
Uzasadnienie opinii o nadanie dr inż. Agnieszce Baran
stopnia naukowego doktora habilitowanego

nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, w
specjalności: ochrona ekosystemów wodnych, biomonitoring środowiska,

gospodarowanie osadami dennymi.

Dr inż. Agnieszka Baran jest absolwentką Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w

Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). Dyplom magistra

inżyniera uzyskała w 2005 roku, w zakresie ochrony środowiska, na podstawie pracy
magisterskiej pt. „Zawartość pierwiastków biogennych w spływach powierzchniowych w

zależności od nachylenia terenu i rodzaju użytku". Po ukończeniu studiów zrealizowała badania
i obroniła w 2009 roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie pracę doktorską pt. „Wpływ nawożenia cynkiem na plon i skład

chemiczny kukurydzy” i uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie

agronomii.
Dr inż. Agnieszka Baran od 2009 roku do chwili obecnej pracuje w Uniwersytecie

Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Od początku pracy jest zatrudniona na Wydziale

Rolniczo-Ekonomicznym,w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej, kolejno na stanowisku

asystenta i adiunkta.
Komisja stwierdziła, że efektem pracy dr inż. Agnieszki Baran jest bogaty dorobek

naukowy, który obejmuje łącznie 99 pozycji, w tym 81 oryginalnych prac, opublikowanych w

recenzowanych czasopismach naukowych. Po uzyskaniu stopnia doktora była autorem lub

współautorem w języku polskim i angielskim 78 prac, w tym 67 oryginalnych. Spośród

wszystkich prac 22 znajduje się na liście Journal Citation Reports, które posiadają sumaryczny
Impact Factor 28,565. Dr inż. Agnieszka Baran jest także współautorem 18 publikacji w

wydawnictwach pokonferencyjnych i rozdziałów w monografii. Łączna ilość punktów MNiSzW

obliczona na dzień złożenia dokumentacji dla wszystkich opublikowanych przez dr inż.

Agnieszkę Baran prac wynosi 830. Liczba cytowań wg bazy Web of Science wynosi 70 (z

autocytowaniami), a indeks Hirscha równy jest 7. Dr inż. Agnieszka Baran wykonała recenzje

wydawnicze 27 prac dla czasopism z bazy JCR oraz 6 recenzji dla wydawnictwpolskich.

Habilitantka przedstawiła swoje osiągnięcie naukowe w postaci jednotematycznego cyklu 8

publikacji pod wspólnym tytułem „Wykorzystanie wskaźników chemicznych oraz biotestów w

ocenie ryzyka związanego z zawartością, mobilnością i toksycznością metali ciężkich w

osadach dennych”.
Suma punktów według oceny MNiSW prac przedłożonych jako osiągnięcie naukowe

wynosi 143. Wszystkie prace są współautorskie, przy czym udział własny Habilitantki wynosi od

40 do 70%. W 6 pracach zespołowych Habilitantka jest pierwszą autorką. Habilitantka brała
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udział w: opracowaniu koncepcji badań i pracy, analizie zawartości pierwiastków śladowych,
metali ciężkich (frakcjonowanie)w osadach dennych, analizie innych właściwości chemicznych
osadów, wykonaniu testów ekotoksyczności, przeglądzie literatury, interpretacji uzyskanych
wyników i ich dyskusji, opracowania wnioskóworaz przygotowaniu i zredagowaniu publikacji.

Zainteresowania naukowe dr inż. Agnieszki Baran skupiają się wokół zagadnień
związanych z ekotoksykologią stosowaną, czyli zastosowaniem biotestów w ocenie jakości
środowiska. Ponadto w swoich badaniach dotyczących oceny jakości środowiska łączy zarówno

analizy chemiczne jak i ekotoksykologiczne w celu kompleksowej oceny zagrożenia
wynikającego z obecności substancji chemicznych w środowisku. Takie podejście umożliwia

podejmowanie racjonalnych rozwiązań dotyczących ochrony i rekultywacji środowiska,

zagospodarowania problematycznych materiałów odpadowych i może być przydatne w

zarządzaniu zasobami środowiska. Dotychczasowe badania Habilitantki obejmowały
następującezagadnienia:
› cynk jako mikroelement i pierwiastek toksyczny,
o jakość i zagospodarowanie zbiornikowych osadów dennych,

. ekotoksyczność kompostów, biowęgli, odpadów przemysłowych oraz gleb,

. monitoring metali ciężkich w środowisku.

