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Ocena 

Pozna11, 12.07.2018 r. 

osiągnięć naukowo-badawczych, istotnej aktywności naukowej, dorobku dydaktycznego 
i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej dr inż. Marty Wanarskiej 
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
technicznych w dyscyplinie biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o 
Żywności Uniwe1·sytetu Politechniki Łódzkiej 

Informacje osobowe o Kandydatce 

Dr inż. Marta Wanarska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gda11skiej , 

którą ukończyła w 2000 r., uzyskując stopieó. magistra inżyniera bioteclmologii na podstawie 

pracy dyplomowej pt.: ,,Konstrukcja biotechnologicznego systemu otrzymywania ludzkiej 

kalcytoniny", którą wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Kura. 

Bezpośrednio po zako11czeniu studiów magisterskich rozpoczęła studia doktoranckie na 

macierzystym Wydziale. Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych stały się P

galaktozydazy pochodzenia drobnoustrojowego. Owocem czteroletnich studiów była 

rozprawa doktorska pt. ,, Termostabilna P-D-galakozydaza Pyroccocus woesei - konsh·ukcja 

nowych sy:,temów ekspresyjnych, oczyszczanie, charakterystyka i immobilizacja enzymu". 

Badania te zostały wykonane w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Chemicznego PG pod 

kierunkiem prof. J. Kura i na podstawie tej pracy w 2005 Habilitantka uzyskała stopie11. 

doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. 

Następnie rozpoczęła pracę na etacie asystenta w Katedrze Mikrobiologii (obecnie Katedra 

Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii), na którym pracowała do marca 2006 r., a 

potem awansowała na stanowisko adiunkta. Na tym stanowisku pracuje do dnia dzisiejszego. 

Dr W. Wanarska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. 

Aspekty formalne 

Dr inż. M. Wanarska przedłożyła osiągnięcie naukowe zatytułowane „Otrzymywanie, 

charakterystyka i analiza potencjału aplikacyjnego rekombinantowych P-D-galaktozydaz i 
izomeraz L-arabinozowych pochodzących z psychrotolerancyjnych bakterii". Stwierdzam, że 

przedstawione materiały publikacyjne stanowią oryginalne dzieło spełniające wymogi Ustawy 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 

14 marca 2003 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). 
Kandydatka złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego wskazując na 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej , jako jednostkę naukową do 
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przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Centra lna Komisja ds. Stopni i Tytułu 

powołała komisję habilitacyjną w dniu 1 O maja 2018 r. Tematyka dorobku naukowego 

Habilitantki jest zgodna z tematyką badawczą realizowaną na ww. Wydziale. Jednostka ta ma 

odpowiednie uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. 

Ocenę os iągnięcia naukowego wykonałem na podstawie pełnej dokumentacji przygotowanej 

zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w rozporządzeniu Ministra (Dz.U. m 204 poz. 1200 

z 20 11 r.) oraz zaleceniami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

Ocena dorobku naulwwego Kandydata 

al Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe dr inż. Marty Wanarskiej pt. ,,Otrzymywanie, charakterystyka i analiza 

potencjału aplikacyjnego rekombinantowych P-D-galaktozydaz i izomeraz L-arabinozowych 

pochodzących z psychrotolerancyjnych bakterii", składa się z cyklu czterech oryginalnych 

publikacji o charakterze eksperymentalnym, wydanych w języku angielskim w 

renomowanych czasopismach naukowych z listy JCR, jednej publikacji stanowiącej rozdział 

w książce wydanej przez Springer International Publishing Switzerland oraz pięciu 

udzielonych patentów krajowych. 
W sześciu pracach ( w tym w czterech patentach) Habilitantka jest pierwszym współautorem, 

a w pozostałych drugim. Liczba współautorów w pracach wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego wynosi od dwóch do sześciu. 

Według deklaracji Autorki jej wkład w poszczególne publikacje i patenty był mocno 

zróżnicowany i wynosił w jednej publikacji 20%, w dwóch pracach 33%, w jednej pracy 

35%, w dwóch pracach 45%, w trzech pracach 80% i w jednej pracy 85%. Jeśli chodzi o 

publikacje eksperymentalne to kształtował się na poziomie: 45%, 33%, 85%, 35% i 20%. 

Jej udział w pracach obejmował przygotowanie koncepcji i planu badań, przygotowanie 

przeg lądu literaturowego, dobór metod badawczych, udział w wykonaniu dużej części 

eksperymentów, szczególnie z zahesu inżynierii genetycznej , opracowanie wyników badaó i 

ich interpretacj ę oraz przygotowanie tekstu manuskryptu do publikacji oraz odpowiedzi na 

pytania recenzentów. Na tej podstawie można stwierdzić, że wkład Habilitantki w wykonanie 

badań i przygotowanie publikacji był znaczący, a w sensie wykonania badaf1 molekularnych 

dominujący. 

