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Oceniana praca doktorska została wykonana w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod 

kierunkiem promotora dr hab. Romana Marecika, prof. UPP. Praca finansowana była ze środków 

MNiSW w ramach „I edycji Doktoratu wdrożeniowego”, realizowanego w latach 2017-2021 na 

podstawie umowy nr 52/DW/2017/01/1 zawartej pomiędzy MNiSW a Wydziałem Nauk  

o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz firmą ATP Eko Serwis Sp.  

z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

Podstawa wykonania recenzji 

Recenzję wykonałam w oparciu o uchwałę Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria środowiska, 

górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 września 2021 roku 

oraz dostarczonego egzemplarza pracy doktorskiej. 

Znaczenie i aktualność zagadnień zaprezentowanych w rozprawie doktorskiej 
 

Ropa naftowa oraz produkty jej przetwórstwa dostają się do środowiska naturalnego w 

wyniku różnych awarii i wycieków, do których dochodzi w czasie jej wydobycia, podczas procesu 

przerobu w rafineriach oraz transportu i magazynowania. Efektem tych działalności jest ciągłe 

zanieczyszczanie gruntów i wód w pobliżu rurociągów, rafinerii, stacji benzynowych, czy też 

innych miejsc, gdzie przechowywane są produkty ropopochodne. Ropa naftowa jest mieszaniną 

składników nieorganicznych, związków heteroorganicznych oraz węglowodorów, do których 
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należą alkany, związki aromatyczne oraz węglowodory nienasycone – alkeny i alkiny. Większość 

związków ropopochodnych jest toksyczna dla organizmów żywych i może kumulować się w 

roślinach i przedostawać do kolejnych poziomów troficznych. Szkodliwe działanie ropy naftowej w 

środowisku wynika też z jej oleistej konsystencji. Warstwa węglowodorów pokrywająca 

powierzchnię wody lub gruntu utrudnia dostęp tlenu do niżej położonych warstw. Dotychczasowe 

badania wykazały, że zdolność do wykorzystywania węglowodorów, jako jedynego źródła węgla i 

energii, jest bardzo powszechna i nie ogranicza się do żadnej szczególnej grupy mikroorganizmów. 

Przedstawicieli takich drobnoustrojów można znaleźć zarówno u Prokariota, jak i Eukariota. Są 

wśród nich gram-ujemne pałeczki i ziarniaki, gram-dodatnie ziarniaki i przetrwalnikujące pałeczki, 

maczugowce, promieniowce, drożdże, grzyby, a nawet niektóre algi. Jednak żaden mikroorganizm 

nie jest zdolny do rozkładu wszystkich rodzajów węglowodorów. Stąd też niezwykle istotne są 

badania nad konstruowaniem złożonych szczepionek mikrobiologicznych, gdyż mieszanina 

różnych mikroorganizmów o odmiennym metabolizmie pozwala skuteczniej wykorzystać ich 

potencjał degradacyjny w bioremediacji środowisk skażonych związkami ropopochodnymi. 

Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wolniewicz stanowią 

odpowiedź na realne zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia środowiska związkami 

ropopochodnymi. Spośród szeregu technologii stosowanych w oczyszczaniu środowisk skażonych 

ropą naftową i produktami jej przetwórstwa Doktorantka skoncentrowała swoją uwagę na 

bioaugmentacji, którą uważa się za jeden z najbardziej skutecznych, ekonomicznych i przyjaznych 

środowisku procesów. Warto zwrócić uwagę, że charakterystyka społeczności bakterii zdolnych do 

rozkładu węglowodorów pod kątem ich kinetyki wzrostu, aktywności metabolicznej oraz 

wrażliwości na czynniki środowiskowe jest niezwykle ważna zarówno w kontekście badań 

podstawowych, jak i aplikacyjnych.  

