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RECENZJA

osiagnigénaukowych, organizaeyjnych i dydaktycznych
dr inż. Izabeli Krupińskiej w związku z postępowaniem w sprawie

nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

inżynieryjno-technieznych w dyseyplinie

inaynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1. Podstavwa formalna

Podstawą opracowania ninicjszcj recenuji jest pismo otrzymance od Kierownika

dyseypliny naukowej inżynierii śTodowiska, gómictwa Cncrgetyki Politechniki

CzgstochowskicjPani dehab. inz. Iwony Zawieji, prof. PC. z dnia 23.12.2021. o numerze

R-Wliš-BOD-512-4/2021.3. orazUchwałaRadyDyscyplinyNaukowejw sprawiepowołania
komisji habilitacyjnej(Uchwalanr 16/2021/2022).Obapismainformująowyznaczeniumnie

na recenzentadorobku naukowcgo dr inž. Izabelí Magdaleny Krupinskiej, w lym osiągnigcia

naukowego, które stanowi cykl wybranych, jednotemalycznych, oryginalnych prac

twórczych.Calycyki publikacji zostalprzczAutorkęzatytulowany,jako "Wplyw substancji

organicznych na usuwanie związków zelza podezasoczyszczaniawody przeznaczoncj do
spożycia przez ludzi".

Przeslaneopracowaniaoraz informacje, które otrzymałem stanowiąkomplet dokuncntów

niezbędnych doocenydorobkunaukowegoirozprawyhabilitacyjnejwtym
wniosek przewodni,

załącznik1-danewnioskodawcy
zalaeznik 2-kopiadokumentupotwierdzającegoposiadanicstopniadoktora,
Zalacznik 3 autoreferat,

zalącanik 4wykaz osiągnięćnaukowych,
zalacznik 5- kopiepracwchodzącew składosiągnięcianaukowego,

zalacznik 6-dyplomy i zaświadczenia,



zalacnik 7-zestawienice eylowań,

alacznik 8-wykaz wszystkich publikacji

komplct dokumentówwwersji clektronicznej.

2. Charakterystyka biograficzna Kandydatki

Dr inż. Izabela Krupińska ukoiczyla w roku 1997 studia magisterskiena Wydziale
Chemii, Uniwersytetu Wroclawskicgo, gdzie sludiowala na specjalnościchemia środowiska

Bezpošredniopo studiach,od 1.10.1997r. podjełapracęna stanowiskuasystentaw Zakkudzie

Technologi Wody. Scicków i Odpadów,na Wydiale Budownictwai Iniynierii Sanitamej

Politechniki Zielonogörskiej. Równicz w roku 1997 koñcyla Studium Prygotowania
PedagogicznegonaWydziale Chemii Uniwersytctu Wroclawskicgo. Dodatkowo od wrzesnia

1999 r do sierpnia 2000 była nauczyciclemchemii w ZespoleSzkół Ekologicznych w
Zielonej Górzc.

W 2006roku, naWydziale Inžynicrii Šrodowiskaw PolitechniceWroclawskiejobroniła

opraw daktorską pl Praydatnošć koagulacjí w oczyszczaniu wody podzicmnej ze

Szczegolnym uwzględnieniem usuwanía żelaza", ktúrą realizowała pod kierunkiem prof. dr

hab.inż.Marii Swiderskiej-Brôż.Konsckwencjąuzyskaniastopniadoktora,było przejšciena
etat adiunkta, na jakim pracuje do dzisiaj (po zmianie nazwy) w Uniwersytecie
Zielonogórskimw ZakladzieTechnologiiWody,Sciekówi Odpadów.

3. Ocena osingnięcia naukowego

Na cykl monolematycznych publikacji. stanowiący podstawę osiągnięcia naukowego

dr inz. >abeli Kupiñskiej, zatytułowanego Wpływ substaneji organiczmych na usuwanic

związkówżclazapodczasoczyszczaniawodyprzeznaczonejdo spożyciaprzezludzi" sklada
się 14 prac opublikowanych w róžnych czasopismach. W sklad tych prac wchodzi 13

artykulówbadawczychi jeden prz-glądowy.Danebibliograficznezostalywyszczegótnione
poniżej.

1. Izabela Krupiiska, Wioletta Kowalczyk, Grazyna Szczepaniak2013: Wplyw watosci

wspótczynmka współwystepowania substancji onganicznych i żclaza ogólnego w wodzie

podziemnejnaskutecznoščjej oczyszczania.OchronaSrodowiskavol. 35(3), 27-34, ISSN:

1230-6169. (udzial własny-80%) (10 pkt. IF-0.619).

2. IzabelaKrupińska2014: Efect of the type ol aluminium coagulantof effectivencssat

removing pollutants from groundwater in the process of coagulation. 9-th Inlemational

Conference Environmental Engineering Vilnius Litwa 1-8, ISBN 9786094576409.



Publikacjawrecenzowanych materialachz konferencjimiçdzynarodowejuwzglednionejw
WEB of Science(15 pkt.).