Publikacje eksperymentalne składające się na omawiany cykl habilitacyjny zostały wydane w 

czasopismach posiadających IF 1,2-3,3. Łączna wartość współczy1mika ważności 

omawianych publikacji wynosiła 9,973 oraz 110 punktów wg wykazu MNiSW. Publikacje te 

były cytowane 69 razy. Pod względem parametrycznym osiągnięcie Habilitantki oceniam 

jako przeciętne. 
Generalnie problematyka cyklu publikacyjnego składającego się na osiągnięcie naukowe 
Habil itantki dotyczy mikrobiologicznej syntezy enzymów z grupy p-galaktozydaz oraz 

izomerazy L-arabinozowej przy użyciu drobnoustrojów rekombinowanych genetycznie. Beta

galaktozydazy są ważną grupą hydrolaz glikozydowych wykorzystywanych przez przemysł 

mleczarski do produkcj i mleka o obniżonej zawmtości laktozy. Enzymy te są także coraz 

szerzej stosowane w enzymatycznej syntezie oligosacharydów o działaniu pre-biotycznym. 

Autorka szeroko omawia te zagadnienia w bardzo dobrze przygotowanym przeglądzie 
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literaturowym, zamieszczonym w autoreferacie, opisując poszczególne rodziny hydrolaz o 

aktywności ~-galaktozydowej, sposób ich pozyskiwania i przemysłowego wykorzystania. 

Dr M. Wanarska słusznie zwróciła uwagę, że z punktu widzenia technologii enzymatycznej 

obróbki mleka dla przemysłu mleczarskiego kluczowym zagadnieniem jest dysponowanie 

preparatami enzymatycznymi działającymi w niskich temperaturach, co wiąże się z 

koniecznością utrzymania reżimów sanitarnych przy produkcji mleka spożywczego. 

Większość obecnie produkowanych ~-galaktozydaz spełnia ten warunek w znikomym 

zakresie, gdyż w temperaturze 0-10°C aktywność enzymów jest bardzo mała i na rynku 

odczuwany jest wyraźny brak niskotemperaturowych beta-galaktozydaz. Słuszne jest także 

założenie przyjęte przez Habilitantkę, że dobrym źródłem potrzebnych enzymów mogą być 

drobnoustroje psychrofilne. Masowa produkcja takich enzymów musi się jednak odbyć przy 

użyciu mikroorganizmów mezofilnych lub termotolerancyjnych, ze względu na ich szybszy 

wzrost i metabolizm. Organizmy psychrofilne mogą być tylko źródłem genów kodujących 

odpowiednie białka enzymatyczne, które po wklonowniu do mezofilii były by produkowane 

w typowych warunkach przemysłowych. Jako systemy ekspresyjne Autorka wybrała bakterie 

Escher;ch;a coU i drożdże Pichia pastoris, oba znane i dobrze sprawdzone w praktyce, przy 

czym, z uwagi na wysoką wydajność, pod uwagę wzięła przede wszystkim system 

drożdżowy, co oczywiście było decyzją słuszną. 
Jednostka macierzysta Habilitantki od wielu lat współpracuje z Instytutem Biochemii 

Technicznej Politechniki Łódzkiej w zakresie badań nad enzymami pochodzącymi z 

drobnoustrojów wyizolowanych z próbek gleby przywiezionych z Antarktydy. Współpracę tę 

zapoczątkowali profesorowie S. Bielecki i M. Turkiewicz oraz prof. J. Kur. Jej owocem były 

wspólnie realizowane projekty oraz liczne publikacje. Cieszy, że badania te kontynuują 

kolejne generacje naukowców. 
W pierwszej publikacji z cyklu habilitacyjnego (4.2.1. 1) dr inż. M. Wanarska przedstawiła 

wyniki badań nad opracowaniem metody otwierania komórek E. coli przez cykliczne 

mrożenie i rozmrażanie wspomagane lizozymem fagowym produkowanym w obrabianych 

komórkach przez system ekspresyjny pBAD. W praktyce można to uznać za przygotowanie 

narzędzi do wydzielania białek enzymatycznych z komórek bakteryjnych w przyszłych 

pracach. Dotąd system taki nie był opracowany dla plazmidu pBAD. Lizozym fagowy 

produkowany w komórkach E. coli trawił białka ściany komórkowej , co ułatwiało 

dezintegrację struktur komórkowych. System ten wykazał przydatność do obróbki komórek w 

skali laboratoryjnej. 
Merytorycznie trzon osiągnięcia naukowego stanowią trzy publikacje - 4.2.1.2-4.2.1.4., oparte 

na podobnym schemacie badawczym obejmującym przygotowanie materiału biologicznego 

metodami inżynierii genetycznej przez klonowanie genów danego enzymu z bakterii 

psychrofilnych do drobnoustroju mezofilnego (E. coli, P.pastoris) , nadekspresja genu w 

rekombinowanym systemie ekspresyjnym w warunkach technicznych (hodowla 

bioreaktorowa), izolacja i oczyszczenie białka enzymatycznego, badanie jego właściwości 

oraz praktyczne wykorzystanie w procesie hydrolizy laktozy lub syntezy oligosacharydów. 

Jest to klasyczna, piękna biotechnologia, w pełnym cyklu badawczym, zakończona ofertą 

konkretnego, komercyjnego produktu! I za to należą się słowa uznania dla Habilitantki. 

