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1.  IMIĘ I NAZWISKO 

Sylwia Fudala-Książek 

2.  POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE ‒ Z PODANIEM NAZWY, MIEJSCA 

I ROKU ICH UZYSKANIA ORAZ TYTUŁU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

 Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskany na 

Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 14.12.2011 r. Tytuł 

rozprawy doktorskiej: „Wpływ zrzutu odcieków składowiskowych na efektywność 

pracy miejskiej oczyszczalni ścieków”. Promotor: dr hab. inż. Bernard Quant, prof. 

PG. 

 Dyplom magistra inżyniera z wynikiem bardzo dobrym w zakresie ochrona i 

kształtowanie środowiska uzyskany na kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej 26.07.2004 r. Tytuł 

pracy magisterskiej: „Analiza możliwości unieszkodliwiania odpadów z oczyszczalni 

ścieków bytowo-gospodarczych”. Promotor: dr inż. Adam Boguski. 

 Studia podyplomowe, dwusemestralne: Technologia wody, ścieków i odpadów. 

Ukończone na Politechnice Koszalińskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska w latach 2003/2004 (data ukończenia: 14.09.2004 r.). 

 Studium pedagogiczne, czterosemestralne przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii 

Politechniki Gdańskiej w latach 2010-2012. (data ukończenia 30.05.2012 r.). 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH 

NAUKOWYCH 

01.10.2012 – do chwili obecnej – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, adiunkt w 

Katedrze Inżynierii Sanitarnej (1/1 etat); 

1.10.2011-30.09.2012 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

asystent w Katedrze Inżynierii Sanitarnej (1/1 etatu); 

1.02.2010-30.09.2011 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

asystent w Katedrze Inżynierii Sanitarnej (1/2 etatu); 
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 

14 MARCA 2003 r. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O 

STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w DZ. U. z 

2016 r. poz. 1311.) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe pt.: Uboczne produkty gospodarki odpadowej jako nierozpoznane 

źródło mikrozanieczyszczeń o estrogenicznej aktywności biologicznej oraz metody 

ograniczenia ich wpływu na środowisko” na które składa się monotematyczny cykl 5 prac o 

łącznym współczynniku oddziaływania IF – 20,928 i wartości punktacji Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego PM – 128,5 (z uwzględnieniem wkładu własnego) (zestawione w 

punkcie 4.2.). 

4.2. Monotematyczny cykl publikacji wchodzący w skład osiągnięcia naukowego 

1. Fudala-Ksiazek S., Pierpaoli M., Kulbat E., Luczkiewicz A., 2016. A modern solid waste 

management strategy-the generation of new by-products. Waste Management, vol. 49, 

516-29. doi: 10.1016/j.wasman.2016.01.022.                        

(IF – 4.669, PM – 40) 

Mój udział procentowy szacuje na 75%. 

2. Fudala-Ksiazek S., Luczkiewicz A., Kulbat E., Remiszewska-Skwarek A., 2016. 

Characteristics of liquid by-products generated at municipal solid waste plants (MSWP) in 

terms of treatment method choice. Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 18(2), 952-963.  

         (IF – 0,808, PM – 15) 

Mój udział procentowy szacuje na 80%. 

3. Fudala-Ksiazek S, Pierpaoli M, Luczkiewicz A, 2017. Fate and significance of phthalates 

and bisphenol A in liquid by-products generated during municipal solid waste mechanical-

biological pre-treatment and disposal. Waste Management, vol. 64, 28-38. doi: 

10.1016/j.wasman.2017.03.040.                                                           

(IF – 4.669, PM – 40) 

Mój udział procentowy szacuje na 80%. 

4. Fudala-Ksiazek S., Sobaszek M., Luczkiewicz A., Pieczynska A., Ofiarska A., Fiszka-

Borzyszkowska A., Sawczak M., Ficek M., Bogdanowicz R., Siedlecka E.M., 2018. 

Influence of the boron doping level on the electrochemical oxidation of raw landfill 

leachates: Advanced pre-treatment prior to the biological nitrogen removal. Chemical 

Engineering Journal, vol. 334, 1074-184, doi: 10.1016/j.cej.2017.09.196 

(IF – 6.216 , PM – 45) 

Mój udział procentowy szacuje na 50%. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fudala-Ksiazek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierpaoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kulbat%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luczkiewicz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26851170
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1bJRQQxFRpd4qq9Qtf&page=1&doc=3
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1bJRQQxFRpd4qq9Qtf&page=1&doc=3
javascript:;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fudala-Ksiazek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierpaoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luczkiewicz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28372851
https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.09.196
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5. Fudala-Ksiazek S., Pierpaoli M., Luczkiewicz A. 2018. Efficiency of landfill leachate 

treatment in a MBR/UF system combined with NF, with a special focus on phthalates and 

bisphenol A removal. Waste Management, vol. 78, 94-203; 

doi:10.1016/j.wasman.2018.05.012 

(IF – 4.669, PM – 40) 

Mój udział procentowy szacuje na 80%. 

Podsumowanie 

Pozycja Liczba punktów 
Procent udziału w 

publikacji 

Liczba punktów z 

uwzględnieniem 

udziału 

Impact Factor 

Ad 1 40 75% 30 4,669 

Ad.2 15 80% 12 0,705 

Ad.3 40 80% 32 4,669 

Ad.4 45 50% 22,5 6,216 

Ad.5 40 80% 32 4,669 

Suma 180 - 128,5 20,928 

Mój średni udział w publikacjach wchodzące w skład osiągnięcia naukowego wynosi 73%. 

4.3. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania  

Przystąpienie do Unii Europejskiej nałożyło na Polskę wiele zobowiązań, w tym 

konieczność stworzenia podstaw prawnych dla zrównoważonego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Wprowadzono ramy nowego programu: „zero odpadów”, zgodnie z 

którym należy zapobiegać lub minimalizować powstawanie odpadów, a w odniesieniu do już 

wytworzonych, ograniczyć ich składowanie poprzez recycling, odzysk materii i energii. W 

wyniku 5-cio stopniowej hierarchii postępowania z odpadami1 na składowiska odpadów 

powinny trafiać jedynie te odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec lub te, których 

nie udało się poddać odzyskowi. Jednocześnie zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r.2 ograniczona ma zostać masa 

biodegradowalnych odpadów komunalnych przekazywanych do składowania. Istotne zmiany 

w dziedzinie gospodarki odpadami zostały podjęte, aby zwiększyć efektywności 

wykorzystania zasobów naturalnych oraz ograniczyć presję środowiskową związaną z ich 

zagospodarowaniem. Ogólny cel i kierunek działań proponowanych przez program „zero 

odpadów”, uznawany jest powszechnie za korzystny i pożądany, jednak niektóre rozwiązania 

                                                           
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów (Directive 2008/98/EC of the 

European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives)  
2 Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (Council Directive 1999/31/EC of 26 April 

1999 on the landfill of waste 
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budzą pewne wątpliwości. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem oceny wpływu instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów  zmieszanych, których celem 

było wydzielanie frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, przed 

ostatecznym składowaniem, na środowisko. W związku z powyższym w przypadku 

współczesnych pryzm składowiskowych, o zmniejszonej w stosunku do tradycyjnych 

zawartości substancji podatnych na biodegradację, zakłada się zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych przy jednoczesnym wzroście znaczenia jakości zanieczyszczeń 

nieorganicznych w odciekach. Przypuszczenia te oparte są jednak jedynie na analizach 

modelowych i wymagają weryfikacji. Jest to szczególnie istotne w Polsce oraz w innych 

krajach tzw. nowych członków Unii Europejskiej, gdzie z powodu zbyt niskiej wiedzy 

ekologicznej segregacja odpadów komunalnych jest nadal mało efektywna. Niezadowalająca 

segregacja odpadów „u źródła” może powodować, iż rzeczywisty potencjał emisyjny nowych 

pryzm składowiskowych będzie się różnił od zakładanego.  