Ocena formalna pracy doktorskiej 

Praca doktorska Pani mgr inż. Agnieszki Wolniewicz zatytułowana „Analiza czynników 

determinujących efektywność degradacyjną biopreparatów mikrobiologicznych wykorzystywanych 

w remediacji środowiska zanieczyszczonego węglowodorami” została zrealizowana w formie 

klasycznej monografii. Pracę rozpoczynają streszczenia pracy w języku polskim (2 str.) oraz 

angielskim (2 str.). Następnie po krótkim wstępie na kolejnych 37 stronach przedstawiono przegląd 
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literaturowy, który porusza wszystkie niezbędne informacje dotyczące bioremediacji środowisk 

zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, od historii rozwoju i funkcjonowanie w Polsce 

przemysłu naftowego, do opisu metod remediacji takich środowisk, kończąc na opisie 

uwarunkować prawnych bioremediacji. Przygotowanie tej części pracy wymagało bardzo dużego 

nakładu pracy w wybranie najbardziej istotnych informacji dotyczących prezentowanego tematu, co 

było niezmiernie trudne mając na względzie obszerność zagadnienia. Bardzo ogólnikowo 

przedstawiony temat szlaków biodegradacji węglowodorów moim zdaniem można było pominąć, 

gdyż nie jest on kluczowy dla prezentowanego tematu rozprawy doktorskiej. Natomiast w rozdziale 

4.3 „Ocena występowania znaczącego zagrożenia” zabrakło cytowań pozycji literaturowych, z 

których korzystała Doktorantka.  

Cele pracy, zadania badawcze oraz hipotezę badawczą Autorka przedstawiła bardzo 

czytelnie w ramach części doświadczalnej rozprawy doktorskiej. Nadrzędnym celem pracy było 

opracowanie wytycznych umożliwiających pozyskanie i efektywne wykorzystanie biopreparatów 

mikrobiologicznych do remediacji terenów zanieczyszczonych węglowodorami. Podjęto również 

próbę weryfikacji hipotezy negującej zasadność wprowadzania biosurfaktantów jako czynnika 

stymulującego procesy bioremediacji zanieczyszczeń węglowodorowych. Następnie 

przeprowadzono ewaluację skuteczności immobilizacji mikroorganizmów jako metody 

zwiększającej tempo procesów bioremediacyjnych. Jest to więc spójny koncepcyjnie plan działania. 

Sekcję materiały i metody badawcze zawarto na 25 stronach. Opis jest szczegółowy i 

pozwala na pełne zaznajomienie się z metodyką badawczą zastosowaną do realizacji 

eksperymentów. Zabrakło w nim jednak odnośników do źródeł literaturowych.  

Przedstawienie wyników badań oraz ich dyskusja obejmują kolejne 49 stron tekstu wraz z 

rysunkami i schematami. W mojej ocenie Doktorantka niepotrzebnie wydzieliła dwa odrębne 

rozdziały: Wyniki badań oraz Dyskusja wyników, zamiast połączyć je w jeden rozdział Wyniki i 

dyskusja, gdyż wielokrotnie podczas prezentacji wyników przeprowadzała jednocześnie ich analizę 

i wyciągała wnioski. Nie zmienia to oczywiście faktu, że uzyskane wyniki zostały zaprezentowane 

ze szczególną starannością. Uwagę zwraca również przeprowadzenie przez Doktorantkę analizy 

statystycznej większości uzyskanych wyników, co niestety nie jest standardem w pracach 

doktorskich, dlatego tym bardziej pragnę podkreślić ten fakt.  
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Doktorantka w swojej rozprawie doktorskiej nie tylko zaprezentowała wyniki, ale co najważniejsze, 

przedyskutowała ich znaczenie w odniesieniu do literatury polskiej i światowej. Zdaniem 

recenzentki tak powinna wyglądać dojrzała dyskusja naukowa. Doktorant ma poświadczać 

umiejętność prowadzenia badań i interpretacji uzyskanych wyników, czyli kluczowym elementem 

każdej pracy doktorskiej ma być rozbudowana i dojrzała dyskusja wyników. Pani mgr inż. 

Agnieszka Wolniewicz dobrze wywiązała się z tego zadania. 