Źródłem genów kodujących ~-D-galaktozydazę był szczep bakterii wyizolowanej z gleby 

pobranej na Antarktydzie i następnie zidentyfikowany do rodzaju Arthrobacter sp. 32c na 
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podstawie sekwencjonowania l 6S rRNA. Następnie, jak op1suJe to Autorka w publikacji 

4.2.1.2, dla tego szczepu została skonstruowana biblioteka genomowego DNA w komórkach 

E. coli TOPlOF', pozbawionych uprzednio własnych genów dla B-galaktozydazy, przy użyciu 

wektora plazmidowego pBAD/Myc/HisA indukowanego L-arabinozą. Następnie 

skonstruowano wektor pBAD/Myc/HisA-32cp-gal, który wprowadzono do E. coli LMG 194 

plysN. W przypadku drożdży do transformacji wykorzystano szczep P. pasto,.;s GS 115 oraz 

plazmidy pGAPZaA-32cp-gal lub PICZaA-32cp-gal. W badaniach zastosowano komercyjny, 

wewnątrzkomórkowy system ekspresyjny E. coli oraz dwa systemy ekspresyjne P. pastoris -
jeden indukowany metanolem i drugi konstytutywny. Po transformacji znaleziono kolonie 

zawierające rekombinantowy plazmid z fragmentem genomowego DNA Arthrobacter sp.32c 

posiadający sekwencję dla p-galaktozydazy należącej do rodziny 42 hydrolaz glikozydowych 

wraz z własnym promotorem transkrypcji. W publikacji 4.2.1.2. opisano wyniki 

sekwencjonowania genu oraz klonowania P-D-galaktozydazy w Escherichia coli i Pichia 

pastoris. Białko B-D-galaktozydazy pochodzącej Arthrobacter sp. 32c wyizolowano, 

oczyszczono i scharakteryzowano. Opisane badania oceniam bardzo wysoko - Autorka 

pokazała swój znakomity warsztat molekularny, wykorzystała sprawdzone komercyjne 
systemy ekspresyjne oraz uzyskała oczyszczony produkt - B-D-galaktozydazę i opisała jej 

właściwości. Przy użyciu systemu drożdżowego uzyskano z 1 litra pożywki hodowlanej 137 

mg pozakomórkowej P-D-galaktozydazy. Metodę otrzymywania tego enzym oraz sekwencje i 

szczepy wykorzystywane w tym sposobie zostały opatentowane w 2008 r przez firmę BLIR T 

(PL 217325), a dr inż. M. Wanarska jest współautorką tego patentu (poz. 4.2.3 .1 ). Należy to 

uznać za duże osiągnięcie. 

Wadą otrzymanego enzymu okazała sięjednakjego wrażliwość na obecność glukozy, będącej 

silonym inhibitorem enzymu. Użycie izomerazy ksylolowej (inaczej - izomerazy 

glukozowej), powodował wyraźne zwiększenie wydajności hydrolizy laktozy przez 
rekombinantową B-D-galaktozydazę. W przypadku użycia systemu drożdżowego działającego 

konstytutywne uwalniana glukoza była metabolizowana przez komórki P. pastoris, a w 

pożywce pozostawała O-galaktoza. 
Kolejną ciekawą propozycją dr inż. Marty Wanarskiej było opracowanie biotechnologicznej 

metody produkcji poszukiwanego na rynku, prebiotycznego sacharydu D-tagatozy z laktozy, 

z wykorzystaniem odpadowej serwatki lub jej permeatu. Wyniki tych bada11 przedstawiono w 

publikacji 4.2.1.3. W tym przypadku potrzebny był system dwu-enzymowy, składający się z 

P-D-galaktozydazy i izomerazy L-arabinozowej. Pierwszy enzym hydrolizował laktozę do 
glukozy i galaktozy, drugi przekształcał O-galaktozę do D-tagatozy. W tym celu Autorka 

zdecydowała się na opracowanie dwóch rekombinantów: pierwszego opartego na systemie 

bakteryjnym E. coli z wklonowanym genem izomerazy L-arabinozowej pobranej od 

psychrofilnych bakterii Arthrobacter sp. 22c oraz drngiego drożdżowego systemu P. pastoris 

z wklonowaną P-D-galaktozydazą z Arthrobacter chlorophenolicus (DSM 12829). W 

przypadku rekomninanta bakteryjnego Autorka przeprowadziła najpierw izolację i sekwencję 

genu araA, a następnie wklonowała do kompetentnych komórek E. coli BL2l(DE3)pLysS 

(Novagen) plazmid pET30araA22c kontrolowany przez promotor T7. Uzyskany rekombinant 

był hodowany w pożywce LB a izomeraza L-arabinozowa była uwalniane metodą bonifikacji. 

