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Ocena

osiagnięcia naukowegoobejmującegocykl monotematycznych publikacji
oraz istotnej aktywności naukowej

dr lzabeli Krupinskiej

w postępowaniu habilitacyjnymn

1. Podstawy formalne

Podstawe formalna oceny osiagnigcia naukowego obejmującego cykl

monotematycznychpublikacjinaukowych(Ustawyz dnia20 listopada2020 działV
rozdziat lll art. 218-226 MNISW, dotyczącej Postgpowania w sprawie nadana stopnia

doktora habilitowanegooraz uprawnieri równowažnych) pt. .Wptyw substancji
organicznych na uSuwanie związków zelaza podczas OCzyszCzaniawody
przeznaczonejdo spożyciaprzezludzi oraz istotnejaktywnościnaukowejstanowi
uchwataRadyDyscyplinyNaukoOwejinžynieriaSrodowiska,Górnictwoi Energetykana
wydziale Ifrastruktury i Srodowiska Politechniki Czgstochowskiejw sprawie
powolaniakomisjihabilitacyjnejwceluprzeprowadzeniapostępowaniahabilitacyjnego
w dziedzinie nauk inžynieryjn0-technicznychw dyscyplinie Inżynieria środowiska,

górnictwoi energetyka.

Ocenę przeprowadzonoWoparciu o przekazanymateriatfaktograficzny,w Sktad
którego wchodzily:

- kwestionariusz osobowy( załącznik nr 1),

kopiadyplonmu doktoranauktechnicznych(załącznik2)
-autoreferatw języku polskim ( załącznik 3)
- wykaz opublikowanychprac naukowych stanowiącychznacznywklad w rozwoj
określonej dyscypliny ( zalącznik nr 4).



-kopie osiągnięć naukowych lub artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój

dyscypliny ( załącznik nr 5),

-dyplomyizaświdczenia(załącznik6)
-zestawienie cytowań (załącznik 7),

-wykaz wszystkich publikacji (załącznik 8)

-nośnik elektroniczny z wersją elektroniczną przediožonych dokumentów

Oceny dokonano zgodnie z Ustawy 2,0 z dnia 20 listopada 2020 dział V

rozdziat lll art. 218-226 MNISW, dotyczącej Postępowania w sprawie nadania stopnia

doktora habiitowanego oraz uprawnień równoważnych

2. Sylwetka Kandydatki

Dr lzabela Krupińska w 1997 roku ukończyła Wydział Chemii Uniwersytetu

Wrocławskiego uzyskując dyplom magistra chemii w specjalności chemia środowiska.

W tym samym roku ukonczyła Studium Przygotowania Pedagogicznego na tym

samym wydziale. W latach 1997-2001 roku była pracownikiem Politechniki

Zielonogórskiej. na stanowisku asystentana Wydziale Budownictwa Inżynierii

Sanitamej w Zakładzie Technologii Wody, Scieków i Odpadów. W 2006 uzyskała tytut

doktora nauk tech nicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Od 2007 roku do chwili

obecnej zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Zaktadzie Technologi Wody,

Scieków i Odpadów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

3. Charakterystyka oraz ocena osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiono do Oceny cykl czternastu

monotematycznych publikacji pod wspóinym tytułem pt. Wpfyw substancji

organicznych na usuwanie związków żełaza podczas oczyszczania wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Należy podkreślic, że w trzynastu z nich dr

Izabela Krupiñska jest jedynym autorem. Jedna praca jest zespolowa, gdzie lzabela

Krupińska widnieje jako pierwszy autor, a zgodnie z oświadczeniami wspólautorów

Jej udział w realizacji badań i przygotowaniu materiału do publikacji wynosił 80 %.