3. Izabela Krupińska 2015: Wpływ temperafury i pll na skutecznošćusuwania
zanieczysZCEeÍz. wody podzicmnej w procesie koagulacji. Ochrona Srodowiska, vol.
37(3),27-34,ISSN: 1230-6169.(15pkt., IF-0,425).

4. IzabelaKrupińska2015:Importanceof humicsubstancesformethodsof groundwater
treatment.PolishJournalof Soil Sciencevol. 48(2), 161-172,ISSN:0079-2985.(4 pkt.
Indeksowanew Webof Science).

5. IzabelaKrupińska2016:Theinfluenceof aerationandtypeofcoagulantonetfectiveness
in removingpollutantsfrom groundwaterin the processof coagulation.Chemicaland
Biochemical Engineeringg Quartcrly, vol. 30(4), 4654 475. DOI:

10.15255/CABEQ.2014.2016(20 pkt. IF-0,923).

6. Izabela Krupińska2016:Theimpactoftheoxidisingagenttypeandcoagulanttypeonthe
cffectivenessof coagulationin theremovalof pollutantsfromundergroundwaterwithan
increasedcontcntof organicsubstances.Journalof EnvironmentalEnginceringand
Landscape Management,vol. 24(0),70-78,DOI: 10.3846/16486897.2015.1113179(15
pkt. IF=0,635).

7. IzabelaKrupińska2017:Theimpactof potassiummanganate(VIl) on theetfectivenessof
coagulationin the removalof iron andmanganesefrom groundwaterwith an increased
contentof organicsubstances.Civil and EnvironmentalEngineeringReports,vol. 27(4).

29-41, DOI:10.1515/ceer-2017-0048 (9pkt.)IndcksowanewWebofScience.
8. IzabełaKrupińska2017:Effectof organicsubstancesontheefficiencyof Fe{Il) to Fe{lI)
Oxidationandremovalof ironcompoundsfromgroundwaterin thesedimentationprocess.
Civil andEnvironmentalEngineeringReports,vol. 26(3), 15-29,DOI: 10.1515/ceer-2017-
0032(9 pkt. Indeksowanew Webof Scicnce).

9. IzabelaKrupińska2018:Rcmovalof naturalorganicmater from groundwaterby
coagulationusing prehydrolysedand non-prehydrolysedcoagulants.Desalinationand
WaterTreatment,vol. 132,244-252,DO1:10.5004/dwt.2018.23153(20pkt. IF: 1,234).

10. IzabelaKrupiñska2019:Removalof ironandorganicsubstancesfromgroundwalerin an
alkalinemedium.Jounalof EnvironmentalEngineeringandLandscapeManagement,
vol. 27(1).12-21,DOI: 10.3846jeelm.2019.7726(40pkı.IF=2,733).

11. Izabela Krupińska 2020:Impactoftheoxidanttypeonthecfficiencyoftheoxidationand
removalof iron compoundsfrom groundwatlercontaininghumic substances.Molecules,
vol.25(15),3380,DOI: 10.3390/molecules25153380(100pkt.IF=4,411.
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12. IzabelaKrupińska2020:Theeffectof thetypeof hydrolysisof aluminumcoagulantson
the effoctivcness of organic substances removal from water. Dcsalination and Watcr

Treatmcnt,vol. 186,171-180,DOI: 10.5004/dwt.2020.23248(100pkt. IF: 1.254).
13. Izabela Krupiñska 2020: Aluminum drinking waler treatment residuals and their toxic

impact on human health. Molecules, vol. 25, 1-13, DO: 103390/molecules25030641

(100 pkt. IF=4,411).

14. Izabela Krupiñska 2021: Removing iron and organic substances from water over the

courseof its treatmentwith theapplicationof averageandhighly alkalinepolyaluminium
chlorides.Molecules,vol. 26(5), 1367,DXOI:10.3390/molecules26051367(100 pkt.
IF-4,587).

Z wyjatkicm pierwszej, najwcześnicjszcjpublikacji pozostalesq autorstwatylko
huabililauntki, cay Jej utzial wynosi 100%.W pierwszeipublikaji z 2013 roku udziałdr inż.

TzabeliKrupiáskiej był dominujacy.bo wynosil 80%. Takie udzialy nie pozostawiają
wapliwości, co, do samodzicnościpowadzenia badańi publikowaniaich wyników
Oczywiscictanicwajpliwazalctaniesiezasobącienzastanowienia,codomozliwościi checi
pracyzespołowej.Niezmiernie trudrnobdzie w przyszlościprowadzićbadaniana szerszą
skalę bez wspólpracy w ramach macierzystejUczclni, lub przy wspfpracy z nnymi
badaczami w kraju i za granicą.

Biorącpod uwageOcenęilosciowąmožnastwierdzic,ze Habilitantkado przedkozoncgo
osiagnięcianaukowego(14 wybranychpublikacjī) wniosta565 pkt, , pzy lacznejwartości
567 pkt Sumarycznywspółczynnikwpływu przedłožoncgoosiągniçcianaukowegowynosi
IF=21,108, przysumarycznymIF =21,232.Widaćtu,zeniemalwszystkiebadaniai wyniki
sąwasnościądr inž. IzabeliKrupiiskiej. gdyżjej udziałjest przygniatający.