Z kolei rekombinant P. pastoris był uzyskany w wyniku wprowadzenia wektora pGAPZa-P

galAch do kompetentnych komórek P. pastoris GSl 15. Następnie Habilitantka zbadała 
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właściwości biochemiczne obu enzymów i przeprowadziła proces konwersji laktozy do D

tagatozy przez jednoczesną hodowlę rekombinantowych P. pastoris produkujących 

pozakomórkową P-D-galaktozydazę i metabolizujących in situ glukozę, z jednoczesną 

izomeryzacją D-galatozy przez dodaną do pożywki izomerazę L-arabinozową, pochodzącą z 

rekombinowanych E. coli. W wyniku tego procesu uzyskano 90% wydajność hydrolizy 

laktozy i 30% wydajność izomeryzacji D-galaktozy do D-tagatozy. Izomerazę arabinozową z 

Arthrobacter sp.22c, sposób jej otrzymywania i materiał genetyczny potrzebny do jej 

otrzymania zostały opatentowane w 2009 r. przez firmę BURT (PL216681 Bł), a dr M. 

Wanarska jest pierwszym autorem wynalazku. Owocem tych badań jest także patent PL 

21753 Bł) opisujący sposób otrzymywania D-galaktozy przy użyciu P-D-galaktozydazy z 

Artrobacter chlorophenolicus (poz. 4.2.3.3) oraz patent PL216683 Bł (poz. 4.2.3.4), 
chroniący sposób wytwarzania D-tagatozy z laktozy z wykorzystaniem rekombinantowego 

szczepu drożdży Pichia pasteris wytwarzającego P-D-galaktozydazę A. chlorophenolicus i 

izomerazy arabinozowej Arthobacter sp.22c. 
Bez wątpienia konstrukcja rekombinantowych bakterii i drożdży produkujących system 

enzymatyczny do konwersji laktozy do D-tagatozy jest największym i najważniejszym 

osiągnięciem naukowym w całym dorobku naukowym Habilitantki. Badania te zasługują na 

najwyższą ocenę w sensie merytorycznym i są niewątpliwym sukcesem polskiej 

biotechnologii. W sukcesie tym pierwszoplanową rolę odgrywała dr Marta Wanarska, o czym 

świadczy jej pierwsze miejsce zarówno wśród autorów publikacji, jak i współautorów 

patentów wywodzących się z tych bada6., oraz deklarowany wysoki udział procentowy (85%) 

w publikacji. 

Kolejną pracą wchodzącą w skład osiągnięcia naukowego jest publikacja (poz. 4.2. 1.4) 

poświęcona kolejnej P-D-galaktozydazie z Arthrobacter sp. wykazującej aktywność 

transglikolyzacyjną. Tym razem źródłem genu był szczep Arthrobacter 32cB, natomiast 

procedura izolacji genu i jego klonowania była bardzo podobna do tej opisanej w pracy 

4.2.1.2. Gen P-D-galaktozydazy, umieszczony w plazmidzie pBAD-p-gal32cB, został 

wklonowany do E.coli LMGl 94. Uzyskane białko enzymatyczne składało się z dwóch 
podjednostek, a jego masa cząsteczkowa wynosiła ok. 257 kDa. W temperaturze 10°C enzym 

zachowywał jeszcze 42% swojej maksymalnej aktywności . Autorzy stwierdzili, że otrzymana 

P-D-galaktozydaza ma zdolność hydrolizy laktozy oraz wykazuje aktywność 

transglikozylacyjną. W wyniku konwersji enzymatycznej laktozy uzyskano przy użyciu tego 

enzymu kilka wmtościowych produktów, w tym laktulozę, galako-ksylozę i galakto

arabinozę, a także glikozylowane pochodne salicyny. Dzięki tym właściwościom enzym może 

być stosowany do usuwania laktozy z mleka spożywczego oraz do produkcji prebiotycznych 

disacharydów. Praca odznacza się nowoczesną metodyką bada11 molekularnych i 

biochemicznych. 
W skład osiągnięcia naukowego wchodzi także praca przeglądowa stanowiąca rozdział w 

książce pt. Biotechnology of Extremophiles. Publikacja ta ma wysoki poziom naukowy i w 
przyszłości szeroki zasięg cytowa{1, jednak udział Habilitantki w przygotowaniu tej pracy 

wynosi tylko 20%. 
Cykl publikacji habilitacyjnych składających się na osiągnięcie naukowe Habilitantki zamyka 

patent PL 225385Bl (poz. 4.2.3.5) chroniący sposób wytwarzania mleka o obniżonej 

zawmtości laktozy z użyciem zimno-tolerancyjnej P-D-galaktozydazy immobilizowanej w 
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żelatynie pochodzenia rybnego (m.in. z dorsza bałtyckiego) , wysuszoneJ metodą suszenia 

sublimacyjnego. 
Oceniając całość osiągnięcia naukowego Habilitantki stwierdzam, że przeprowadzone 

badania i osiągnięte wyniki zasługują na najwyższe uznanie. Dr inż. M. Wanarska 

udowodniła, że dysponuje świetnym warsztatem badawczym, w tym warsztatem inżynierii 

genetycznej , potrafi zaplanować i wykonać skomplikowane prace eksperymentalne i 

doprowadzić do opracowania podstaw do praktycznego wykorzystania wyników bada11. Na 

podkreślenie zasługuje aplikacyjność jej bada11, co jest typową cechą bada11 

biotechnologicznych . Podobają mi się także jej starania o komercj alizację opracowanych 

teclrnologii, szczegółowo i interesująco opisane w autoreferacie. Uważam, że badania 

przeprowadzone przy współpracy z śp. prof. J. Kurem uczyniły z niej świetnego , 

nowoczesnego biotechnologa. Pamiętać jednak należy, że osobisty wkład Autorki w 

większości prac wynosi tylko ok. 33-45%, co musi być uwzględnione w całościowej ocenie 

osiągnięcia naukowego. 