Ponadto istotnym, aczkolwiek często pomijanym lub bagatelizowanym aspektem 

utylizacji odpadów jest gospodarka odciekowa. Odcieki składowiskowe (z ang. landfill 

leachates - LLs) są płynnymi produktami ubocznymi powstającymi podczas składowania 

odpadów stałych. Ich skład zależy od wielu czynników, w tym m.in. od stopnia rozkładu 

odpadów, zawartości wody w odpadach, ilości opadów atmosferycznych i sposobu 

eksploatacji składowiska. W Polsce przez wiele lat nie było regulacji prawnych dotyczących 

segregacji odpadów i ich składowania, co skutkowało deponowaniem na składowiskach 

komunalnych odpadów potencjalnie niebezpiecznych, takich jak np. odpady medyczne, 

pozostałości leków, pestycydów i innych środków ochrony roślin, odpady elektryczne i 

elektroniczne (np. baterie), farby, lakiery, plastiki, popioły itp. W związku z powyższym 

odcieki generowane przez pryzmy składowiskowe mają obecnie bardzo złożony skład 

chemiczny, a stwierdzane poziomy parametrów wskaźnikowych (np.: ChZT, azotu 

całkowitego, czy amoniaku) przewyższają wielokrotnie wartości stwierdzane w ściekach 

komunalnych. Należy ponadto zaznaczyć, iż zakłady przetwarzania odpadów w Polsce jak i 

innych krajach nowych członków Unii Europejskiej eksploatują zazwyczaj dwa rodzaje 

pryzm składowiskowych, współczesne (z ang. modern prisms – MP) spełniające wymogi UE 

(tj. oddane do eksploatacji po 2010 r.) oraz tradycyjne (z ang. previuos prisms – PP), bez 

wydzielenia frakcji biodegradowalnej, zwykle eksploatowane ad-hoc i bez zabezpieczenia 

dna membraną izolującą.  
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Obecnie, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

składowisk odpadów3, odcieki składowiskowe należy monitorować okresowo w zakresie 

parametrów takich jak: odczyn (pH) oraz przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny 

węgiel organiczny (OWO), zawartość wybranych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6 i Hg) 

oraz suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (bez wyszczególnienia 

związków). Nadal brak jednak szczegółowych danych dotyczących emitowania przez pryzmy 

składowiskowe związków nieobojętnych dla środowiska i dla zdrowia ludzkiego (np. 

substancji uznanych za priorytetowe w dziedzinie polityki wodnej4). Co więcej brak badań 

określających potencjał emisyjnych współczesnych pryzm składowiskowych (MP) oraz ilość i 

jakość ścieków technologicznych, powstających podczas mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania (MBP) odpadów. Wszystko to sprawia, iż gospodarka ściekowo-odciekowa jest 

istotnym problemem eksploatacyjnym zakładów przetwarzania odpadów.  

W Polsce obecnie zagospodarowanie odcieków/ścieków technologicznych opiera się 

na ich współoczyszczaniu ze ściekami komunalnymi i/lub podczyszczeniu, głównie z 

zastosowaniem metod fizyczno-chemicznych. Współoczyszczanie odcieków ze ściekami 

komunalnymi było jednym z popularnych rozwiązań, jednak coraz częściej zwraca się uwagę 

na obecne w odciekach trudno rozkładalne związki organiczne, niepodatne na rozkład 

biologiczny. Frakcja ta (tzw. inertne ChZT) skutkuje wzrostem ChZT w ściekach 

oczyszczonych, a tym samym podwyższeniem opłat za korzystanie ze środowiska5. Ponadto 

podwyższona wysoka zawartość azotu amonowego w odciekach dopływających do 

oczyszczalni powoduje nie tylko wzrost kosztów eksploatacyjnych związanych z 

intensywnością napowietrzania, ale może również generować problemy technologiczne 

związane z niestabilnością biologicznego procesu usuwania fosforu5. Podczyszczenie 

odcieków na terenie zakładów przetwarzania odpadów, realizuje się natomiast stosując 

głównie proces odwróconej osmozy. Nie jest to jednak metodą oczyszczania sensu stricto, 

gdyż prowadzi jedynie do separacji zanieczyszczeń, w wyniku czego powstaje wysokiej 

jakości permeat, który jest zrzucany do kanalizacji sanitarnej lub odbiornika oraz koncentrat, 

który zawiera zatężone zanieczyszczenia i musi być poddany dalszemu zagospodarowaniu. 

Aktualnie koncentrat najczęściej zawracany jest na pryzmy składowiskowe, co powoduje 

                                                           
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 

poz. 523) 
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 

2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 
5 Remiszewska-Skwarek A., Fudala-Ksiazek S., Luczkiewicz A., 2016. The influence of industrial wastewater 

on the energy consumption and the efficiency of technological processes in municipal wastewater treatment 

plant. Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 8 (2), pp. 110-121 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1bJRQQxFRpd4qq9Qtf&page=1&doc=2
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1bJRQQxFRpd4qq9Qtf&page=1&doc=2
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1bJRQQxFRpd4qq9Qtf&page=1&doc=2
javascript:;


7 

 

zatężanie zanieczyszczeń w odciekach i rodzi szereg istotnych, a jednocześnie kosztownych 

problemów technologicznych.6 

Innym, nierozpoznanym do tej pory problemem jest zagospodarowanie ścieków 

technologicznych powstających w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK). Brak wiedzy dotyczącej ilości i jakości ścieków powstających w 

wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów: w sortowani (SU) i 

kompostowani (CU) (gdzie następuje kompostowanie frakcji biodegradowalnej) powoduje, iż 

ścieki te są głównie zawracane na pryzmy składowiskowe. Ich wpływ na procesy 

biodegradacji odpadów i potencjał emisyjny pryzm składowiskowych nie został jednak do tej 

pory rozpoznany. 

W związku z powyższym, celem naukowym podjętych przeze mnie prac badawczych 

była weryfikacja tezy, iż nowe metody przetwarzania odpadów generują produkty 

uboczne stanowiące nierozpoznane źródło mikrozanieczyszczeń nieobojętnych dla 

środowiska i zdrowia ludzkiego. Innym ważnym aspektem realizowanych prac było 

podjęcie działań mających na celu minimalizację kosztów środowiskowych związanych z 

implementacją programu „zero odpadów”. 

Przeprowadzone przeze mnie badania obejmowały trzy obszary tematyczne: 

Temat nr 1: Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków technologicznych i odcieków 

składowiskowych generowanych na terenie zakładów utylizacji odpadów oraz 

rozpoznanie procesów zachodzących we współczesnych pryzmach 

składowiskowych o ograniczonej ilości związków biodegradowalnych w 

składowanych odpadach. 

Temat nr 2: Charakterystyka związków endokrynnie czynnych obecnych w ściekach 

technologicznych i odciekach składowiskowych.  