Prace stanowiące jednotematyCZme,opracowanie habilitacyjne zostaly opublikowane

w latach2013-2021,abardzicjszczególowopojednejpracyw latach2013,2014,2018,2019
i 2021;podwiepracew latach2015,2016i 2017,aw roku2020ukazalysię3prace.Dr inż.
IzabelaKrupińskapublikowalaw czasopismachtakichjak: OchronaSrodowiska(2 prace),
Polish Journal ofSoilScience(1praca),ChemicalandBiochemicalEngineeringQuartcrly(1
praca),Journalof EnvironmontalEngineeringand LsandscapeManngement(2 prace),Civil
and EnvironmcntalEngineeringReports(2 prace),DesalinationandWaterTreatncat (2
prace)i MoleculesG prac). Jednapracaukazalasię w materialachmigdzymuarodow
konferencji, któraodbyhasięw Vilnie (Litwa).

Habilitantkawskazała,že w ramachocenianegoosiągnięc1anaukowegogownym
kierunkiem Jejbadaińbyłorozpoznaniemecchanizmuusuwaniaželazazwodywprzypadkach,



gdywodapochodzizespecyfīcznychregionów(typu bagienncgo)i želazopowiązanejest z
rónego rodzajuzwiązkamiorganicznymi.W pracachtychanalizowanometodyutleniania
zelazai warunki procesowepozwalającena skuteczneusunięciezelazaz wody. Podkreslić
nale2ycelowość i istotną wage podjetychbadan,gdyzZwicle stacji wodociągowych
korzystających z akich wód boryka się z ogromnymi problemami w działaniach

cksploatacyjnych.Problemyte koncentrująsię na trudnosciachz usuwaniembarwy, želaza,

manganu, a przcde wszystkim usuwaniem związków organicznych, występujących
SZczególniepod postacią związków koloidalnych.

GlównecelebadańnaukowychHabilītantkiobejmowałyodpowiedzinapytania:

Czy1 WJakim stopntu podwyższone siężenia związków organicznych w wodzie i

tworzące S barwne drobno zdyspergowanepolączenia žclazoorganiczne będą
utrudnialy usuwanie żclaza z wody?

Czy wybrane utleniacze chcmiczne bçdą bardziej skutcczne w utlenianiu, a

nastçpnieusuwaniużelazaniż tlen dyfüncdującydowodypodczasnapowictrzania?

jaki będziewpływ plHi temperaturynaskutecznośćusuwaniażelazazwody, kiedy
elazo znajdujesięw polączeniachorganicznych?

jaki wpływ na usuwanie żelaza mają rodzaje koagulantów, a szczególnie
koagulanty wstepniczhydrolizowane?

Wartopodkreślić,2ecelezostalydobrzeokreślonei wykonanebadanialochnologiczne
wyjaśniająccsformułowanew cclachwapliwoscinmaukoweobejmowałyzurównoparumetry
niezależne, czyli dotyczącewodysurowej(temperatura,pH, stęženiacharakterystycznych
wskazników),alerównieżparametrytechnologiczne,odpowiednioustalanei modytikowane
w procesach uzdatniania wody. Parametry procesowe, to przede wszystkim dawka
koagulantu,dobórkoagulantu,korektapłHitp.

Na podstawiebadańzaprezEntowanychw cyklu 14 monotematycznychpublikacji
skindajacychsię na osiagnigcienaukowedr inz. Izabeli Krupińskiej moža stwicrdzić, że
logiczne i spójnc było zaplanowaniebadań,które obejmowaly

1) wybórskutecznychmetodnatlenianiawodyw celuutlenianiaFe" do Fe".

2) oceng skutecznościklasyeznychmetod polegajacycha atlenianiu, lokulacji i
sedymentacji,

3) wprowadzcniebardzicjskutecznejmctodyusuwaniakoloidówi drobuychzawiesin,
jakąjest koagulacja,powiązanaz röznymimetodamiuprzednicgonatleniania,



4) rozszeTzeniebadań procesukoagulacji o rúžnego rodzaju koagulanty, takie, jak
klasyczny siarczanglinu oraz koagulantywstepniezhydrolizowane,

3)Oceng efektywnošciozyszczaniawodyw zależnościodrodzajui postacizwiązków
organicznych przy zastosowaniu róžnych koagulantów,

6)ocenę skulecznościdzialaniakoagulantóww zalcžnościod stopniaspolimeryzowania
oraz w zaleZnošci od obecności żelaza w masie koagulantu.

Tak zaplanowanedziałania oceniam bardzo pozytywnie, gdyż šwiadczą o dojrzałošci i

dobrymprzygotowaniudosamodzielnejpracynaukowej
Zrealizowane wedlug powyższego planu badania technologiczne pozwoliły na

wyeksponowanie przezdr inz.IzabelęKrupińskąwautoreferacie14kluczowychwnioskówo
istotncj wadzeda dalszci pracy naukowejAutorki i Jej następoów.Do najwaznicjszych
možna zaliczyć scharakteryzowane ponizej.