Wyniki przeprowadzonych bada11 nad klonowaniem genów i wykorzystaniem rekombinantów 

do produkcji enzymów, a następnie wykorzystania tych enzymów do celów praktycznych 

stanowią oryginalny wkład Habilitantki w dziedzinę nauk technicznych i dyscyplinę 

bioteclrnologii. Tym samym osiągnięcie naukowe spełnia podstawowy warunek wynikający z 

art. 16.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1789). Opublikowane prace 

reprezentuj ą bardzo dob1y poziom naukowy, są podstawą nowych wynalazków i mają dużą 

wartość aplikacyjną, tak ważną w dyscyplinie biotechnologii. 

bi Ocena istotnej aktywności naukowej 

- Ocena parametryczna dorobku 

Dorobek Habilitantki obejmuje łącznie 66 pozycje, w tym 12 oryginalnych prac naukowych 

opublikowanych w czasopismach z listy JCR, dwa rozdziały w książce, I monografię, jedno 

opracowanie projektowe, 7 patentów, 3 zgłoszenia patentowe oraz 40 komunikatów na 

konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym 7 prezentacji ustnych. 

Publikacje Habilitantki zostały wydane w takich czasopismach, j ak BMC Molecular Biology, 

Acta Biochimica Polonica, BMC Microbiology, Microbial Cell Factories, Process 

Biochemistry, Water Air and Soil Pollution, Journal of Biologica! Chemistry i Crystals B. 

Łączna wartość lmpact Factor dla dorobku Habilitantki wynosi 26,797, natomiast punktacja 

wg skli MNiSzW dla całego dorobku wynosi 311 punktów. Wartość parametru IF można 

uznać za zadawalającą, a punktację ministerialną za słabą. 

Zdecydowanie większa część dorobku naukowego Habilitantki została wypracowana w 

okresie po uzyskaniu stopnia doktora. Obrazuj ą to wartości wskaźników jakościowych. I tak, 

wmiość IF do doktoratu wyniosła 1,863, natomiast po doktoracie łączna wartość IF osiągnęła 

wmiość 24,934. Upoważnia mnie to do stwierdzenia, że dr Mmia Wanarska znacznie 

powiększyła swój dorobek naukowy w okresie po doktoracie, co wskazuje na j ej dynamiczny 

rozwój naukowy. 
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Ocena jakościowa dorobku 

Dorobek naukowy dr inż. Marty Wanarskiej jest w zasadzie monotematyczny i skupiony na 

mikrobiologicznej syntezie i wykorzystaniu ~-galaktozydaz, w tym na klonowaniu genów 

pobranych z organizmów psychrofilnych w mezofilnych systemach ekspresyjnych, 

wydzielaniu, oczyszczaniu i charakterystyce uzyskanych białek enzymatycznych oraz ich 

praktycznym wykorzystaniu do hydrolizy laktozy w enzymatycznej syntezie 

oligosacharydów. 

Przy omawianiu przedłożonego do oceny osiągnięcia naukowego wyraziłem swoje uznanie 

do poziomu naukowego i wartości aplikacyjnej prac wchodzących w cykl publikacji 

habilitacyjnych. Tego samego nie mogę jednak powiedzieć o całości jej dorobku naukowego. 
Przede wszystkim dorobek publikacyjny dr inż. M. Wanarskiej jest bardzo mały. Poza cyklem 

habilitacyjnym stanowi go zaledwie 7 prac o charakterze eksperymentalnym i 3 publikacje 

przeglądowe w książkach i czasopismach naukowych, z czego w czterech pracach jej udział 

jest wręcz marginalny (5-10%) i w zasadzie prace te powinny być pominięte . Oznacza to, że 

poza osiągnięciem naukowym jest współautorką zaledwie czterech (!) publikacji 

eksperymentalnych z udziałem własnym od 25% do 60%. To znacznie poniżej powszeclmie 

przyjętych standardów. 