Temat nr 3: Określenie efektywności wybranych metod oczyszczania ścieków 

technologicznych i odcieków składowiskowych w aspekcie usuwania makro- i 

mikrozanieczyszczeń. 

Podjętą przeze mnie problematykę badawczą uważam za istotną tak z poznawczego 

jak i technologicznego punktu widzenia. Według mojej wiedzy jest to pierwsza próba (I) 

charakterystyki potencjału emisyjnego nowych pryzm składowiskowych oraz (II) ilościowej i 

                                                           
6 Fudala-Ksiazek S., Pierpaoli M., Luczkiewicz A. 2018. Efficiency of landfill leachate treatment in a MBR/UF 

system combined with NF, with a special focus on phthalates and bisphenol A removal. Waste Management – in 

print, DOI: 10.1016/j.wasman.2018.05.012 
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jakościowej analizy odcieków składowiskowych i ścieków technologicznych powstających w 

wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) (III) w aspekcie 

zapewnienia ich efektywnego i racjonalnego ekonomicznie oczyszczania. W dostępnej 

literaturze przedmiotu, krajowej jak i zagranicznej, brak informacji na ten temat.  

Prace badawcze prowadziłam w województwie pomorskim, ważnym krajobrazowo  

i ekonomicznie ekosystemie poddawanym silnej presji antropogenicznej. Materiał badawczy 

stanowiły próbki odcieków składowiskowych oraz ścieków technologicznych z dwóch 

zakładów przetwarzania odpadów komunalnych: Eko-Dolina w Łężycach (obszar 

metropolitalny wokół miasta Gdyni) oraz Nowy Dwór koło Chojnic (obszar o charakterze 

rolniczym i małomiejskim) (Rys. 1). Prace prowadzono w wieloletnim (> 4 lat) cyklu 

badawczym, co pozwoliło na uwzględnienie zarówno zmian sezonowych, jak i tych 

związanych z tzw. „starzeniem się” pryzm składowiskowych.  

 

  

Rys. 1. Lokalizacja pomorskich zakładów przetwarzania odpadów komunalnych będących 

przedmiotem prowadzonych badań. 

W pracy zastosowano ujednoliconą metodykę badawczą. Podstawowe wskaźniki 

fizyczne i chemiczne były analizowane zgodne z APHA7 i obejmowały: pH/temperaturę, 

                                                           
7  American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control 

Federation, and Water Environment Federation, 2005. Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater, 21st ed. American Public Health Association, Washington, D.C. 
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przewodnictwo - techniki elektrochemiczne; stężenie azotu ogólnego (TN) i jego formy (N-

NH4, N-NO3, N-NO2), fosforu ogólnego (TP) i ortofosforanów (P-PO4), chemicznego 

zapotrzebowania na tlen (ChZT) – techniki spektrofotometryczne; biologiczne 

zapotrzebowanie na tlen (BZT5 i BZT20) – pomiary manometryczne; zawiesina ogólna i 

mineralna - metoda wagowa. Do określenia występowania substancji zaburzających 

funkcjonowanie układu hormonalnego (EDCs), bisfenolu A (BPA) i wybranych ftalanów 

(PAEs): ftalanu dimetylu (z ang. dimethyl phthalate - DMP), ftalanu dietylu (z ang. diethyl 

phthalate- DEP), ftalanu di-n-butylu (z ang. di-n-butyl phthalate – DnBP); ftalanu benzylu 

butylu (z ang. benzyl butyl phthalate – BBzP) oraz ftalanu di-2-etyloheksylu (z ang. bis(2-

ethylhexyl) – DEHP) wykorzystano technikę chromatografii gazowej sprzężoną ze 

spektrometrią mas (GC/MS) (Shimadzu QP2010 SE). Rozdziały chromatograficzne 

prowadzono stosując kolumnę kapilarną ZB-5MS (Phenomenex). Ponadto zostały 

zastosowane odpowiednie techniki ekstrakcyjne w celu przygotowania ekstraktów 

rozpuszczalnikowych (np. ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz (LLE), ekstrakcja do fazy stałej 

(SPE)). 

Skład taksonomiczny mikroorganizmów odcieków, ścieków technologicznych i 

komunalnych analizowano w oparciu o podejście metagenomowe z zastosowaniem 

sekwencjonowania nowej generacji (z ang. next generation sequencing). Ponadto zmiany w 

strukturze mikroorganizmów w czasie, analizowano dodatkowo przy wykorzystaniu reakcji 

łańcuchowej polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym, tzw. real-time PCR, zwany również 

ilościowym PCR (qPCR). Metodę tą wykorzystano do poszukiwania kluczowych genów 

funkcjonalnych zaangażowanych w procesy metanogenezy (mcrA) i dysymilacyjnej redukcji 

siarczanów (dsrA). 

Uzyskane zbiory danych poddano wielowymiarowej analizie statystycznej z 

wykorzystaniem: analiz składowych głównych (z ang. PCA – principal component analysis) 

oraz analiz składowych niezależnych (z ang. ICA - independent component analysis). 

Podejście to pozwoliło na redukcję liczby analizowanych zmiennych, poprzez odrzucenie 

zmiennych nieistotnych oraz zmiennych silnie skorelowanych ze zmiennymi głównymi, a tym 

samym na określenie parametrów wskaźnikowych, istotnych w opisie procesów 

biologicznych i chemicznych zachodzących podczas mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów oraz w pryzmach składowiskowych. Schemat lokalizacji punktów 

pomiarowych został przedstawiony na Rys. 2. 
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Rys. 2. Lokalizacja punktów poboru prób. 

Ad. temat nr 1 

Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków technologicznych i odcieków 

składowiskowych generowanych na terenie zakładów utylizacji odpadów oraz rozpoznanie 

procesów zachodzących we współczesnych pryzmach składowiskowych o ograniczonej ilości 

związków biodegradowalnych w składowanych odpadach 

Powszechnie uważa się, iż masa odpadów wzrasta wraz z liczbą mieszkańców oraz 

poziomem ich życia. Jednak aktualnie obowiązujące w UE regulacje prawne wprowadziły 

strategię „zero odpadów”, zgodnie z którą należy zapobiegać lub minimalizować 

powstawanie odpadów, a w odniesieniu do wytworzonych, zapewnić ich odzysk i ograniczyć 

składowanie. W związku z powyższym, Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie, jest 

zobowiązana m.in. do ograniczenia masy biodegradowalnych odpadów komunalnych 

przekazywanych do składowania, które od 2006 r. nie powinny przekraczać 75%, od 2009 r. - 

50%, a 2013 r. - 35% całkowitej ich masy wytworzonej w 1995 r. Polska, która w 1995 r. 

składowała ponad 80% odpadów komunalnych, otrzymała czteroletnie przedłużenie (75% do 

2010 r., 50% do 2013 r., 35% do 2020 r.), podobnie jak kilka innych państw członkowskich 

(Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Irlandia, Łotwa, Litwa, Malta, 

Portugalia, Rumunia, Słowacja i Wielka Brytania). Redukcja zawartości substancji 

organicznej w składowanych odpadach ma znaczący wpływ na procesy biochemiczne 
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zachodzące w pryzmach składowiskowych, a tym samym na ilość i jakość produktów 

ubocznych: w tym odcieków składowiskowych. Należy się zatem spodziewać, iż uciążliwość 

środowiskowa tzw. współczesnych pryzm (z ang. modern prism – MP), oddanych do 

eksploatacji po 2010 r. będzie znacząco inna od eksploatowanych wcześniej - tzw. pryzm 

tradycyjnych (z ang. previous prism – PP).  