Odnosząc się do pienstego nurtu badań (cynk jako mikroelement i piem/iastek
toksyczny) Habilitantka zwróciła uwagę, że na proces pobierania cynku z gleby i jego
mobilności w roślinach duży wpływ mają warunki glebowe oraz nawożenie. Przy zastosowaniu

między innymi testu roślinnego Phytotoxkit wykazała, że kukurydza jest rośliną mało wrażliwą

na ponadnormatywne zawartości cynku w glebach i w związku z tym nie powinna być

wykorzystywana jako roślina wskaźnikowa. Oszacowane wysokie wartości progów toksyczności
wskazują kukurydzę jako roślinę o potencjalnie dużych możliwościach wykorzystywania jej w
rekultywacji gleb zanieczyszczonych cynkiem. Ponadto dowiodła, że kryteria toksyczności, które

wskazują czy dana roślina jest wrażliwa na zanieczyszczenie gleb cynkiem lub innymi metalami

ciężkimi powinny opierać się na wzajemnych zależnościach między glebą i rośliną, na której jest
obsenNowany biologiczny i chemiczny efekt szkodliwości metali. Wykazała, że zastosowany
biotest jest dobrą metodą do oceny toksyczności gleby zanieczyszczonej cynkiem i może
stanowić wartościowe uzupełnienie metod fizyko-chemicznych.

Badania dotyczące drugiego zagadnienia dotyczyły analizy możliwości przyrodniczego
wykorzystania osadów dennych. Habilitantka stwierdza, że zmniejszenie niepewności
prawidłowej oceny jakości osadów dennych umożliwiają biotesty. W przypadku kiedy wydobyty

materiał z dna zbiornika wodnego nie stanowi zagrożenia dla środowiska, to przyrodniczo
uzasadnioną metodą zagospodarowania takiego osadu jest wykorzystanie go jako materiału
strukturo- i glebotwórczego na gruntach bezglebowych i nieużytkach. Zastosowany w takich

przypadkach osad powoduje poprawę odczynu i właściwości sorpcyjnych gleb lekkich i
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kwaśnych, wpływa również dodatnio na produkcję biomasy kukurydzy oraz jej skład chemiczny,

przy czym największy plon kukurydzy uzyskano w obiekcie z najmniejszą dawką osadu

dennego, wynoszącą 5%. Większe dawki osadu dennego powodowały spadek plonowania,
spowodowany niekorzystnymi warunkami powietrznymi w powstałym podłożu. Z badań
Habilitantki wynika również, że nadziemna biomasa kukurydzy w obiektach z dodatkiem osadów

dennych miała niedoborową zawartość azotu, potasu i fosforu oraz optymalną magnezu i

wapnia.
Badania osadów ze stawu Białogońskiego dowiodły, że są one zanieczyszczone metalami

ciężkimi (ołów, rtęć i cynk) i związkami z grupy WWA. Stwierdzono przy tym zmniejszanie się
zawartości metali ciężkich w osadzie wraz z głębokością, co może być wskazaniem do

ograniczenia wydobycia tylko wierzchniej warstwy osadu. Z przeprowadzonych badań
właściwości fizycznych, chemicznych i ekotoksykologicznych zanieczyszczonych osadów

dennych zbiornika Chechło wynika, że można poddać je remediacji, poprzez zmieszanie
osadów po ich bagrowaniu z różnego rodzaju dodatkami (metoda ex situ), bądź metodą
przykrywania osadów (capping) (in situ). Analizując z kolei właściwości fizyczne i chemiczne
osadów dennych ze zbiornika Rożnówwskazała dużą potencjalną możliwośćwykorzystania ich

na cele rolnicze i przyrodnicze (wtym do rekultywacji). Osady te można zarekomendować jako
materiał wykorzystywany do zwiększania produkcyjności gleb słabych, terenów bezglebowych

oraz zdegradowanych poprzez poprawę ich właściwości tizykochemicznych.
W trzecim nurcie badawczym Habilitantka skupiła się nad zagadnieniem

ekotoksyczności kompostów i biowęgli ze względu na wykorzystanie ich do produkcji odpadów

jako jednego z kierunków ich unieszkodliwiania. Ocenę toksyczności tych materiałów

przeprowadzała metodą biotestów. Na podstawie biotestów Habilitantka stwierdziła niską ich