Podsumowanie wyników zawarto na dwóch stronach trafnie wybierając najbardziej 

interesujące dla środowiska naukowego osiągnięcia wynikające z realizacji doktoratu. Następnie 

zamieszczono listę 207 źródeł literaturowych oraz spisy tabel i rysunków. Całość pracy doktorskiej 

zawarto na 153 stronach A4. Dodatkowa wkładka zawiera 9 załączników z analizą statystyczną 

uzyskanych wyników oraz załącznik nr 10 będący procedurą firmy ATP Eko Serwis Sp. z o.o. w 

Poznaniu zatytułowaną „Stosowanie biopreparatów w remediacji gruntu zanieczyszczonego 

węglowodorami”, a opracowaną przez Doktorantkę podczas realizacji ocenianego doktoratu 

wdrożeniowego.   

Praca napisana jest poprawnym stylistycznie językiem, z niewielką liczbą literówek, 

niezręczności stylistycznych oraz drobnych błędów rzeczowych. Pewne niewielkie uchybienia 

podano poniżej: 

 str. 16 i dalsze - „(Chemlal et al., 2012).” - w pracy w języku polskim stosowane powinny 

być raczej skróty „i in.” lub „i wsp.”, a nie angielskie „et al.”; 

 str. 26 - „Jak donosi Bosser I. & Bartha R. […]” – podczas cytowania prac w tekście pomija 

się imiona autorów, ponadto zamiast „&” należałoby zastosować polskie „i”. Znak „&” 

stosowany jest w językach, w których spójnik przedstawiający ten znak jest wieloliterowy 

lub jako element zdobiący w tekście, co nie ma uzasadnienia w rozprawie doktorskiej; 

 str. 36 - „[…] w reakcji asymilacji tlenu powstają formy nadtlenkowe […]” – raczej insercji 

lub przyłączenia tlenu niż asymilacji; 

 str. 38 - „protokatechinian” – raczej kwas protokatechowe; 

 str. 38 - „3,4-dioksygenaza protokatechinianowa” – raczej 3,4-dioksygenaza kwasu 

protokatechowego lub 3,4-dioksygenaza protokatechowa; 

 str. 40 - „ […] do wycieku ropopochodnych, […]” – raczej związków lub substancji 

ropopochodnych; 
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 str. 60 - „[…] określano na podstawie wyznaczonej procesie kalibracji liniowej krzywej 

kalibracyjnej.” – raczej określano na podstawie wyznaczonej, w procesie kalibracji, 

liniowej krzywej kalibracyjnej; 

 str. 69 - i pozostałe – „[…] poddawano mieszaniu przez 1h […] – raczej przez 1 godz.; 

 str. 76 – „Amplifikacji poddano region V4 16sr RNA […]” – raczej Amplifikacji poddano 

region V4 genu 16S rRNA; 

 str. 77 – „ […] primery zaproponowane w pracy Caporoso et al. (Caporoso et al., 2012).” – 

raczej: primery zaproponowane w pracy Caporoso i wsp. (2012); 

 str. 83 – „Na płytkach Petriego […] wyizolowano mikroorganizmy […]” – Doktorantka 

raczej powinna podać na jakim podłożu wyhodowano wyizolowane mikroorganizmy, to że 

było to na płytkach Petriego nie ma tutaj większego znaczenia, gdyż nie są one podłożami 

wzrostowymi dla mikroorganizmów, a jedynie „naczyniami”; 

 str. 102 – „[…] ilości statystycznie mniejsze […]” – raczej istotne statystycznie mniejsze 

ilości; 

 str. 106 – „4,58E+05±1,40E+05 oraz 1,25E+05±4,60E+03” – raczej 4,58·105±1,4 105 oraz 

1,25·105±4,60 103; 

 str. 113 – „sp.” – raczej sp., gdyż skrótu tego nie pisze się kursywą. 