Obecnie brak danych w tym zakresie uniemożliwia zarówno właściwą identyfikację 

przemian biochemicznych zachodzących w współczesnych pryzmach (MP) jak i określenie 

ich wpływu na środowisko.  

W związku z powyższym prowadzone przez mnie prace dotyczące potencjału 

emisyjnego oparte były na założeniu, że biodegradacja odpadów komunalnych może być 

opisana poprzez jakościową i ilościową analizę odcieków składowiskowych oraz gazu 

składowiskowego (biogazu), jako produktów ubocznych, które odzwierciedlają status-quo 

całego złoża. Obecnie, na podstawie jakości i ilości odcieków składowiskowych oraz 

emitowanego biogazu, w eksploatacji pryzm składowiskowych wyróżnione zostały cztery, 

następujące po sobie fazy: I faza – tlenowa, II faza – fermentacji kwaśnej, III faza – 

metanowa niestabilna, IV faza – metanowa stabilna oraz V faza - tlenowa w tradycyjnych 

pryzmach (PP). W przypadku współczesnych pryzm (MP), o zmniejszonej zawartości 

substancji podatnych na biodegradację, zakłada się zmniejszenie emisji biogazu oraz wzrost 

znaczenia zanieczyszczeń nieorganicznych w odciekach. Przypuszczenia te oparte są na 

analizach modelowych i obserwacjach składowisk w krajach o wieloletnim i wysokim 

poziomie segregacji odpadów u tzw. „źródła”. W Polsce oraz innych krajach tzw. nowych 

członków Unii Europejskiej, gdzie segregacja odpadów komunalnych jest nadal mało 

efektywna, potencjał emisyjny współczesnych pryzm (MP) może różnić się od zakładanego.  

Obecnie podstawową działalnością prowadzoną przez Regionalne Instalacje 

Przetwarzanie Odpadów Komunalnych (RIPOK) jest ich odzysk i unieszkodliwianie. Zakłady 

przyjmują zmieszane odpady komunalne oraz odpady z selektywnej zbiórki „u źródła”. Oba 

strumienie odpadów poddawane są oddzielnemu sortowaniu. Do sortowni odpadów 

surowcowych trafią selektywnie zebrane odpady, które rozdzielane na surowce wtórne (np. 

szkło, papier, tektura i tworzywa sztuczne) i przekazywane są następnie do dalszego 

przetworzenia. Pozwala to na uzyskanie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. W 

sortowni odpadów zmieszanych następuje natomiast wydzielenie trzech podstawowych 

frakcji:  

 0-80/100 mm – frakcja w której znajduje się ponad 80% odpadów biodegradowalnych 

zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych.  
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 80/100-200/300 mm – frakcja, która zawiera odpady o dużym potencjale surowców 

wtórnych nadających się do recyklingu, może być wykorzystana do produkcji paliw 

alternatywnych (tzw. RDF). 

 >200/300 mm – frakcja zawierająca głównie tekstylia, drewno, tektury, tworzywa 

sztuczne itp., które po odzyskaniu nadają się częściowo do recyklingu, a pozostała jej 

część – najczęściej wysokokaloryczna – zazwyczaj jest kierowana do produkcji paliw 

alternatywnych. 

W niektórych RIPOK z frakcji 0-80/100 mm dodatkowo wydziela się frakcję 0-20 mm 

np. taka sytuacja występuje w przypadku zakładu Eko Dolina Sp. z o.o.  zlokalizowanego 

koło Gdyni i jest to frakcja mineralna składająca się, głównie z popiołów, piasku, ziemi i 

drobnego gruzu, służąca do celów technologicznych składowiska, np. tworzenia warstwy 

izolacyjnej zabezpieczającej deponowane odpady. Frakcja organiczna (od 20 do 80 mm) 

przeznaczona jest natomiast do przetwarzania biologicznego – stabilizowania (najczęściej w 

procesie kompostowania), a uzyskany w ten sposób „stabilizat” wykorzystywany jest 

zazwyczaj do bieżącej rekultywacji pryzm składowiskowych. Odpady niedające się 

wyselekcjonować to tzw. balast, który kierowany jest do składowania bezpośrednio na 

kwaterach. Dodatkowo w niektórych zakładach odpady zielone zbierane selektywnie: liście, 

trawy, gałęzie itd. mogą być kompostowane niezależnie od frakcji 0-80/100 i są to tzw. 

kompostownie zielone (np. w Eko Dolinie Sp. z o.o.). 

Wszystkie instalacje zlokalizowane na terenie RIPOKów zapewniają zakładom 

przetwarzania odpadów postępowanie zgodne z ich 5-cio stopniową hierarchią, jednak same 

również generują produkty uboczne.  

W prowadzonych przeze mnie pracach badawczych materiał pobierano z RIPOK: 

Eko-Dolina w Łężycach oraz Nowy Dwór koło Chojnic, które stosują w przeróbce odpadów 

zmieszanych procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP): sortowanie 

(SU), a także kompostowanie frakcji biodegradowalnej (CU). Eksploatują również dwa 

rodzaje pryzm: współczesną (MP) oraz tradycyjną (PP). Aby umożliwić obserwację 

długofalowych zmian w ściekach technologicznych i odciekach składowiskowych materiał 

badawczy pobierano odpowiednio przez okres 5 i 3 lat. Wartością dodaną badań na obu 

obiektach była możliwość analizy odcieków generowanych przez współczesne pryzmy (MP) 

od początku ich eksploatacji. Podstawowe parametry zakładów przetwarzania odpadów oraz 

czasu prowadzenia badań i intensywności poboru prób podano w tabeli 1.   
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Tabela 1. Podstawowa charakterystyka zakładów przetwarzania odpadów 

 Eko Dolina Łężyce Nowy Dwór 

Lokalizacja 

– obsługuje obszar metropolitalny w 

okolicy Gdyni, około 460 000 osób 

– przyjmuje około 200 000 Mg odpadów 

stałych na rok; 130 000 Mg to odpady 

komunalne, w tym 97 000 Mg stanowi 

frakcja biodegradowalna 

– obsługuje obszar niezurbanizowany w 

okolicy Chojnic, około 150 000 osób 

– przyjmuje około 34 000 Mg odpadów 

stałych na rok; 28 000 Mg to odpady 

komunalne, w tym 8 500 Mg stanowi 

frakcja biodegradowalna  

Sortownia  

(SU) 

– oddana do użytku w 2010 r. 

– pojemność 150 000 Mg rocznie,  

– ilość ścieków powstających w procesie 

sortowania wynosi ok. 0,7 m3/d 

– oddana do użytku w 2013 r. 

– pojemność 35 000 Mg rocznie,  

– ścieki powstające w procesie sortowania 

wynoszą ok. 0,4 m3/d 

Kompostownia 

(CU) 

– oddana do użytku w 2010 r. 

– kompostownia halowa przeznaczona 

do biologicznego przetwarzania 

odpadów organicznych w ilości 30 000 

Mg rocznie 

– ilość ścieków powstających w procesie 

kompostowania wynosi ok. 15 m3/d 

– oddana do użytku w 2013 r. 