1. Wykazanie, że najbardziej skuteczne w nallenianiu žclaza w wodzie z zawartošcią

rÓZnegorodzaju zwizków organicznych, mimo niskicgo potencjahu utleniająco-
redukeyjnegobylo zastosowanieKMnO4.Prawdopodobnic,co podkreslitaAutorkajest
to spowodowanewyraeaniem się MnO; i jego dobrymi whasnościamisorpeyinymi.
Ni2sayefckt uyskano wykorzystująewodęchlorowąi kolejnonapowictrzaniewodya na

koñcu zastosowanie HO Mimonajwy2szegopotencjałuredoxzaskakująconiskaą
ctektywnose uzyskano przy zaslosowaniu nadtlenku wodoru

2. Do opisu wody surowejzostaly wprowadzonei wykorzystanewspólczynniki bedące

stosunkami wybranychwskaáników:D = (OWOyFeo),D = (RwoyFe) i C =
(FeVFeog), które uwzględniałystężeniaogólnego(OWO) i rozpuszczainego(RWO)

wegla organicznego, želazaogólnego oraz udział zclaza dwuwartościowego w żelazie

ogólnym.W badaniachwykazano,žeskutecznośćutlenianiaFe* do Fc przy pomocy
KMnO4 nie zaležalaod ,D", w odróžnieniuod napowietrzania,przy którym Wrazze

wzrostemD", czyli wraz ze wzrostem udzialu zwiazków organicznychwzględem
sigženia 2elaza ogólnego skuleezność się zmniejszala. Wykazano takže, co było do

przewidzenia,že im większy udzial frakcji rozpuszczonej(wysokie D') tym gorszyefekt

działaniaprocesukoagulacji.Jestto logiczne,gdyžzasadniczozadaniemkoagulantujest
usuwanie zamnieczyszczehcząsteczkowych.

3. Bardzowartościowąi znaczączęśćbadaństanowianalizaporówDawczaróncgo rodzaju
koagulantów.Wykazano,že w anmalizowanychprzypadkachnajlepszeefekty wykazija
koagulantywstepniczhydrolizowans.Jednakróne koagulantyz tej grupy nic dziataja
jednakowo,a istotną rolę w wyborzewlaściwegokoagulantuodgrywa współczynnik

6



alkaliczności. który, jak wykazała Autorka powinien byé jak najwyžs2y. Ocywišcie

Ostatnic sformulowanie dotyczy jedynie koagulantów badamych przez Autorkę Na ile

možna uogonc to stwicrdzcnic powinny pofwierdzić dalsze badania. Drugą cechą, na

którą należyzwracaćuwagejest stopien wartosei form polimerowych glinu. Najlepsze

ctekty w uzdatnianiu wody obserwowano przy zastosowaniu koagulantów o wysokich

stopniach spolimeryzowania glinu. wykazano także, że podwyższone zawartości

monomeraowych form glinu w testowanych koagulantach oraz wzrost pH podezas procesu

koagulacji skutkowaly zwiększeniem stgženia glinu w wodzie uzdatnionej, co nie jest

korzystne ze względu na jego obccność w wodzie do spožycia przez ludzi. Przy czym

wigksze stęženie glima zaobserwowano po uzyciu klasycznych koagukntów, a wyražnie

mnicjsze p0 zastosowaniu chlorkóuwpoliglinu.

4. Bardzo pozytywnie oceniam poglebione badania zwiazane z.analizą obecności zelaza w

wysokozasadowych chlorkach poliglimu i ocena ich wplywu a skutecznosićoczyszcania

wody. Wykazano, že w przypadku obecności zelaza powstaja polaczenia

2elazoorganiczne, które pogarszają efekt oczyszczania wody. Tworzą się wówczas

barwnepołaczeniażelazoorganiczne,a przy podwyższajecymsię pfIL powyzcj 8,0 grupy

funkcyjne substancji organicznych sa bardziej reaktywne w stosunku do jonów metali, a

szczególnie żelaza. Skutkowało to podwyższaniem mętności, a jak wykazala analiza

widm IR w koloidach wystepowaly kwasy fulwowe. Dalszc badania przeprowadzono w

skali technicznej w ciągu technologicznym stacji wodociągowej Zawady. Potwierdzily

się poprzednie badania, że przy użyciu koagulantów wysokozasadowych nie

zawierających želaza efektywność uzdatniania wody była bardzo dobra, natomiast w

przypadku koagulantów 7awierających želzo nie uryskano pozytywnych wskaań w

odniesieniu do żelaza, mętności oraz OWO. Dodatkowo woda nie była bezpieczna ze

względu na obecnošë prekursorów ubocznych produktów utleniania i dezynfekcji.

5. Przebadano takže wpływ pH na skuteczność usuwania zclaza oraz związków

organicznych. Wykazano, że podwyższenie płl sprzyja efektywnemu obnizeniu stęženia

obu wskażników, jednak. jak na wymagania odnoszące się do wody do spožycia przez

ludzi badania realizowane były w dość wysokim zakresie pli, to jest od 8,5 do 10,5.