Dziesięć prac zostało opublikOwanych w punktowanych czasopismach o zasięgu

migdzynarodowym takich jak: Journal of Environ mental Engineering and Landscape

Management (2 prace), Molecules (3 prace), Desalination and Water Treatment (2

prace), Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (1 praca) oraz 2 prace wN

Ochronie Srodowiska. Stąd sumaryczny wspóiczynnik wpływu Impact Factor wynióst



21,232,a po uwzględnieniuudziałuwłasnego21,108.WartośćpunktacjiMinisterstwa
Naukii SzkolnictwaWyższego,po uwzględnieniuudzialuHabilitantki,wynosi 565.Od
początkukarieryzawodowejdr, IzabelaKrupińska skierowałaswojezainteresowania
na problemachoczyszczaniawód przeznaczonychdo spożyciaprzez ludzi. Zadne
procesy technologiCznenie sa w stanie usunąć wszystkich niepožądanych
zanieczySZCZen co pociąga za sobą powažne problemy zaburzen homeostazy
ekosystemów wodnych i lądowych, a zwlaszcza problemy technologiczne w Uzyskaniu
wody odpowiedniej jakości. Tematyka monotematycznych publikacji dotyka
niezmiernie istotnego zagadnienia usuwania z wody związków želaza przy
wspoiwystępowaniuzwiązkóworganicznych.Zamdel badawCzyHabilitantkaprzyjgła
procesy uzdatnianiawody, gazie te zanieczyszczeniastanowią istotny problem
technologicznyz uwaginaichtrwatosCIniskąpodatnoscnakonwencjonalneprocesy
utleniania.Efektem interakcjizelaza ze związkami organicznymimogąbyć koloidalne
oraz w rožnym stopniu rozpusZczalne WOdziezwiązki żelazoorganiczne trudne do
usunięcia W konwencjonalnych systemach uzdatniania wody takich jak
napowietrzanie, sedymentacja filtracja, natomiast zalecane jest stosowanie
koagulaciji.Równiezzastosawanieutleniaczychemicznychw miejscenapowietrzania
može dawaćpozytywnerezultaty.Niemniejbardzo istotnyjest dobórodpowiednich
utleniaczychemicznychz uwaginamožliwoscp0zostawaniai powstawaniawtôrnych
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia konsumentów. Stąd genezą proby
rozwiązaniategodylematubytybadanianadintensyfikacjąprocesuOczyszczaniawód
zawierających żelazo i związki organiczne poprzez:

dobórodpowiednich koagulantów,w tym glinowego, ich stopnia polimeryzacji i typu
hydrolizy zwłaszcza wpływu na stężenie glinu pozostałego podczas OCzyszczania
wody,

-określenie skuteczności utleniaczy chemicznych w tym aspekty zdrowotne w

przypadku stosowania związków chloru,

-dobór rodzaju czynników alkalizujących i pH,

-okreslenie obecności želaza w wysokOzasadowych chlorkach poliglinu.

Z uwagi na corazgorsząjakośćwod ujmowanychprzezzakladyuzdathianiawody
celowymbytopoświęcenietymzagadnieniomszczególnejuwagi.Habilitantkapodjęła
badania, Z pozytywnym rezultatem, a to pozwolito ma wyciągnięcia szeregu
nowatorskich wniosków, z których szereg może znaležć zastosowanie aplikacyjne.



Do najistotniejszych rezultatów tak kompleksowo przeprowadzonych badan jest

szereg zaleceń, których efektem będzie skuteczne usuwanie żelaza i związków

organicznych w procesach uzdatniania wody. I tak:

-korzystne jest stosowanie manganianu (VI) potasu ponieważ wytrącający sig tlenek

manganu (V)katalizuje utlenianie Fe(1) i Mn{l|}oraz działa jako adsorbent i obciążnik

powstających aglomeratów żelazoorganicznych,

-do dalszych etapów oczyszczania wody należy włączyć do ciagu technologicznego

proces koagulacji wstępnie zhydrolizowanymi koagulantami glinowymi, co pozwoli na

obnizenie ich dawek, dając dodatkowo efekt ekonomiczny, zdrowotny poprzez

obniżenie stężenia glinu pozostałego i obnizenie agresywnoścÍ wody,

-nie należy stosować koagulantów ulegających hydrolizie zasadowej z uwagi na

znaczne obniżenie skuteczności oczyszczania wody,

nie naležy stosować koagulantów želazowych i wysokozasadowych chlorków

poliglinu zawierających żelazo bowiem istnieje prawdopodobieństwo powstawania

dodatkowych, trudno uSuwalnych, drobno zdyspergowanych związków

želazoorganicznych.