– kompostownia halowa przeznaczona do 

biologicznego przetwarzania odpadów 

organicznych w ilości 18 000 Mg rocznie 

– ilość ścieków powstających w procesie 

kompostowania wynosi ok. 2 m3/d 

Współczesna 

pryzma 

(MP) 

– oddana do użytku w 2011 r. 

– ilość odcieków powstających w 

procesie składowania wynosi ok. 71 

m3/d 

– oddana do użytku w 2013 r. 

– ilość odcieków powstających w procesie 

składowania wynosi ok. 10 m3/d 

Tradycyjna 

pryzma 

(PP) 

– okres działania od 2003 r. do 2011 r. 

– ilość odcieków składowiskowych 

wynosi ok. 39 m3/d 

– okres działania od 1992 r. do 2013 r. 

– ilość odcieków składowiskowych wynosi 

ok. 20 m3/d 

Okres badawczy Od 11.2011 do 10.2016 r. Od 12.2013 do 11.2016 r. 

Intensywność 

pobierania prób 
Co miesiąc Co miesiąc 

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdziłam, iż tradycyjne pryzmy 

składowiskowe (PP) generowały odcieki o wartościach ChZT i amoniaku dużo wyższych niż 

tzw. współczesne pryzmy (MP) eksploatowane w technologii o ograniczonej ilości 

deponowanych odpadów biodegradowalnych. Natomiast niezależnie od miejsca poboru 

odcieków, amoniak stanowił główną formę azotu, co potwierdza rozkład materii organicznej i 

ograniczone jego wykorzystanie w procesach mikrobiologicznych, ze względu na niską 

dostępność tlenu.  

Wielowymiarowa analiza statystyczna uzyskanego zbioru parametrów fizycznych i 

chemicznych pozwoliła na rozpoznanie dwóch faz w jakościowym składzie odcieków 

uzyskanych ze współczesnej pryzmy składowiskowej (MP). Pierwsza, krótsza, bo trwająca 

przez siedem pierwszych miesięcy eksploatacji, charakteryzowała się głównie wzrostem 

zawiesiny, wartości ChZT i BZT5 oraz stężeń N-NH4 i SO4
2- w odciekach, co wskazuje na 

początkową tlenową biodegradację materii organicznej zawartej w składowanych odpadach. 

W drugiej fazie następował wyraźny spadek SO4
2- i BZT5, czyli szybsza asymilacja 

biodegradowalnych związków organicznych w obecności m.in. siarczanów jako akceptorów 

elektronów. Z naukowego punktu widzenia istotne jest, iż przeprowadzone badania fizyczne i 
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chemiczne znalazły swoje potwierdzenie w analizie metagenomicznej. Zastosowana w pracy 

reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym (qPCR) poszukująca genów 

zaangażowanych w dysymilacyjną redukcję siarczanów (dsrA) wykazała, iż ich wzrost był 

skorelowany ze spadkiem stężenia SO4
2- w odciekach oraz wzrostem stężenia metanu w 

produkowanym biogazie. Równocześnie zaobserwowano wzrost kluczowych genów 

zaangażowanych w procesy metanogenezy (mcrA). Co więcej zmiany te znalazły również 

swoje odzwierciedlenie w składzie taksonomicznym odcieków, np. zaobserwowano wzrost 

obligatoryjnych beztlenowych gatunków Archaea (Methanobacteriales i Methanosarcinales, 

królestwo Euryarchaeota), które wytwarzają metan jako końcowy produkt metabolizmu z 

poziomu 0,42% odczytów w pierwszych miesiącach eksploatacji pryzmy do 23,04% po 37 

miesiącach eksploatacji. 

Należy zaznaczyć, iż sekwencjonowanie nowej generacji wykazało wyraźny wzrost 

mikroorganizmów zdolnych do metabolizowania złożonej materii organicznej, który miał 

miejsce po 5 miesiącu eksploatowania współczesnej pryzmy składowiskowej (MP). W tym 

samym czasie w analizowanym zakładzie nastąpiły zmiany w gospodarowaniu ściekami 

technologicznymi generowanymi przez instalację odwróconej osmozy (koncentrat) i przez 

instalację MBP: ścieki technologiczne z sortowni (SU) i kompostowni (CU). Ścieki te 

początkowo były kierowane na tradycyjną pryzmę składowiskową (PP), a po zakończeniu jej 

rekultywacji zostały przekierowane na tzw. współczesną pryzmę (MP). Ze względu na skład 

ścieki te były bogatym źródłem zarówno azotu amonowego (do 1 610 mg N-NH4/L) jak i 

materii organicznej (ChZT do 52 980 mg O2/L), z której ponad połowa była biodegradowalna 

(BOD5/COD> 0,5). W związku z powyższym, chociaż ładunki podstawowych parametrów 

charakteryzujących odcieki składowiskowe (ChZT, BZT5, TN, N-NH4) generowane przez 

współczesną pryzmę (MP) były niższe niż te obserwowane w odciekach pochodzących z tzw. 

tradycyjnej pryzmy (PP), a starzenie się MP przebiegało szybciej, to oczekiwana redukcja 

emisji gazów cieplarnianych prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta, właśnie w wyniku 

nieracjonalnej gospodarki ściekowej prowadzonej w RIPOK. Zatem aby określić rzeczywisty 

potencjał emisyjny nowych pryzm składowiskowych (MP) należy uwzględnić wielkość oraz 

czas rozkładu dodatkowego ładunku związków węgla i azotu, który jest wprowadzany na 

kwaterę wraz ze ściekami technologicznymi.  

W prowadzonych badaniach dowiodłam również, iż wysokie stężenie Cl- w odciekach 

składowiskowych to również efekt zawracania ścieków technologicznych. Szczególnie bogaty w 

chlorki jest koncentrat powstający w procesie odwróconej osmozy (nawet do 7 500 Cl-/dm3). W 

przeciwieństwie do substancji organicznych, jednowartościowe jony, takie jak Cl-, nie są 
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zatrzymywane w masie odpadów, a zawracanie koncentratu bezpośrednio wpływa na 

zatężanie tych jonów w odciekach.  

Należy zauważyć, że ścieki technologiczne otrzymane z instalacji MBP 

przetwarzającej odpady zmieszane, pochodzące z terenu metropolitalnego wokół miasta 

Gdyni (Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach) charakteryzowały się wyraźnie wyższymi 

wartościami poszczególnych parametrów chemicznych niż te stwierdzone w ściekach 

technologicznych generowanych przez instalacje MBP odpadów zmieszanych pochodzących 

z obszaru o charakterze rolniczym i małomiejskim (Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Nowy Dwór Sp. z o.o., koło Chojnic). Jest to związane przede wszystkim ze składem 

odpadów komunalnych, który w Polsce różni się znacznie pomiędzy obszarami miejskimi i 

wiejskimi8. W zakładzie przetwarzania odpadów Eko Dolina w Łężycach 77,6% 

przyjmowanych odpadów komunalnych uważa się za biodegradowalne, natomiast w Nowym 

Dworze już tylko 30%. Oprócz większej ilości papieru i tworzyw sztucznych zużywanych na 

obszarach miejskich (co jest głównie związane z nawykami żywieniowymi), na terenie 

rolniczym i małomiejskim część odpadów, ze względu na ich wartość energetyczną, 

wykorzystywana jest jako paliwo w indywidualnych systemach ogrzewania. Znajduje to 

swoje potwierdzenie również w wyższym udziale frakcji drobnej (popiołu) w strumieniu 

odpadów na terenach wiejskich, zwłaszcza w okresie zimowym. 