Najlepszą redukeje uzyskano przy pfi 9.5, przy którym zaobserwowano dodalkowo

obniženie stęženiamanganu.Ta wlasnośéjest znanai zostaławcześniejwyeksponowana

w ksiąžce ,Oczyszczanie wody" autorstwa A.L. Kowala i M. Swiderskiej-Bróż. W

badaniachHabilitantkikorektapti bylauzyskiwanaprzypomoeydwóchsrodków,to jest
Ca(OH) i NaOH. Wykazano, že zastosowanie wodorotienku wapnia jest bardziej



skutecznc za przyczyną sorpcji oraz wytrącającego się weglanu wapoia. Praktycznc

zastosowanic takich melod korckty pli i w tak wysokim zakresic nie jest

przckonywujace, gdyż mctoda ta wpływa na nadnmiernezmigkczenie wody oraz po

7akoñczeniu procesu naležałoby znaczącoobnizyc pH poprzeLnp. rekarbonizacje-

6. Istotną częśćw badaniachstanowiła ocenaabsorbancjiUV254i wykazanie istnienia

korelacjîliniowej pomiędzyželazemogólnym,a RWOorazpomiędzyželazemogólnym

a UVas4.Wprowadzenietegowskažnikama duzeznaczenie,gdyż okreslafrakcje
Związków organicznych zawierających struktury aromatyczne. Pozwoliło to obliczyé

absorbancjewłašciwa, jako stosunekabsorbancjido RWO. Obliczona jcj wartość była w

zakresie2,46- 2,66mflgC,cosugcruje,żew wodzicwystępowalyzwiązkimato-jak i
wielkocząsteczkowezArównohydrofilowe, jak i hydrofobowe.

Badania przcprowadzoneprzcz Kandydatkę i przcdstawione w cyklu publikacji
skladajacymsię na osiagnigcienaukowe wnoszą nowe tresci do dyscypliny inzynieria
šrodowiska,gómietwo i energetykaoraz obejmują nie tylko aspektnanakowy,ale maja
równiez istotny potencjał aplikacyjny.

Odnosząesig do cyklu 14 publikacji stanowiąeychosiagnigcie naukowe dr inz. Izabeli

Krupiñskicjnasuwająsięjednakuwagikrytyczne,którenic depreczjonująsamegoosiagnięcia,
lecz nalciy raktować jako glos w dyskusji oraz jako sugestiado dalszegorozwijania
problemów badawczych postawionych przez Habilitantkę.

1. Wprowadzeniedo analiz współezynnikówD=(OWOy(Feog)i D=(RWOy(Fe)
byto dobrym pomysłem, gdyż pozwalało na wiązanie siçżenia zelaza ze stęženiami

związków organicznych orz zwiąków organicznych w fomie rozpuszczonej

Jednakanalizująeniektóre wykresy i wyniki rodzrisię pytanie, czy bezwzgledtuna

wysokosć stęženiażelaza i stężeniazwiązków organicznych stosunck ten jest na

tyle uniwersalny, že nie ma konieczności uwzględniania wplywu innej wielkości?

Kontynuując to rozumowanie załózmy, że D=1 i będzie wynikiem obliczeń

zarówno D=0,5/0,5jalki D=1,5/1,5.Caywobuprzypadkachefekttechmologiczny
bedzieidentyczny?Myślę. že w dalszychbadaniachwarto byloby się nad tym
ZzAstanowić.

ProszespojrzećnadwawykresypublikacjaCl rys,1i publikacjaC8rys.2.
Czy w obu przypadkach funkcja aproksymacyjna będzie taka sama? Jestem

świadomy,že ohawykresyrózniąsięzakresemosi poziomej ,D", jednak wydaje
się, że jeszcze czymś się róZnią.



2. W kilku publikacjach zujduje się znacznaliczba wzorów aproksymacyjnych

majaeychodzwierciedlaćrelacjemiędzydwomawybranymiparamctraminp
Turbidity-Fc(I), Color fFem). Color-fD) itp. Wszystkiemodelepodanesąw
formic równañ liniowych, jednak brak zamieszczaonychw tych pracach wynikow

uryskanych z badańi glebszaanaliza liniowošci umiemożliwiająweryfikacje, czy

WSzystkie zależnošci mają rzeczywišcie charakter równań liniowych. Wysokie

wartości współczynników korelacji Pearsonawydają się potwierdzać rozumowanie

Autorki, jednak co možna zauważyć w tych publikacjach, to jest brak informacji o

liczebnościach wyników i w konsekwencji nie jest wiadome, czy te liczebności

była whašciwc,czy rozkad populacji był zblizony do normalncgo i czy nic bylo

wartości odstających.

3. W wyj wspomnianych publikacjach brakuje takže dodatkowych informacji.

Wzory empiryczne uzyskane przez aproksymacje wyników pomiarów poinny

zawierać dodatkowo infomacje o zakresach stosowalnościoraz w jakich
jednostkachnalezywstawićargumenti w jakich jednostkachotrzymasię fumkcje.
Proszęzwrócié uwagena wzory zawartew tabeli 5 publikacji Cóoraz w publikacji

C7 tabeli 2. Wysokie wartości wyrazu wolnego ze znakiemujemnym powodują to,

2eješli wstawi sięstosunkowoniskie stęenia Fe(l) to možnaotrzymać ujemne

wartošeiodniesionedo TOC. Ta uwagaorazomówiona w powyżcj w punkcie 2 sq

skierowanezarówno do Autorki publikacji, jak i recenzentów tych publikacji, ze

nie zwrócili uwagi na te braki i nic zalccili ich uzupelnienia.