Uzyskane w przeprowadzonych badaniach efekty zaprezentowane w cyklu

monotematycznych publikacji można uznać za ważny wkład Habilitantki w wiedzę w

dziedzinie inżynieri šrodowiska, zarówno na poziomie podstawowym jak

aplikacyjnym. Równocześnie wskazała Ona na konieczność przeprowadzania badań

przed projektowaniem lub modernizacją technologii oczyszczania wod

przeznaczonych do spożycia przez ludzi zwłaszcza, gdy obok znacznej zawartosci

zelaza występują związki organiczne. A z taka sytuacja występuje dosc często, przede

wSzystkim w przypadku ujmowania wód powierzchniowych lub mieszanych z wodami

glebinowymi.

Podsumowując należy stwierdzi, że przeprowadzone przez Habilitantkę badania

mają w Polsce charakter nowatorski i wpisują się w światowy kierunek działań

zmierzających do poznania mechanizmów pozwalających na uzyskanie wysokiej

jakosci, bezpiecznej wody przeznaczonej do picia.

4. Ocena istotnej aktywności naukowej



Ocenę przeprowadzonoW oparCIu Oprzygotowany autoreferat I wykaz
opublikowanych prac naukowych lub tworczych prac zawodowych z okresleniem

udzialu w pracach zespołowych.

GiównekierunkipracbadawczychprowadzonychprzezHabilitantkęw calymokresie
Jej karierynaukowejdotyczyyzagadnierioczyszczaniawody.Po uzyskaniustopria
doktora nauk technicznychHabilitantka skupiła swoją uwagę na problematyce
naukowo-badawczej związanej usuwaniem trudnych i problermatycznych

zanieczyszczenz wodyujimowanejna celewodociągowe.Bliskie były Jej problemy
zanieczyszczeniawód ściekami jak również problemygromadzeniasię depozytu
zanieczysZczen w Osadach dennych. Wiele uwagi poświęciła również wtórnym
zanieczysZczeniomwody w systemachjej dystrybucji.Ponadtoprowadzia szereg
badan w ramach agóinie pojetej ochrony šrodowiska jak badania próbek gleby,
materiatuopatowegoiodpadówna zawartoś¢związkóworganicznych,ocenaskładu
fizyczno-chemicznegoi mikrobiologicznegowody i osadówczy ocena skuteczności
pracy oczyszczalnišcieków. Doktor zabela Krupinskarealizowaa w roli zarówno
kierownika jak i wyKOnawcy tematy prac badawczych w ramach projektőw

finansowanychze žródełwewnetrznychUniwersytetuZielonogórskiego
Badania te zaowocowalyszeregiempublikacji, współpracą z przedsiębiorstwami
wodociągowymiw Glogowiei ZielonejGórze.Szeregprac Habilitantkawykonala
dzięki zainicjowanej przez Nią wspólpracy. Prowadziła badania technologiczne
dotycząceskutecznościoczySZCzaniawodypodziemnej( SUWZawadaoraz firmy
NovitaSA), powietrza,a także9 ekspertyzdotyczącychoczyszczaniawody,šcieków,
zawartosCISubstancjiorganicznychWOdpadach,czy w glebie. Jest autorką filmu o
charakterze dydaktyczno-artysycznym oraz wystawy dydaktyczno-artystyCznej.

Wynikibada prowadzonych pouzyskaniustopniadoktorastalysiępodslawą54.prac
naukowychopublikowanychw wydawnictwachwyróżnionychJCR (13) bądż
prezentowanychna konferencjachmiędzynarodowych (7)i krajowych(3)i innych
Czasopismach(20) i monografiach(9).