Podsumowując, wyniki moich badań dowodzą, iż:  

 ścieki technologiczne (CU i SU) generowane podczas procesów mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów (MBT) są zazwyczaj pomijane w strumieniu 

produktów ubocznych powstających na terenie zakładów przetwarzania odpadów, choć 

zawierają istotny ładunek substancji organicznej i azotu amonowego, 

 analiza metagenomowa może stanowić użyteczne narzędzie dla lepszego zrozumienia i 

wyjaśnienia procesów biochemicznych zachodzących w pryzmach składowiskowych, 

 na podstawie analiz fizycznych, chemicznych i metagenomowych stwierdzono, iż 

współczesne pryzmy składowiskowe o ograniczonej zawartości odpadów 

biodegradowalnych (MP) dojrzewają szybciej niż pryzmy tradycyjne (PP) 

eksploatowane bez wyżej wymienionych ograniczeń, 

                                                           
8 Boer Ed, Jedrczak A, Kowalski Z, Kulczycka J, Szpadt R, 2010. A review of municipal solid waste 

composition and quantities in Poland. Waste Manag. 30, 369-377. doi:10.1016/j.wasman.2009.09.018 
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 potencjał emisyjny współczesnych pryzm składowiskowych (MP) należy określać 

uwzględniając ewentualny dodatkowy ładunek związków węgla i azotu, wprowadzany 

na kwaterę wraz ze ściekami technologicznymi (SU i CU), 

 brak szczegółowych danych dotyczących ilości i jakości ścieków technologicznych i 

odcieków składowiskowych generowanych podczas procesów przetwarzania odpadów 

stanowi istotne ograniczenie w rozwoju i implementacji skutecznych metod ich 

oczyszczania. 

Omówione powyżej wyniki badań uzupełniają  istniejącą lukę w piśmiennictwie 

dotyczącym ilości i jakości odcieków składowiskowych jak i ścieków technologicznych 

generowanych w zakładach przetwarzania odpadów. Powyższa problematyka jest szczególnie 

ważna w Polsce, gdzie, według mojej wiedzy, takie badania nie były do tej pory prowadzone. 

Omówione powyżej wyniki przedstawiono w poniższych artykułach wchodzących  

w skład osiągniecia naukowego: 

 Fudala-Ksiazek S., Pierpaoli M., Kulbat E., Luczkiewicz A., 2016. A modern solid waste 

management strategy-the generation of new by-products. Waste Management, vol. 49, 516-29. 

doi: 10.1016/j.wasman.2016.01.022;  

(IF = 4,669; PM = 40) 

 Fudala-Ksiazek S., Pierpaoli M., Luczkiewicz A., 2017. Fate and significance of phthalates and 

bisphenol A in liquid by-products generated during municipal solid waste mechanical-biological 

pre-treatment and disposal. Waste Management, vol. 64, 28-38.  

doi: 10.1016/j.wasman.2017.03.040. Epub 2017 Apr 2.  

(IF = 4,669; PM = 40) 

Omówione powyżej wyniki przedstawiono w raportach i na konferencjach naukowych: 

 Luczkiewicz A., Kotlarska E., Baraniak A., Kulbat E., Fudala-Ksiazek S., 2016. Liquid by-

products from solid waste treatment – overlooked sources of emerging pollutants. 3rd IWA 

Specialized International Conference Ecotechnologies For Wastewater Treatment 

(ecoSTP16) 27-30 June 2016, Cambridge, UK – poster; 

 Fudala-Książek S., Pierpaoli M., Kulbat E., Łuczkiewicz A., 2016 Emerging pollutants in 

liquid by-products generated during solid waste management. ASSM2016 – Advances in 

Sustainable Sewage Sludge Management. 5th International Conference The Biodegradable  
Waste In Circular, 18-21 of September 2016, Kraków – referat. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fudala-Ksiazek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierpaoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kulbat%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luczkiewicz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26851170
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fudala-Ksiazek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierpaoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luczkiewicz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierpaoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26851170
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Ad. temat nr 2 

Charakterystyka związków endokrynnie aktywnych obecnych w ściekach technologicznych 

i odciekach składowiskowych 

Kolejny podjęty przeze mnie temat badawczy był kontynuacją zagadnień dotyczących 

ilościowej i jakościowej analizy ścieków technologicznych i odcieków składowiskowych 

generowanych na terenie zakładów utylizacji odpadów. System gospodarki odpadami jest 

bowiem niezwykle złożony, a jego funkcjonowanie musi zapewniać spełnienie wielu zasad 

zrównoważonego rozwoju. Jedną z nich jest uzyskanie akceptacji i wypracowanie 

odpowiednich nawyków gospodarki odpadami wśród mieszkańców, którzy są głównymi 

„wykonawcami” systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Jest to szczególnie istotne 

w Polsce (i innych krajach tzw. nowych członków Unii Europejskiej), gdzie nadal stwierdza 

się niezadowalającą segregację odpadów i niską jakość surowców wtórnych oraz nielegalne 

mieszanie odpadów niebezpiecznych (odpady medyczne, leki, pestycydy itp.) z odpadami 

komunalnymi. W wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) jak i 

składowania odpadów, nieobojętne dla środowiska i zdrowia ludzkiego związki mogą być 

wymywane i/lub ulegać częściowej biodegradacji, a w dalszej kolejności przenikać do 

ścieków technologicznych oraz do odcieków składowiskowych. W związku z powyższym, 

oprócz szczegółowej analizy związków organicznych i biogennych, równie istotna jest 

charakterystyka mikrozanieczyszczeń obecnych w produktach ubocznych generowanych na 

terenie zakładów przetwarzania odpadów. Jest to zagadnienie ważne ze względu na 

konieczność implementacji efektywnych metod oczyszczania ścieków technologicznych i 

odcieków składowiskowych przed ich odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej lub do 

odbiornika naturalnego.  

W prowadzonych przeze mnie pracach badawczych szczególną uwagę zwróciłam na 

bisfenol A (BPA) i ftalany (PAEs), czyli związki, które mogą negatywnie wpływać na 

działanie gospodarki hormonalnej u ludzi i zwierząt9. Bisfenol A (BPA, dian, 2,2-bis(4-

hydroksyfenylo)-propan) jest organicznym syntetycznym związkiem, stosowanym 

komercyjnie od 1957 r., głównie jako monomer w produkcji poliwęglanowych tworzyw 

sztucznych i żywic epoksydowych. Obecnie powszechnie stosuje się go w przemyśle 

tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym i metalowym oraz w budownictwie (w 2013 

roczna produkcja BPA na świecie wyniosła około 6,8 miliona ton). Ftalany (PAE- estry 

alkilowe/arylowe kwasów 1,2-benzenodikarboksylowych) są również wykorzystywane do 

                                                           
9 Schug, T.T., Janesick, A., Blumberg, B., Heindel, J.J., 2011. Endocrine disrupting chemicals and disease 

susceptibility. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 127, 204–215. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsbmb.2011.08.007. 
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produkcji tworzyw sztucznych jako plastyfikatory oraz do produkcji żywic, stanowiących 

bazę dla lakierów, farb, laminatów i klejów. Ponadto ftalany o niskiej masie cząsteczkowej 

(LMW), np. dietylo czy dimetylo ftalany, są stosowane w kosmetykach, produktach do 

pielęgnacji ciała, lekach, farmaceutykach, woskach, tuszach, detergentach, insektycydach i 

innych produktach codziennego użytku10.  