Krytyce chcę także poddać monotematyczność jej zainteresowa11. Zdaję sobie sprawę z tego, 

że w tej kwestii są różne poglądy, w tym taki, że skupienie się na jednej tematyce pozwala 

badaczom na pogłębione spojrzenia na dany problem. W tym przypadku nie odnoszę takiego 

wrażenia i widzę, że w zasadzie wszystkie najważniejsze publikacje są bardzo podobne w 

swej strukturze i oparte na podobnym warsztacie badawczym. Uważam to za ograniczenie, a 

nie postęp. Nie podoba mi się także to, że po zrobieniu doktoratu Habilitantka nie zmieniła 

tematyki badań i cały czas zajmuje się tym samym zagadnieniem. Nawet jej dalsze plany, 

wyrażone w autoreferacie (str. 16) nadal dotyczą produkcji oligosacharydów z serwatki 

(laktozy). 
Oceniając cały dorobek Habilitantki można znaleźć jednak istotne pozytywy. Należy do nich 

zaliczyć przede wszystkim wieloaspektowość prowadzonych bada11. Mam tutaj na myśli fakt, 
że w większości publikacji występują zarówno zagadnienia genetyczne, jak 

mikrobiologiczne, biochemiczne, analityczne, a także technologiczne i że wiele z tych prac 

stanowi złożone, skomplikowane przedsięwzięcia badawcze. Krytykę łagodzą także inne 
wartości znajdujące się w dorobku Habilitantki. Są to osiągnięcia teclmologiczne uwypuklone 

w świetnym dorobku patentowym. To jest bardzo silna strona dorobku naukowego dr inż. M. 

Wanarskiej i zarazem bardzo wartościowa. Habilitantka jest współautorką siedmiu 

przyznanych patentów oraz współautorką trzech zgłoszeń patentowych. Wszystkie patenty 

zostały skomercjalizowane a technologia produkcji polimerazy DNA Hypernova została 

wdrożona do praktyki produkcyjnej przez firmę DNA-Gdańsk Il S.C. (obecnie BLIRT S.A.) . 
To bez wątpienia duży sukces. Świadczy to o ogromnym potencjale innowacyjnym 

Kandydatki . 
Usprawiedliwieniem dla małego ilościowo dorobku publikacyjnego może być także fakt, że 
składanie patentów często uniemożliwia publikowanie wyników badań, a co najmniej je 

opóźnia i ogranicza. To jest cena płacona za sukces komercyjny prowadzonych badaó.. 
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Na uznanie zasługuje duża aktywność dr M. Wanarskiej w realizacji proj ektów badawczych. 

Habilitantka uczestniczyła łącznie w siedmiu projektach badawczych, przy czym jednym z 

tych projektów kierowała, a w sześciu była wykonawcą. Projekty te były finansowane przez 

Komitet Badaf1 Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez NCBiR. 

Tematyka tych projektów była bardzo zróżnicowana i dotyczyła między innymi produkcji 

rekombinantowych białek, produkcji ludzkiej kalcytoniny, oznaczania związków 

endokry1mych z grupy hormonów, wykorzystanie kolagenu i żelatyny rybiej do produkcji 

gąbek, mikrokapsułek i hydrożeli oraz wykorzystania komórek drożdżowych do produkcji i 
oczyszczania białek rekombinantowych. 

Do rozwoju naukowego pani Doktor przyczynił s ię także udział w wielu krajowych 
konferencjach i seminariach naukowych. W tym kontekście zwróciło moją uwagę 7 

wygłoszonych referatów i 6 wystąpie6. ustnych na tych konferencjach. 

Do osiągnięć naukowych dr M. Wanarskiej zaliczam także jej zaangażowanie w 

przygotowanie młodych kadr naukowych, czego wyrazem jest opieka naukowa i rola 

promotora pomocniczego w trzech pracach doktorskich (Anna Pawlak-Szukalska 2016, 

Monika Wicka-Grochocka 2017 i Ewelina Krajewska 20 18). 
Dr M. Wanarska wykonała także szereg recenzji dla czasopism międzynarodowych, w tym 

dla J. Appl. Genetics, Process Biochemistry, J. Agricultural and food Chemistry, BMC 

Biotechnology i Extremophiles. 
Podsumowując ocenę osiągnięć naukowych dr M. Wanarskiej stwierdzam, że o mojej 
pozytywnej akceptacji dla jej dorobku, mimo małej ilości publikacj i, zadecydowała 

aplikacyjna wartość jej badań, tak ważna w dyscyplinie Biotechnologia. Należy także 

zauważyć, że Habi litantka znacznie powiększyła dorobek publikacyjny w okresie po 

uzyskaniu stopnia doktora, choć jeszcze raz podkreślam, że ilościowo jej całościowy dorobek 

publikacyjny jest bardzo mały. Bez wątpienia najsilniejszą stroną dorobku naukowego 

Habilitantki jest aplikacyjny charakter prowadzonych prze nią badaf1.. Wyrazem tego jest 

znaczący dorobek patentowy, potwierdzający innowacyjny potencjał pani Doktor. Dr inż. M. 

Wanarska jest uzdolnionym biologiem molekularnym o bogatym doświadczeniu w 
klonowaniu genów w bakteryjnych i drożdżowych systemach ekspresyjnych, wydzielaniu i 

oczyszczaniu białek oraz wykorzystaniu enzymów do hydrolizy sacharydów i syntezy 

oligosacharydów. Habilitantka wykazała także umiej ętność pracy w zespołach badawczych 

oraz samodzielnego kierowania projektami badawczymi . Ki lka jej prac ma znakomity poziom 

naukowy i zostało wydane w renomowanych czasopismach o szerokim zas ięgu 

oddziaływania . 

