozwo,iu naukowego habilitantki. pozwalają na stwierdzenie. że jest Ona zdolna do 

samodzielnej działalności naukowej i dyduktyczncj . 

Biorąc od uwagę powyższe stwierdzenia uważam. i.e spełnione zostały wymagania 

Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65. poz.595, z póź:n . zm.) oraz z dnia 27 lipca 2005 -

Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. Nr 164. poz.1365. z późn . zm.), zatem wnoszę na tej 

podstawie o nadanie dr Agnieszce Dolhańczuk-Śródce stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie ini.ynicria środowiska. 
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