Doktorat wdrożeniowy powinien zawierać zarówno elementy nowości naukowej, jak również 

rozwiązywać technologiczny problem, z którym zmaga się firma, w której doktorant jest 

zatrudniony. Pod tym względem praca Pani mgr inż. Agnieszki Wolniewicz całkowicie spełnia 

stawiane jej wymagania. Doktorantka zrealizowała dobrze przemyślane i zaplanowane badania nad 

pozyskaniem społeczności bakteryjnych zdolnych do rozkładu związków ropopochodnych i 

bioaugmentacją nimi gruntu zanieczyszczonego węglowodorami celem zwiększenia efektywności 

jego oczyszczenia. Przeprowadziła szereg logicznie wynikających z siebie eksperymentów, stosując 

szeroki wachlarz analiz łączących wiedzę z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej, chemii, 

geologii oraz inżynierii środowiska. Ponadto wykazała się umiejętnością poprawnej analizy 

wyników i wyciągania wniosków. Najważniejszymi osiągnięciami niniejszego doktoratu są: 

 wyizolowanie społeczności bakterii zdolnych do efektywnego rozkładu węglowodorów; 
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 przeprowadzenie długoterminowych badań polowych związanych z biodegradacją 

węglowodorów w zanieczyszczonej nimi glebie przez społeczności bakterii zdolne do 

efektywnej degradacji węglowodorów i wykazanie skuteczności procesu bioaugmentacji w 

remediacji skażonych gruntów; 

 wykazanie, że dodatek ramnolipidów zwiększa wprawdzie liczebność mikroorganizmów 

zdolnych do rozkładu węglowodorów, jednak nie wpływa na zwiększenie tempa degradacji 

tych związków; 

 opracowanie procedury „Stosowanie biopreparatów w remediacji gruntu zanieczyszczonego 

węglowodorami” wykorzystywanej w działalności firmy ATP Eko Serwis Sp. z o.o. w 

Poznaniu. 

Analizując niniejszą pracę doktorską pod kątem aktualności podjętych badań można z całą 

pewnością stwierdzić, że Autorka z sukcesem odnalazła swoją niszę badawczą, a realizowane przez 

Nią badania będą interesujące dla szeregu naukowców zainteresowanych rekultywacją terenów 

zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi. 

Nie mam istotnych uwag krytycznych do recenzowanej pracy, zaś wymienione poniżej punkty 

mają formę sugestii i będą stanowić początek dyskusji w trakcie obrony pracy doktorskiej. 

1. W opisie czynników wpływających na skuteczność bioremediacji Doktorantka wyróżniła 

obecność mikroorganizmów, wskazując że dla przebiegu biodegradacji w danym 

środowisku istotne jest występowanie, różnorodność i ilość mikroorganizmów zdolnych do 

degradacji ksenobiotyków. W mojej ocenie zabrakło w tym podrozdziale odniesienia się do 

mikrobiomu autochtonicznego zanieczyszczonych środowisk i wskazania jego wpływu na 

efektywność bioremediacji. 

2. Uważam, że Doktorantka powinna przedstawić w swojej rozprawie doktorskiej znane 

mechanizmy transportu związków hydrofobowych do komórek bakteryjnych, z 

uwzględnieniem budowy ich ściany komórkowej, skoro jednym z celów recenzowanej 

rozprawy doktorskiej była weryfikacja hipotezy negującej zasadność dodawania 

biosurfaktantów jako czynnika stymulującego biodegradację węglowodorów poprzez 

zwiększenie ich dostępności.  

3. W mojej opinii rozdział opisujący rodzaje bioremediacji powinien znaleźć się przed 

rozdziałem zatytułowanym „Czynniki wpływające na skuteczność bioremediacji”. 
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4. Tytuł rozdziału 2.5. - „Degradacja węglowodorów – szlaki metaboliczne” sugeruje, że 

omówione zostaną w nim zarówno procesy tlenowe, jak i beztlenowe. Jak przebiega 

degradacja węglowodorów w warunkach beztlenowych? Jakie reakcje uważa się za 

kluczowe w bakteryjnej tlenowej degradacji związków aromatycznych? Które związki 

uważa się za główne produkty hydroksylacji pierścienia aromatycznego? Trudno zgodzić się 

ze stwierdzeniem, że zazwyczaj węglowodory z podstawnikami łatwiej podlegają 

biodegradacji. Czy rodzaj podstawnika w pierścieniu aromatycznym ma wpływ na jego 

podatność na reakcje substytucji i addycji elektrofilowej? 