Ocena działalności dydaktycznej 

Dr inż. M. Wanarska jest doświadczonym nauczycielem akademickim Politeclmiki Gda11skiej 
i bierze udział w kształceniu studentów na kierw1ku Biotechnologia na Wydziale 

Chemicznym, a także na kierunku Matematyka na Wydziale Fizyki Technicznej i 

Matematyki. W ramach swych obowiązków dydaktycznych prowadziła wykłady z takich 

przedmiotów, jak „Nowoczesne szczepionki", ,,Szczepionki nowej generacji", 

„Mikrobiologia przemysłowa", ,,Bioteclmologiczne źródła energii", ,,Technologie 

fermentacyjne", ,,Inżynieria genetyczna", ,,Podstawy inżynierii genetycznej" oraz 
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„Wprowadzenie do współczesnej biotechnologii". W kilku z wymienionych przedmiotów 

prowadziła także zaj ęcia laboratoryjne oraz zajęcia o charakterze seminaryjnym. Habilitantka 
w przedstawionej dokumentacji mocno akcentuje swój wkład w opracowanie autorskich 
programów do prowadzonych przez siebie przedmiotów. 

Do osiągnięć na polu dydaktyki zaliczam współautorstwo podręcznika „Podstawy 

mikrobiologii przemysłowej. Ćwiczenia laboratoryj ne" oraz współautorstwo „Instrukcj i on
line do ćwicze11. dla Studentów kierunku Bioteclmologia z przedmiotu Mikrobio logia 
Przemysłowa". 

W latach 2007-2018 była promotorem 31 prac dyplomowych studentów Wydziału 

Chemicznego PG, w tym 1 O prac mgr inż., 9 prac mgr i 11 prac inż. na kierunku 
Biotechnologia i 1 pracy inż. na kierunku Chemia. Prowadzone pod jej opieką prace 
dyplomowe odznaczają s ię bardzo wysokim poziomem, o czym świadczy wyróżnienie dwóch 
prac magistersko-inżynierskich nagrodami za najlepszą pracę magisterską. Pełniła także 

funkcję recenzenta prac dyplomowych, oceniając w sumie 38 prac dyplomowych. 
W roku akademickim 2006/2007 była opiekunem praktyk studentów na kierunku 
Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna. 
Chcę podkreślić, że jej zaangażowanie w działalność dydaktyczną spotkało się z uznaniem 

władz Uczelni i przyznaniem jej w 2007 r nagrody J .M. Rektora PG za wyróżniającą się 

działalność na tym polu. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty stwierdzam, że dr M. Wanarska j est aktywnie 
zaangażowana w działalność dydaktyczną i ma w tej dziedzinie znaczące osiągnięci a. 

Ocena działalności organizacyjnej 

Dr M. Wanarska angażowała się aktywnie w działalność organizacyjną na rzecz 
macierzystego Uniwersytetu i środowiska naukowego. Jednym z przejawów tej działalności 

było przygotowanie dwóch wniosków do Ministerstwa Środowiska w sprawie zamkniętego 
użycia drobnoustrojów genetycznie zmodyfikowanych do celów dydaktycznych oraz do 

celów badawczych. 
Od dziewięciu lat jest przedstawicielem Katedry w Komisj i ds. BHP oraz gospodarki 
odpadami i substancjami niebezpiecznymi. Działalność ta polega na sporządzaniu wykazów 
takich substancj i na poszczególnych stanowiskach pracy i przygotowaniu procedur 

postępowania z tymi materiałami. 

Dr inż. M. Wanarska brała także aktywny udział w pracach związanych z rozbudową i 
przebudową budynków Wydziału Chemicznego dla potrzeb kształcenia kadr. Projekt ten j est 
wykonywany i finansowany z mamach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego. Pani Doktor brała udział w projektowaniu Laboratorium 

Biologii Molekularnej w nowo budowanej części budynku „Chemia C". 
Dr M. Wanarska pełniła także funkcję członka komisji oceniającej prace w konkmsie dla 
młodych uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Biotechnologów i Mikrobiologów 

BIOMILLENIUM 2017. 
Do osiągnięć organizacyjnych należy zaliczyć pracę dr M. Wanarskiej dla Polskiego 
Towarzystwa Mikrobiologów, do którego należy od 2012 r. W Towarzystwie pełniła funkcję 
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członka zarządu Oddziału Terenowego w Gdańsku, a od października 201 7 r jest sekretarzem 
tego Oddziału. 

Habilitantka brała także udział w organizacji konferencji naukowych. W tym kontekście 

można wymienić jej udział w Komitecie Naukowym i Komitecie Organizacyjnym 
Konferencji Biotechnologów i Mikrobiologów BlOMILLENIUM 20 17. Angażuje się także 
aktywnie w działalność konsorcjum naukowego utworzonego przez Politechnikę Gdar\ską i 
Politechnikę Łódzką. 

Ogólna ocena działalnośc i organizacyjnej Habilitantki wypada pozytywnie. 

Ocena działalności popularyzatorskiej 

Do działalności popularyzatorskiej Habilitantki zaliczam jej wykłady na otwartych, 
publicznych imprezach naukowych i akademickich. Przykładem może być wykład pt. 