4. W publikacji C2 (angielskojęzycznej)w tabeli 3 równania empirycznewyražonesą

przy pomocy OWO, a w tytule tabeli jest TOC.

Mimo powyzszych uwag zaprezentowany zestaw publikacji ma zwarty i logiczny układ

oraz prezentuje calokSztalt pracy badawczej Habilitantki nad problemem uzdatniania wody

zawierajacych podwyższone stęženia žclaza w połączeniach ze związkami organicznymi.

Pubikacje są przemyslane i cechują się wysokim stopnicm uporządkowania i

systematycznošci.

Podsumowując ocenę možna stwierdzić, že tematyka badaiú zaprezentowana przez

Kandydatkęw cyklu 14 prac stanowiącychosiagnięcienaukowejest bardzo wazna i
potrzebna,a problem badawezy,który próbowala rozwiazać Ifabilitantka z punktu widzenia

techoologi uzdatnianiawody jest bardzo istotny. Publikacjesą wartościowe,ro2szerzaja

znacznie wicdzęwbadanymzakresie,mającharakternaukowo-badawczyi aplikacyjny.



Kontynuacja badañ w przyszlošci ma sens, gdyż dalszy rozwój melod analityeznych, a

SZczególnie poprawa ich precyzji mogą pozwolić wyjaśnić wiele jeszcze problemów, które

nie doczekały się rozwiązania.

4. Charakterystyka i ocena pozostalego dorobku naukowego

Pozostały dorobek naukowy Kandydatki jest także bardzo dobry. Przed uzyskaniemn

stopnia naukowego doktora Kandydatka opublikowała 4 oryginalne prace twórcze w

czasopismach naukowych takich jak Ochrona Srodowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Zielonogórskiego i Ekotechnika.. Opröcz tego wygosila 2 referaty w ramach konterencji

naukowych.

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora osiągnięcia Habilitantki wykazaly wyrainy

progres. Powstało 16 prac twórczych charakteryzowanych indeksem IF, za klóre uzyskano

590 pk wediug MNISW o sumaryczmym IF = 21,731 z czego do dorobku indywidualnego

naležaloby zaliczyé, odpowicdnio 589 pkt. i 21,478. Dorobek tu przedstawiony awicra

równiez punkty włączone do osiągnięcia naukowego opisanego w punkcie 3 niniejszej

recenzji. Po doktoracie powstało równicz 18 opracowań innych niz opisane powyżej, które

skutkowały uzyskanicm 70 pkt. wedhug wykazu MNiSW, z których 62,l pkt przypada na

Habilitantke

W sklad dorobku po uzyskaniu stopnia, doklora należy zaliczyć 9 rozdzialów w

monografiach, w tymnjedna była wydana w roku 2019 przez Komitet Inżynierii Srodowiska

Polskicj Akademii Nauk. W tym czasie Kandydatka wyglosila 3 referaty na konferencjach

międzynarodowych, w tym 1 referat w roku 2014 w ramach 9th International Conference

Environmental Engneering Viinius, Litwa oraz I referat w ramach konlerencji krajowej. W

ramach aktywnego udziahu w konferencjach międzynarodowych zaprezentowała 8 posterów i

1prezentacje projektu, awramach konferencji krajowych 7 posterów.

Biorąc pod uwage okres po doktoracie (lata 2006-2021) należy stwierdzić, że aktywnośćé

publikacyjna Habilitantki wyraża się wydawaniem šrednio w ciągu roku 1 publikacji z IF i

1,2 publikaji bez IF. Sa to w przewažającej liczbie publikacje oryginalne, naukowe

(wszystkie z IF i 16 (na 18) bez IF), co świadczy o Jej dobrej aktywności twórczej. Nalczy

zauwaiyć, e udzial Aulorki w publikacjach byl albo 100-procentowy, a w publikacjach

wieloautorskich byl wyranie dominujący. Do tego nalezaloby dodać przygotowanie

referatów konferencyjnych i posterów, które też wymagaly zaangažowania odpowiedniego

Czasui wysilku.
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Habilitantka zarówno przed doktoratem jak i po doktoracie swoje prace publikowala w

recenzowanych wydawnictwacho uznancjpozycjinaukowej,takichjak: : Molecules(F
4411:4.587). Journal of nvironmental Enginering and LandscapeManagement (IF

0,635-2.733, Desalinationand Water Treatment(IF = 1,234 1,254,Chemical and
Biochemical Engineering Quarterly IF = 0,923, Ochrona Srodowiska IF = 0,425:0.619 oraz

w czasopisomachbez IF, ale indeksowanych w Web of Science, takich jak Polish Joumal of

Soil Scienceoraz Civil and Environmental Engineering Reports. Liczba cytowarńwedug

Webof Scicncewynosi 78 bezautocytowan 19a IH = 7, wedtug buzy Scopus54 cytowania

IH=5, wedlug bazy Gioogle Scholar 210 eytowań IH-8. Duža liczba autocyowań w

Samarycznej liczbie cytowani jest zawsze konsekwencją dużej liczby samodzielnych prac. Z

jednej strony prace samodzielnezasługują na uznanie,ale z drugiej strony generująmniejszą
liczb sumaryeznych eytowań i duży udziai autocytowari, a prace zbiorowe odwrotnie.