5. W opisie metodycznym odwirowywania prób podano szybkość wirowana w rpm. Czy 

podane wartości mogą być zastosowane w każdym laboratorium niezależnie od używanego 

rotora?  

6. Ocenę zdolności wyizolowanych społeczności mikroorganizmów do degradacji oleju 

napędowego prowadzono metodą pośrednią, poprzez pomiar ilości uwolnionego dwutlenku 

węgla. Jako kontrolę zastosowano układ z glebą sterylną oraz z glebą niesterylizowaną. Czy 

zasadnym nie byłoby sprawdzenie również układu pozbawionego oleju napędowego, ale 

zawierającego glebę niesterylizowaną oraz badane społeczności bakteryjne? Czym 

Doktorantka tłumaczy systematyczny przyrost stężenia dwutlenku węgla w układzie tylko 

ze sterylizowaną glebą? Co było podstawą przyjętego założenia, że 50% biodegradowalnego 

węgla jest uwalniane w postaci dwutlenku węgla, a pozostała część pozostaje w glebie jako 

biomasa? 

7. W immobilizacji mikroorganizmów stosowano hodowle społeczności bakterii P1 we 

wczesnej fazie wzrostu stacjonarnego. Czy określano liczebność mikroorganizmów w tej 

fazie? Jaka była wydajność immobilizacji na/w badanych nośnikach? Dlaczego do tych 

badań, jak również badań polowych, wybrano akurat tą społeczność? 

8. W jaki sposób określano wpływ unieruchomienia mikroorganizmów na matrycy mineralnej 

na ich żywotność, a konkretnie w jaki sposób izolowano unieruchomione na nośnikach 

mineralnych mikroorganizmy z matrycy glebowej?  

9. Chciałabym przedyskutować z Doktorantką temat kinetyki wzrostu bakterii w zależności od 

działających czynników środowiskowych. W rozprawie doktorskiej przedstawiono zmiany 

gęstości optycznej hodowli w zależności od pH, temperatury itd. Nie znalazłam tam 
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natomiast wartości takich parametrów jak właściwa szybkość wzrostu (μ) zdefiniowana jako 

przyrost liczby komórek w stosunku do całkowitej liczby komórek, przypadający na 

jednostkę czasu, w którym ten przyrost nastąpił, czy wydajność wzrostu zdefiniowana jako 

stosunek przyrostu biomasy do zużycia substratu. Stąd moje pytanie, czy użycie terminu 

kinetyka na pewno jest właściwe? 

10. Proszę o przedstawienie obowiązującej systematyki bakterii, gdyż w rozdziale Analiza 

metagenomowa Doktorantka myli klasy bakterii z typami bakterii. 

 
Wniosek końcowy 

Podsumowując, rozprawa doktorska mgr inż. Agnieszki Wolniewicz napisana w formie 

klasycznej monografii przedstawia szeroko zakrojone wyniki badań, które zostały przez 

Doktorantkę przeanalizowane w oparciu o dostępną literaturę naukową. Rozprawa doktorska jest 

merytorycznie poprawna i potwierdza możliwość praktycznego zastosowania uzyskanych w niej 

wyników w szeroko pojętej biotechnologii oraz inżynierii środowiska. Moje uwagi/sugestie nie 

wpływają negatywnie na ogólną bardzo dobrą ocenę pracy. Stwierdzam, że przedłożona do recenzji 

rozprawa doktorska mgr inż. Agnieszki Wolniewicz spełnia wszelkie wymogi stawiane rozprawom 

doktorskim określone w art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1789) 

także w art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę, które stanowią, że 

przewody doktorskie, (…), wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której 

mowa w art. 1, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia 

doktora, (…), następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień (…) nadaje się w dziedzinach i 

dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, i wnoszę o 

dopuszczenie Pani mgr inż. Agnieszki Wolniewicz do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

Z poważaniem 

        dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ 

 