toksyczność po zastosowaniu w postaci przetworzonej przez kompostowanie. Najlepsze
właściwości stwierdziła w obiektach z przekompostowanymi odchodami zwierzęcymi

wymieszanymi ze słomą oraz przekompostowaną mieszaniną tłuszczu i pierza ze słomą

kukurydzianą. W badaniach ekotoksyczności biowęgli otrzymanych w procesie
niskotemperaturowego przekształcenia osadów ściekowych stwierdziła mniejszą ich

toksyczność po zmieszaniu z biomasą roślinną.
Czwartym zagadnieniem, nad którym skupiła się Habilitantka była ocenie zawartości

metali ciężkich w różnych elementach środowiska, takich jak: gleba, piaskownicach, roślinach,

produktach żywnościowych oraz we włosach ludzkich i tkankach zwierzęcych. Znaczą część
tych badań stanowią analizy zawartości metali ciężkich w roślinach i w glebach z obszarów

miejskich o dużym nasileniu ruchu samochodowego oraz fitoremediacji metali w kontekście

stanu fizjologicznego roślin. Zastosowane w analizie ekotoksyczności związków srebra

wymywanychz różnych materiałów odzieżowych w czasie prania dwa biotesty (Daphtoxkit oraz
Microtox) potwierdziły większą wrażliwość skorupiaka D. magna niż bakterii V. fischen' na
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związki srebra. Uzyskane informacje mogą być wykorzystane do oceny potencjalnego ryzyka

ekologicznego stwarzanego przez wyroby włókiennicze, z którego srebro i nanosrebro są
uwalniane w trakcie ich cyklu życia. Warto wtym miejscu zaznaczyć, że powyższe badania były

prowadzone we współpracy z Instytutem Biologii Roślin i Biotechnologii macierzystej uczelni,

Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Instytutem Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Działalność naukowa dr inż. Agnieszki Baran ma duże znaczenie poznawcze jak i

aplikacyjne. Dorobek naukowy cechuje się nowatorstwem i stanowi wkład w rozwój

problematyki związanej z zawartością, mobilnością i toksycznością metali ciężkich w osadach
dennych ze zbiorników wodnych, przy wykorzystaniuwskaźników chemicznych oraz biotestów.

Przedstawiony do oceny jednotematyczny cykl 8 publikacji, jako osiągnięcie naukowe

dotyczyło czterech zagadnień szczegółowych. Pienrvszym kierunkiem były badania całkowitej

zawartości metali ciężkich w osadach dennych oraz ocena stopnia ich zanieczyszczenia.

Drugim elementem były badania dotyczące mobilności i potencjalnej biodostępności metali

ciężkich w osadach dennych. Trzecią częścią pracy była ocena ekotoksyczności osadów

dennych przy wykorzystaniu biotestów i określenie zależności korelacyjnych pomiędzy

zawartością metali a organizmami testowymi. Czwartym ważnym problemem zrealizowanym

przez Habilitantkę były badania dotyczące obiegu metali ciężkich w trakcie zagospodarowania
osadów z obszaru zbiorników.

Habilitantka za najważniejsze wnioski wynikające z głębokiej analizy wyników badań

przedstawionych w jednotematycznym cyklu uznała, że: - w ocenie stopnia zanieczyszczenia
osadów dennych metalami ciężkimi oprócz tradycyjnych wskaźników geochemicznych i

chemicznych, powinno się stosować wskaźniki jakości osadów dennych uzupełnione o aspekt

biologiczny np. Standardy Jakości Osadów (Sediment Quality Guidelines SQG), Potencjalny
Indeks Ryzyka Ekologicznego (Potential Ecological Risk Index PERI). Jest to istotne zwłaszcza,
że w Polsce nie ma obecnie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących oceny
szkodliwości metali ciężkich w osadach dennych w stosunku do organizmów ekosystemów

wodnych, - istnieje potencjalnie małe ryzyko uwalniania metali zarówno w środowisku wodnym,

jak i lądowym z osadów zbiornika Chańcza i Zesławice oraz duże ryzyko w przypadku osadów

dennych zbiornika Rybnik. Jednakże duża zawartość materii organicznej, która w znacznym
stopniu determinuje rozpuszczalność oraz mobilność metali ciężkich w osadach dennych, musi

być uwzględniana w analizie ryzyka, - wiarygodną metodą w ocenie rzeczywistego zagrożenia

związanego z zawartością, mobilnością i toksycznością metali ciężkich w osadach dennych są
biotesty. Zastosowane biotesty wskazały na zróżnicowanie toksyczności badanych osadów.