Ponieważ PAEs jak i BPA zaspokajają potrzeby wielu różnych rynków 

produkcyjnych, to wraz ze zużytymi produktami i/lub ich opakowaniami trafiają do 

strumienia odpadów, gdzie poddawane są różnym rodzajom zagospodarowania, zgodnie z 

lokalnymi zasadami. Sposób uwalniania wyżej wymienionych związków do środowiska 

zależy głównie od sposobu ich wiązania z matrycą. Na przykład ftalany nie są wbudowane w 

strukturę polimerów plastiku i dlatego pod wpływem promieniowania UV czy temperatury 

(już ~50°C) łatwo ulegają uwolnieniu11. W przypadku BPA, dodatkową drogą emisji do 

środowiska jest niewłaściwa gospodarka odpadami (np. palenie śmieci). W związku z 

powyższym sformułowałam tezę, iż ścieki technologiczne jak i odcieki składowiskowe 

mogą stanowić nierozpoznane źródło związków endokrynnie czynnych m.in. BPA i 

PAEs. 

W pracach badawczych, w ściekach technologicznych i w odciekach 

składowiskowych, występowanie BPA oraz wybranych ftalanów (PAEs): ftalanu dimetylu 

(DMP), ftalanu dietylu (DEP), ftalanu di-n-butylu (DnBP); ftalanu benzylu butylu (BBzP) 

oraz ftalanu di-2-etyloheksylu (DEHP) analizowałam stosując ekstrakcję do fazy stałej (SPE) 

i chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC/MS) (patrz powyżej). Wśród 

analizowanych ftalanów DEHP, DnBP, i BBnP zostały w ramach unijnego programu REACH 

(Rejestracja, Ewaluacja, Autoryzacja i Restrykcja Substancji) zidentyfikowane jako 

substancje endokrynnie czynne (EDC), czyli zaburzające działanie układu hormonalnego 

człowieka, powodujące wiele tzw. „cywilizacyjnych schorzeń”, np.: zaburzenia płodności, 

zaburzenia rozwoju narządów płciowych, wzrost zachorowalności na nowotwory 

hormonozależne (m.in. raka sutka, gruczołu krokowego, jajnika i jąder), uszkodzenia płodu, a 

także powodujące zaburzenia metabolizmu, otyłość i cukrzycę12,13. DEHP znajduje się 

                                                           
10  Hubinger, J.C., Havery, D.C., 2006. Analysis of consumer cosmetic products for phthalate esters. J. Cosmet. 

Sci. 57, 127–137. 
11 Heudorf U., Mersch-Sundermann V., Angerer J.: Phthalates: toxicology and exposure. Int. J. Hyg. Environ. 

Health, 2007; 210: 623-634 
12 Schug, T.T., Janesick, A., Blumberg, B., Heindel, J.J., 2011. Endocrine disrupting chemicals and disease 

susceptibility. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 127, 204– 215. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsbmb.2011.08.007. 
13 Zama A.M., Bhurke A., Uzmcu M., 2016. Effects of Endocrine-disrupting Chemical on Female Reproductive 

Health. The Open Biotechnology Journal, 10, 54-75 
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ponadto na liście substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej14,15. W przypadku 

BPA dotychczas nie udało się jednoznacznie dowieść jego szkodliwego wpływu na zdrowie 

ludzi, ale ze względu na alarmujące doniesienia literaturowe16 Unia Europejska w styczniu 

2011 r. przyjęła dyrektywę Komisji 2011/8/UE, która zakazuje stosowania bisfenolu A, np. 

do produkcji butelek do karmienia niemowląt17. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdziłam, że PAEs i BPA występowały 

zarówno w ściekach technologicznych jak i odciekach składowiskowych, przy czym zakres 

stężeń, choć zależny od miejsca poboru próbek, był kilkakrotnie wyższy, niż wartości 

stwierdzane do tej pory w ściekach komunalnych i wodach powierzchniowych. W 

najwyższych stężeniach PAEs i BPA były obecne w ściekach technologicznych 

pochodzących z sortowni (odpowiednio do 8 201 µg/L i do 292 µg/L) i kompostowni  

(odpowiednio do 993,5 µg/L i do 1 795 µg/L). W przypadku sortowni (SU), PAEs były 

reprezentowane głównie przez DMP, DEP i DEHP, które ze względu na niską masę 

cząsteczkową mają względnie hydrofilowy charakter i mogą być łatwo uwalniane np. z żywic 

syntetycznych, klei, farb drukarskich itd., a tym samym łatwiej wypłukiwane z sortowanego 

strumienia odpadów. Ścieki generowane przez kompostownie (CU), były natomiast bogatym 

źródłem BPA oraz DEP i DEHP, podczas gdy inne PAEs były wykrywane sporadycznie. 

Źródłem BPA i PAEs w ściekach technologicznych z kompostowni (CU) są resztkowe 

zawartości papieru, plastików i wielomateriałowych opakowań oraz tekstyliów18, które nie są 

efektywnie usuwane ze strumienia odpadów na drodze sortowania. Ponadto, innym słabo 

rozpoznanym źródłem BPA mogą być popioły pochodzące ze spalania odpadów19. Uzyskane 

przeze mnie wyniki badań potwierdzają te przypuszczenia, gdyż wyższe stężenia BPA 

odnotowano w ściekach technologicznych z kompostowni obsługującej obszar wiejski (zakład 

utylizacji odpadów Nowy Dwór koło Chojnic), gdzie popiół pochodzący z domowych 

systemów grzewczych stanowił istotny składnik odpadów zmieszanych. W przypadku  

40-dniowego procesu kompostowania, oprócz wymywania PAE i BPA z matrycy odpadów 

                                                           
14 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 
15 Prawo wodne, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. 
16 Diamanti-Kandarakis E., Bourguignon J.-P., Giudice L. C., Hauser R., Prins G. S., Soto A. M., Zoeller R. T 

A.C., 2009. Endocrine-Disrupting Chemicals: An Endocrine Society Scientific Statement. Endocrine 

Reviews, 30(4), 293–342, doi: 10.1210/er.2009-0002. 
17 Dyrektywa Komisji 2011/8/UE z dnia 28 stycznia 2011 r w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu 

A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt. 
18 den Boer, E., Jedrczak, A., Kowalski, Z., Kulczycka, J., Szpadt, R., 2010. A review of municipal solid waste 

composition and quantities in Poland. Waste Manage. 30, 369-377.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.09.018  
19 Kurata, Y., Ono, Y., Ono, Y., 2008. Occurrence of phenols in leachates from municipal solid waste landfill 

sites in Japan. J. Mater. Cycles Waste Manage. 10, 144-152. 

http://dx.doi.org/10.1007/s10163-008-0200-x  

http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.09.018
http://dx.doi.org/10.1007/s10163-008-0200-x
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należy uwzględnić również ich potencjalną biodegradację20,21. Jednak na podstawie 

przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż dotyczyło to głównie ftalanów o niskiej masie 

cząsteczkowej (DEP i DMP), bowiem pozostałe PAEs oraz BPA występowały w ściekach 

technologicznych z kompostowni co wskazuje, iż substancje te w całości nie ulegają 

biodegradacji w stosowanych systemach kompostowania odpadów.  