Oceniajac caly dorobek aukowy Habilitantki naiczy stwierdzić, ze prefenje pracę

mdywidualną, gdy2 pry gniatająca częšć Jej opracowań z0ostała wykonana samodzielnie.

Nicdosyt budzi bardzomała liczba naukowych artykułów współautorskich na 37 publikacji

w czasopisnmach10 jest współautorskich, a wsród nich 5 jest przed i tuž po doktoracic przy

współpracy z Paniaąprof. Marą Swiderską-Bróz. Bardziej pracuje zespołowo przy tworzeniu

rozdziałów w monografiach i materiałach konferencyjnych, ponieważ na 9 rozdziałów w

monograiach5jest wspólautorskich,a na14publikacjiw malerialachkonferencyjnych8jest
współautorskich.

Hlabilitantka swoje dotychczasowe badania naukowe wykonywała dzięki uczcstnictwu w

realizaji projektów badawczych.Nie jest ich dužo, ale przed doktoratem uczestniczyla w

grancie krajowym, a obecnie uwzestniczy w grancie międzynarodowym finansowanym w

ramach inicjatywy Joint Programming Urban Europe przy wspólpacy z Chiñską Narodową

Fundacją NaukowąOprieztegopraeddoktoratemrealizowala1 grantwewnętrany,a po
doktoracic 4 projekty badawczew których byla aazem kierownikiem i wykonaweq

Wspótpraca z innymi ośrodkami naukowymi rozpoczpla się przcd doktoratem, kiedy

rozpocza współprace z prof. Marią Swiderska-Bróz z Wydzialu Inzynierii Šrodowiska

Politechniki Wrockawskiej,która skutkowalapowstaniemdoktoratu, sicdmiomapublikajami

i referatamina konferencjach.W 2013 roku rozpoczçławspółpracez Wileńskim
Uniwersytelem Techniczmymim. Gedymina w Wilnie (Litwa), gdzic odbyła 1-tygodniowy

staz. Współpraca ta skutkowala uczestnictwem w miçdzynarodowej konferencji i
wygloszeniem referatu.
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Po uzyskaniu stopnia doklora dr inż. Izabcla Krupińska wykonała 71 recenzji artykulow

naukowych, z których 40 dla ezasopism z listy JCR. Najwięcej, bo 13 dla czasopisma Zeszyty

Naukowe Uniwersytetu Ziclonogórskiego i dalej 12 dla czasopisma Water MDPI, 11 Civil

and Environmental Engineering Reports, 4 Sustainability MDPL, po 3 dla Inżynicria i

Ochrona Srodowiska, Archives of Environmental Protection, po 2 dla Hydrology, Applied

Scicnces MDPL i po 1 artykule dla Materials MDPI, Catalysts MDPI, CIleaner Engineering

and Technology, Chemosphere, Water Science and Engineering, Journal of Water Supply

Research and Technology-Aqua, Processes MDPI, Desalination and Water Treatment, Water

Science and Technology, Joumal of Chemical Science and Technology.

Kandydatka współpracuje z szeroko rozunianym otoczcniem społcczno-gospodarczym. W

2008 roku wykonała badania technologiczne w zakresie doboru rodzaju i dawki koagulantu

oraz w 2018 roku podobuc badania w stacji uzdatniania wody Zawada. Dziwi zatem wpisanie

przezdr inz.Izabel;Krupinskąwdokumentacjidooceny brakwdrozeri.Czyżbywykonane
przez Panią,badania nie zostaly wykorzystanc w obu obicktach?

Kandydatka współpracuje takzezespólkąZielonogórskicWodociągiiKanalizacje,firma
Novita S.A. i Eurowater oraz z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskic. Wykonala 9 ckspertyz

dotyczących wody, šcieków odpadów, gleby i powietrza.

Istotną pozytywną cechą Habilitantki jest ciagy-glód wiedzy, który jest motorem do

ciąglego podnoszenia własnych kwalifikacji. Polega to na uczcstniczeniu w wielu, bo 38

kursach doszkalających o tematyce zarówno ścišle zwiąyanej z Jej zakresem dzialania jak i

rozszerzające horyzonty kompetencji. Do pierwszcj grupy nalcżaloby zaliczyć: szkolenia z

zakresu analizy pierwiastkowej za pomocą spektrometrów, polimerów i koagulantów,

optycznej spektroskopii emisyjnej, chromatografii gazowej itp. Do drugrej grupy možna

zaliczyé: prawo autorskie i plagiat, obowiązki promotora, szkolenie z programu Statistica,

zarządzanie wlasnošcią intelektualną itp. Ciągłe staranie się o podnoszenie swoich

kwalifikacji dobrze świadczy o dalszej drodze naukowej dr inž. Izabeli Krupińskicj.