Odpowiedź organizmów w dużej mierze była związana z całkowitą zawartością metali oraz ich

mniej dostępnymi formami, tj. utlenialną i rezydualną. Duża różnorodność stosowanych

organizmów testowych umożliwia wychwycenie substancji toksycznych o różnym mechanizmie
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działania, - przy podejmowaniu decyzji o składowaniu osadów dennych na lądzie istotne jest
ustalenie podatności zawartych w nich metali ciężkich na wymywanie oraz ich toksyczności,
która dzięki małej rozpuszczalności metali ciężkich wynikającej z niskiego pH oraz dużej
zawartości materii organicznej w tych osadach podczas składowania zanieczyszczonego osadu

dennego nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W osadach dennych w warunkach tlenowych

może jednak zachodzić intensywna mineralizacja materii organicznej i uwolnienia związanych z

nią metali ciężkich do środowiska, co powoduje, że osady denne powinny być składowane w

warunkach kontrolowanych.
Dr inż. Agnieszka Baran posiada duży dorobek dydaktyczny. Prowadzi zajęcia (ćwiczenia,

wykłady) z przedmiotów w języku polskim - „Ekotoksykologia”, „Podstawy toksykologii

środowiska” „Standardy ekologiczne w gospodarce żywnościowej”, „Gospodarowanie w

strefach ekologicznie zagrożonych”, „Biologiczne przetwarzanie odpadów/', „Chemia rolna”,

„Chemia środowiska” oraz w języku angielskim: „Ecotoxicology”, „Soil science and plant
fertilization”, „Soil quality indices and standards”. Jest współautorką dwóch skryptów —

„Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z toksykologif i „Ochrona środowiska — przewodnik do

ćwiczeń”. Habilitantka uczestniczyła w opracowaniu nowego kierunku kształcenia: „Jakość i

bezpieczeństwo środowiska”, pełniąc od lutego 2016 r. funkcję sekretarza Rady Kierunku.

Uczestniczyła w opracowaniu efektów kształcenia dla studiów III stopnia (doktoranckich)w UR

w Krakowie dla Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Uczestniczyła w pracy studenckich kół

naukowych, pełniąc rolę opiekuna naukowego nad studentami Sekcji Chemii Środowiska Koła

Naukowego Rolników. Efektem tej współpracy było przygotowanie przez studentów pod Jej

opieką w latach 2010-2016 dwunastu prac, prezentowanych na Sesjach Kół Naukowych.

Habilitantka była koordynatorem programu szkoleniowego dla studentów z Kazachstanu

prowadzonego w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz była opiekunką 3 miesięcznego
stażem w ramach Framework LLP Erasmus Programme studenta z Universidad Politecnica de

Madrid, Hiszpania.
Habilitantka była promotorem 19 prac inżynierskich i 15 prac magisterskich wtym jednej

w języku angielskim. Decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

powołana została na promotora pomocniczego. Recenzowała 27 publikacji w czasopismach

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports oraz 6 publikacji w innych wydawnictwach.
Tak duża liczba recenzowanych prac w liczących się czasopismach świadczy o tym, że

Habilitantka jest znana, a Jej wiedza w dziedzinie którą się zajmuje jest szanowana i uznawana
zarówno w kraju jak i zagranicą.

Uczestniczyła w czterech programach europejskich finansowanym ze środków UE w

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



Prowadzi lekcje on-Iine, wykłady (w języku polskim i angielskim) w czasie warsztatów
letnich i weekendowych dla kół naukowych, uczniów szkół licealnych i zawodowych.

Habilitantka brała czynny udział w 10 konferencjach międzynarodowych i 16

konferencjach krajowych prezentując wyniki badań w formie referatów. Prezentowała również

komunikaty zjazdowe na 28 konferencjach międzynarodowych i 10 konferencjach krajowych. O

jakości prezentowanych wyników świadczy fakt dwukrotnego wyróżnieniaw formie I miejsca za

najciekawszy referat ijednegowyróżnienia za najciekawszy poster.
Habilitantka uczestniczyła również w koordynowanych przez Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR), Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (I.S.E.), Pallanza (Italy) oraz firmę

MlcroBioTests inc. międzynarodowych i międzylaboratoryjnych sieciach badawczych

dotyczących testowania istniejących i nowych biotestów. W roku 2011 r. brała udział w

badaniach porównawczych dotyczących biotestu Phytotoxkit — celem badań było wprowadzenie

normy ISO. W roku 2014 uczestniczyła w badaniach porównawczych dotyczących
mikrobiotestu Spirodela Duckweed Toxkit, których celem było wprowadzenie nowego testu

oceny toksyczności czystych substancji, ścieków, wód powierzchniowych i głębinowych.
Komisja pozytywnie ocenia także osiągnięcia Habilitantki, odnoszące się do kierowania

bądź uczestnictwa w realizacji międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, gdzie
była w sześciu kierownikiem, a w dwóch wykonawcą.