"Szczepionki - historia, teraźniejszość i przyszłość" w ramach cyklu wykładów 

organizowanych przez Koło Studentów Biotechnologii na macierzystej Uczelni. Podobny 
charakter miał wykład pt. ,,Drożdże - milG"ofabryki bioproduktów". Habilitantka wygłosiła 

także wykład dla członków Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Mihobiologów w 
Gda11sku. Ponadto opiekowała się studentami Koła Studentów Biotechnologii WCh PG 

podczas zajęć laboratoryjnych prowadzonych dla uczniów szkół średnich. 

Bez wątpienia do działalności popularyzatorskiej należy zaliczyć referaty wygłoszone na 
kilku konferencjach naukowych, przedstawiające wyniki badań prowadzonych przez 
macierzystą Katedrę i szerzej mówiąc przez polską naukę . Dobrym nośnikiem informacj i 
naukowej dla pracowników przemysłu są również patenty przyznane Habilitantce przez 

Urząd Patentowy RP. 

Działalność inno'rvacyjna i wdrożeniowa 

Omawiając dorobek naukowy dr Marty Wanarskiej podkreślałem jej duże zaangażowanie w 

działalność innowacyjną. Jest ona współautorką I O patentów i zgłoszeń patentowych, przy 
czym większość tych patentów zostało skomercjalizowanych. W oparciu o wyniki bada11 
Habilitanki wdrożono do praktyki przemysłowej produkcję polimerazy DNA. W mojej opinii 

jest to znaczące osiągnięcie i sukces polskiej biotechnologii. 

Współpraca krajowa i międzynarodowa 

Dr M Wanarska bierze aktywny udział w długoletnim programie współpracy między 

Politechniką Gdańską a Instytutem Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej . Współpraca 

ta dotyczy wykorzystania mikroorganizmów psychrofilnych wyizolowanych z próbek gleby 

pobranych w Antarktydzie w procesach biotechnologicznych. 
W dokumentacji habilitacyjnej nie znalazłem jednak żadnych danych odnośnie współpracy 

międzynarodowej , co sugeruje, że takiej współpracy nie było. 

Nagrody i wyróżnienia 
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Dr M. wanarska była wyróżniona nagrodą J.M. Rektora Politechniki Gdaóskiej za działalność 

dydaktyczną (2008 r.) 

Spełnienie kryteriów ustawowych 

Kryteria określone rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 

września 2011 r. (Dz.U. nr 196 poz. 1165): 

§ 3. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta obejmują: 

4) w obszarze nauk technicznych: 

a) autorstwo lub współautorstwo publikacj i naukowych w czasopismach znajdujących się w 
bazie Journal Citation Repmis (JCR) - spełnione 

b) autorstwo zrealizowanego oryginalnego psiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub 
technologicznego - spełnione 

c/ udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe, - spełnione 

d) wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały oclu·onę, w tym te, które 
zostały wystawione na międzynarodowych lub hajowych wystawach lub targach, - spełnione 

§ 4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich 
obszarach wiedzy obejmują: 

1) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych innych niż znajduj ące się w bazach lub na liście, o których 
mowa w§ 3, dla danego obszaru wiedzy; - spełnione 

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowa11 zbiorowych, 
katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł 

artystycznych; - spełnione 

3) sumaryczny impact fac/or publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports 
(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; - 26,797 

4) liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); - 108 

5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS); - 5 

6) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich 
projektach; - spełnione 

7) międzynarodowe lub hajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo 
artystyczną; - brak 

8) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych. 
- spełnione 
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§ 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 
współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 

l) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych; - spełnione 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 
komitetach organizacyjnych tych konferencji; - spełnione 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia; - spełnione 

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych; - spełnione 

5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 
polskich i zagranicznych, a w przypadku bada11 stosowanych we współpracy z 
przedsiębiorcami; - spełnione 

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; - brak 

7) członkostwo w międzynarodowych lub luajowych organizacjach i towarzystwach 
naukowych; - spełnione 

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki; - spełnione 

9) opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji; - spełnione 

I O) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 
pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw dokto rskich; - spełnione 

11) staże w zagranicznych lub lu'ajowych ośrodkach naukowych lub akademickich; - brak 

12) wykonanie ekspertyz lub innych opracowali na zamówienie organów władzy publicznej, 
samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców; -
spełnione 

13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych; - spełnione 

14) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 
czasopismach międzynarodowych i krajowych. - spełnione 

Wniosek końcowy 

Na podstawie szczegółowej analizy osiągnięcia naukowego obejmującego dzieło naukowe 
oraz całokształtu dorobku dr inż. Marty Wanarskiej , opisanego w udostępnionej mi 
dokumentacji , stwierdzam, że Habilitantka spełnia wymagania ustawy z dnia 14 marca 2003 r 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 20 17 r., poz. 1789) oraz zdecydowaną większość kryteriów określonych w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku (Dz.U. 
Nr 196 poz. 1165), a także zalecenia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. Tym 
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samym wnioskuję do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki 
Łódzkiej o dopuszczenie Habilitantki do dalszych etapów procedowania w przewodzie 
habilitacyjnym. 
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