5. Charakterystyka drialalnośei dydaktyeznej i organizncyjnej

Prowadzone badania naukowe przez dr inż. Izabelę Krupińską są ścišle powiązane z Je

wykształcenicm i daiałalnośsciądydaktyczną prowadzoną w Uniwersytecic Ziclonogórskim.

Habilitantka prowadzi aktualnie zajecia dydaktyczne z nastepujących przedmiotów:

Oczyszczanie wody (wyklady i laboratorium). Chemia sanitarma (laboratorium), Chemia

ogólna (wyklady, éwiczenia i laboratorium), Chemia środowiska (wykłady), Monitoring

środowiska (wyklady i projekt). Chemia budowlana (wykłady i laboratorium), Chemia i
12



technologie chemiczne (wyklady) oraz Chemia (wykłady i ćwiczenia). Zajęcia te sq

realizowane na róznych kierunkach, jak Inżynieria śsrodowiska, Budownictwo oraz na

wydziałach: Mechanicznym, a takze Informatyki, Elcktrotechniki i Automatyki. Realizuje

takže 1przedmiot na studiach doktoranckich oraz 2 monograficzne wykłady

ogolnouczelniane. Dla tych prZedmiotow opracowata programy 1materiaty pomocnicze.

Dr inz. Izabela Krupińska była opickunem 9 prac magisterskich, 16 prac

inzynierskich oraz wykonała 31 recenzji prac dyplomowych.

Wažnym wkładem Kandydatki są działania na rzecz popularyzacji nauki. Byla

autorką i realizatorką 20 zdarzeń, a wšród nich prowadziła wykłady dla uczmiów szkół

šrednich w Zicloncj Górze i innych micjscowośCiach, warsztaty edukacyjne dla

pracowników firmy Nestle, pokazy laboratoryjne, audycje radiowe itp.

Habilitantkę ccchuje takie aktywność organizacyjna. Od 1.10.2019 r. pelni funkcję

kierownika Zakładu Technologii Wody, Scicków i Odpadów na Wydziale, Budownictwa,

Architcktury i Indynicrii środowiskaUniwersytetuZiclonogórskiego.Od roku 2016jest
cztonkiem Rady Wydziału, a od 2020 roku ezłonkiem Rady Programowej dia kierunku

Inzynieria Srodawiska. W latach 2008- 2012 byla sekretarzem Wydriałowej Komisji

Wyborczej. Kandydatka nic ogranicza się do prac na rzecz wydziału, lecz takže udziela się

na forum uczelni. Ośmiokrotnie w róžnych latach brała udział w przygotowaniach

Festiwalu Nauki, w 2021 roku brała udział w Wirtualaym Dniu Otwartym organizowanym

na macierzystym wydziale, oraz brała udział w przygotowaniu 40-lecia kierunku

Inžynieria Srodowiska. Współpracuje także z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej

we Wroclawiu. W 2015 roku otrzymała od Prezydenta RP brązowy medal za dugoletnią

stuzbe

6. Wniosek koñcowy

Na podstawie analizy dostarczonych matenałów stwierdzam, że dr inž. Izabela Kruphska

posiada znaczny dorobek naukowo-badawczy oraz organizacyjny i dydaktycZny. Podczas

dotychczasowej pracy zawodowej zdobyła i caly czas poszerza wiedzę w zakresie pomiarów

analitycznych o wysokim poziomie precyzji. Umiejetności analityczne wykorzystała do badań

procesów kaagulacji często stosowanej w ciagach technologicznych uzdatniania wody

podziemnej lub powierzchniowej chrakteryzującej się podwy2szonyrni siçzeniami 2claza i

związków organicanych. W badaniach mogla wykazać się umicjętnością formulowania zadań

badawczychiichrozwiązywania,czegodowodemsąoryginalnepracenaukowe,którez0stały
opublikowane w recenzowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych o uznanej



pozycji naukowej. Wyniki badań otrzymanc przez Kandydatkę wTIOSZąnowe warošci

poznawczedo dyscypliny inžynicria środowiska,gómictwo i energetykaw dziedzinie nauk

inžynieryjno-technicznych.

Na podstawie analizy dostarczonych maleriatow wierdzam, že dorobek naukowy,

dydaktyczny i organizacyjny dr inž. Izabeli Krupińskiej jest znaczny i može stanowić

podstawe do ubiegania się o stopicń doktora habilitowanego w Dziedzinie Nauk

Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inzynieria Srodowiska, Gónictwo i Energetyka).

Dorobek ten spełnia wymagania ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

i tytule naukowym orazo stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) z

póžniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r., poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311,

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668,

Dz. Ust. Z dnia 20 stycznia 2020r. poz. 85) oraz kryteia zawarte w Rozporządzeniu

MNiS2W z dnia I września 2011 r, w sprawic krytleriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej

się o nadanie stopnía doktora habilitowanego. Biorąc to pod uwage skladam wrniosek o

dopuszczenie doktor inzynier Izabele Krupinską do dalszych etapów postępowania

habilitacyjnego.

Warszawa, dnia 7 lutego 2022 roku prof. dr hab. inż. Tadcusz Siwiec
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