Szczegóiną aktywność wykazała Habilitantka w rozpowszechnianiu uzyskanyen
rezultatowstanowiącychistotny,wnoszonyprzezNią, elementwiedzyw dzledzinie
inżynieri srodowisku, zarówno na forum międzynarodowymi krajowym. Na
podkreslenie zasiuguje fakt, ze dorobek Habilitantki stanowią głównie prace
samodzielneco dowodziJej niebywalejpracowitości.Podsumowując

-SumarycznyImpactFactor liczony zgodniez rokiem opublikowaniato 21,731



udział wlasny 21,478),

-liczba cytowań publikacji wg Web of Sciece to 78, a bez autocytowan 19,

-Indeks Hirscha 7,

liczba punktówwg listyMNiSW722(udziałwłasny689,1).
Habilitantka wiele lat wspólpracowała z wydziałem Inżynierii Srodowiska

Politechniki Wroclawskiej. Odbyła także staż w Wileńskim Uniwersytecie Technicznym

gdzie byla organizatorką konferencji naukowej 9TH International Conference

Environmental Engineering Vilnus. Obecnie realizuje zadanie naukowe nt związków

azotu w wodach podziemnych i powierzchniowych oraz metod ich uSuwania w

projekcie w ramach współpracy międzynarodawej Join Initiative Urban Europe z

Chinską Narodową Fundacją Naukową; Urban nitrogen cycles: new economy thinking

to master the chellenges of climate change.

O pozyoji w świecie naukowym $wiadczy powołanie Jej jako recenzenta w

czasopismach gtównie o charakterze międzynarodowym, dla których wykonata 71

recenzji w tym dla 40 z listy JOCR.Habilitantka jest członkiem Rady Recenzentów

Czasopisma Processes i redaktorem tematycznym czasopisma Toxics

Podsumowując dorobek naukowy dr Izabeli Krupińskiej stwierdzam, że jest on

wartościowy pod względem merytorycznym i ma istotne znaczenie aplikacyjne.

5.Charakterystykaoraz ocena dorobku dydaktycznegoi organizacyjnego
oraz współpracy międzynarodowej Habilitantki.
Wokresie zatrudnienia naWydziale Budownictwa, Architektuny i Inżynieri Srodowiska

w instytucie Inżynieri Srodowiska Habilitantka prowadziła i prowadzi zajęcia

dydaktyczne zarówno w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia dla studentów

instytutów inzynierii środowiska, Budownictwa i wydzialów Informatyki, Elektroniki i

Automatyki oraz Mechanicznego realizują¢ zajęcia z 12 przedmiotów w formie

wykladów, éwiczeń laboratoryjnych, projektowych i audytoryjnych oraz seminarium

dyplomowe
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych dr lzabela Krupińska była

promotorem 25 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich , a także
recenzowała 20 dysertaci. Brała również udział w opracowaniu nowych programów

kształcenia . Aktywnie uczestniczy w imprezach promujących kSztałcenie jak np.

Festiwal Nauki, Targi Edukacyjne i szeregu innych.



Zaangažowanie autorki wniosku zostalo wyróżnione brązowym medalem za
dtugoletnią służbę.

Od 2019 dr lzabela Krupinska peini funkcje kierownika Zakładu Technologii
Wody, Scieków i Odpadów.

6. Wniosek koñcowy

Poszczególowejanalizieioceniedorobkunaukowegodr lzabeliKrupinskiej, brorąc
pod uwagewartosćnaukowąi aplikacyjnąopublikowanychpracoraz dzialalnośćna

rzeczwdrazaniaipopularyzacjwiedzydotyczącejinžynierišrodowiska,aZwłaszcza
technolog Oczyszczania wodystwierdzam,zespetniająonewymaganiaustawowe
wynikającez Ustawy2,0z dnia 20lipca2018rokudziałV rozdziall|l art. 218-226
MNiSW,dotyczącejPostępowaniawsprawienadaniastopniadoktorahabilitowanego
orazuprawnierirównoważnych. Stądwnioskujęo dopuszczeniedr IzabeliKrupińskiej
do dalszych etapow postepowania habilitacyjnegozgodnie z obowiązującymi

przepisami.

prof.dr hab. Teodora M. Traczewska