Habilitantka udziela się również w pracach międzynarodowych i krajowych organizacji

oraz towarzystw naukowych, będąc członkiem Grupy Naukowej Pro Futuro, Stowarzyszenia
Top 500 lnnovators oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (odział Małopolska),

pełniąc od 2016 roku funkcję sekretarza.

Uczestniczyła także w przedsięwzięciach związanych z popularyzacją nauki, prowadząc w
latach 2009-2013 warsztaty chemiczne dla dzieci w trakcie Festiwalu Nauki w Krakowie. W

latach 2013-2016 warsztaty chemiczne dla dzieci w ramach „Uniwersytetu Dzieci”. Od 2014
roku jest Koordynatorem Nocy Naukowców na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym, a od 2015
roku Redaktorem NewsletterWR-E.

Wykonała także 3 indywidualne i dwie we współautorstwie ekspertyzy dla praktyki,

opracowane na zlecenie: Instytutu OZE Spółka z o.o. w Kielcach, Urzędu Miasta w Tizebini,
Elektrowni Połaniec S.A, MGPP S.A w Tarnowie, UniwersytetŁódzki.

W zakresie działalności organizacyjnej należy podkreślić aktywne włączanie się
Habilitantki w prace różnych komisji. W latach 2012-2016 była członkiem Komisji ds. Jakości

Kształcenia na Wydziale Rolnicze-Ekonomicznym.W 2016 roku członkiem Komisji ds. Nagród i

Odznaczeń na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. Uczestniczyła w działaniach związanych z

promowaniem kierunków studiów na Wydziale Rolnicza-Ekonomicznym, przygotowując

materiały reklamowe i prezentacje on-line. Corocznie była egzaminatorem Wydziałowej Komisji

Egzaminacyjnej egzaminów dyplomowych na kierunku Ochrona Środowiska na Wydziale
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Rolniczo-Ekonomicznym. Była sekretarzem 5 obron doktorskich oraz 1 kolokwium

habilitacyjnego. Była członkiem komitetu organizacyjnego trzech Ogólnopolskich Konferencji

Doktorantów, pięciu Krakowskich Konferencji Młodych Uczonych i organizowanej przez AGH

Kraków konferencji „Zielone Prądy w Edukacji”.

Habilitantka jest laureatką 3 nagród indywidualnych za działalność naukową i jednej
organizacyjnej Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz
laureatką: stypendium Rektora UR w Krakowie za wybitne wyniki w nauce, stypendium
„lnnoGrant", w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i

stypendium Państwa Aliny i Jana Wagów.

Komisja stwierdziła, że wszystkie trzy recenzje dorobku naukowego dr inż. Agnieszki
Baran są pozytywne. Recenzenci podkreślili liczny i wartościowy dorobek publikacyjny

świadczący o Jej dużej aktywności naukowej. Komisja stwierdzila, na podstawie analizy
dostarczonej dokumentacji i opinii recenzentów, że dorobek naukowy oraz osiągnięcie naukowe
przedstawione w jednotematycznym cyklu publikacji znacznie poszerzają wiedzę w dyscyplinie
ochrona i kształtowanie środowiska.

We wnioskach końcowych wszyscy członkowie Komisji stwierdzili, że dr inż. Agnieszka
Baran spełnia wymogi merytoryczne i formalne stawiane kandydatom ubiegającym się 0 stopień

naukowy doktora habilitowanego i wnioskują o podjęcie dalszych czynności w postępowaniu w

sprawie nadania dr inż. Agnieszce Baran stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, specjalnościach: ochrona

ekosystemów wodnych, biomonitoring środowiska, gospodarowanie osadami dennymi.

Sekre rzKomisji Przewodniczący Ko isji

dr hab. inż. Tomasz Kowalik pro rzy Jeznach

Kraków, 15 maja 2017r.