Biodegradacja miała jednak kluczowe znaczenie dla obecności PAE i BPA w 

odciekach ze składowisk odpadów22,23. Jonsson i współautorzy20 zaobserwowali silną 

korelację między hydrolizą PAEs, a florą metanogenną. Dane uzyskane w prowadzonych 

przeze mnie badaniach potwierdzają tą tezę, gdyż w odciekach z tzw. tradycyjnych pryzm 

(PP), które były w fazie metanogennej, nie wykrywałam PAEs, a w przypadku współczesnych 

pryzm (MP) zawartość PAEs w odciekach wyraźne spadła po dwóch latach eksploatacji. Było 

to skorelowane ze wzrostem udziału procentowego metanu w gazie składowiskowyma oraz ze 

wzrostem archeonów w strukturze taksonomicznej pryzmy składowiskowej.  

Badania metanogenne potwierdziły również obecności bakterii zdolnych do degradacji 

PAEs i BPA. Należały one głównie do Proteobacteria (alfa, beta i gamma), Actinobacteria, 

Bacteroidetesi i Firmicutes (Clostridia i Bacilli). Należy jednak zaznaczyć, iż w 

przeprowadzonych badaniach, zgodnie z danymi literaturowymi, BPA był mniej podatny na 

biodegradację niż PAEs. Jego stężenia w odciekach sładowiskowych wahały się od 37,3 do  

8 052 µg/L. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłam, że: 

 odcieki składowiskowe oraz ścieki generowane w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania (MBP) odpadów, przez sortownie i kompostownie, zawierają stężenia 

PAEs i BPA kilkakrotnie wyższe niż te stwierdzane do tej pory w wodach 

powierzchniowych czy ściekach komunalnych, 

 głównym źródłem BPA i PAEs w ściekach technologicznych z sortowni i kompostowni 

są resztkowe zawartości papieru, plastików i wielomateriałowych opakowań oraz 

tekstyliów, których na drodze sortowania nie można efektywnie usunąć ze strumienia 

odpadów zmieszanych, 

                                                           
20 Josse, J., Husson, F., 2016. MissMDA: a package for handling missing values in multivariate data analysis. J. 

Stat. Softw. 70. http://dx.doi.org/10.18637/jss. v070.i01  
21 Wang, Y., Fan, Y., Gu, J.-D., 2004. Dimethyl phthalate ester degradation by two planktonic and immobilized 

bacterial consortia. Int. Biodeterior. Biodegrad. 53, 93-101. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2003.10.005  
22 Jonsson, S.J., Ejlertsson, J., Svensson, B.H., 2003. Transformation of phthalates in young landfill cells. Waste 

Manage. 23, 641–651. http://dx.doi.org/10.1016/S0956-053X(03)00099-0  
23 Peng, Y.-H., Chen, Y.-J., Chang, Y.-J., Shih, Y., 2015. Biodegradation of bisphenol A with diverse 

microorganisms from river sediment. J. Hazard. Mater. 286, 285-290. 

 http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.12.051  

https://en.wikipedia.org/wiki/Clostridia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacilli
http://dx.doi.org/10.18637/jss.%20v070.i01
http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2003.10.005
http://dx.doi.org/10.1016/S0956-053X(03)00099-0
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.12.051
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 w przypadku BPA, dodatkowym źródłem emisji może być popiół paleniskowy, 

pochodzący z palenia śmieci w indywidualnych systemach ogrzewania, 

 DEHP,  związek uważany za rakotwórczy dla ludzi (Grupa 2B) (IARC, 1987)24 a w 

prawodawstwie UE wymieniony jest wśród 45 priorytetowych substancji 

wymagających monitoringu w dziedzinie polityki wodnej25 (UE, 2013), stanowił 

główny składnik ftalanów obecnych w ściekach technologicznych. 

Stwierdzona w przeprowadzonych przeze mnie badaniach własnych obecność 

związków endokrynnie czynnych w ściekach technologicznych jak i odciekach 

składowiskowych, wskazuje na potrzebę dalszych prac badawczych nad ich efektywnym 

usuwaniem. 

Omówione powyżej wyniki przedstawiono w artykule: 

 Fudala-Ksiazek S, Pierpaoli M, Luczkiewicz A, 2017. Fate and significance of phthalates and 

bisphenol A in liquid by-products generated during municipal solid waste mechanical-biological 

pre-treatment and disposal. Waste Management, vol. 64, 28-38.  

doi: 10.1016/j.wasman.2017.03.040. Epub 2017 Apr 2.  

(IF = 4,669; PM = 40) 

 

Omówione powyżej wyniki przedstawiono w raportach i na konferencjach naukowych: 

 Fudala-Ksiazek S, Pierpaoli M, Luczkiewicz A, 2017. Liquid by-products generated during 

municipal solid waste management as a source phthalates and bisphenol A. IWA 10th Micropol 

& Ecohazard Conference, 17–20 September 2017, Vienna Austria – referat; 

 Łuczkiewicz A.,  Jankowska K., Fudala-Książek S., 2017. Ograniczenie emisji 

mikrozanieczyszczeń ze źródeł zorganizowanych do morskich wód przybrzeżnych (Mitigation 

of the micropollutants discharged into the marine coastal waters). I Konferencja Naukowa 

Polskich Badaczy Morza 2017, Sopot, Polska – referat. 

                                                           
24 International Agency for Research on Cancer, 1987. Overall evaluations of carcinogenicity: an updating of 

IARC monographs (No. 1 to 42). IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans. 

World Health Organization, Lyon, France. 
25 EU, 2013. Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending 

Directives 2000/60/EC And 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fudala-Ksiazek%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pierpaoli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luczkiewicz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28372851
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28372851
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Ad. temat nr 3 

Określenie efektywności wybranych metod oczyszczania na usuwanie makro 

i mikrozanieczyszczeń ze ścieków technologicznych i odcieków składowiskowych 

Na podstawie przedstawionych powyżej wyników badań własnych (Temat nr 1 i 

Temat nr 2)  stwierdziłam, iż ścieki technologiczne i odcieki składowiskowe stanowią istotny 

rezerwuar związków biogennych oraz związków organicznych, w tym nieobojętnych dla 

zdrowia ftalanów (PAEs) i bisfenolu A (BPA). W związku z powyższym kolejnym podjętym 

przeze mnie tematem badawczym była analiza efektywności wybranych metod oczyszczania 

odcieków składowiskowych w celu ograniczenia ich negatywnego wpływ na środowisko. 

Oczyszczanie odcieków składowiskowych jest istotnym wyzwaniem inżynieryjnym, o 

czym pisałam powyżej. Tradycyjnie były one przetransportowywane lub przepompowywane 

do komunalnych oczyszczalni ścieków, jednak wnoszony ładunek zanieczyszczeń, głównie 

związków azotu i trudnorozkładalnej lub inertnej substancji organicznej, ograniczał 

efektywność procesów technologicznych i wpływał na podniesienie kosztów oczyszczania ze 

względu na zaostrzenie wymagań stawianych ściekom oczyszczonym26. 

Szukając innej metody niż współoczyszczanie odcieków w komunalnych 

biologicznych oczyszczalniach ścieków, eksploatatorzy zakładów przetwarzania odpadów 

często decydowali się na zastosowanie procesu odwróconej osmozy, metodę umożliwiającą 

efektywne podczyszczanie odcieków oraz określaną często jako „bezobsługową”. Niestety nie 

znalazło to swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Większość technologów stosujących 

odwróconą osmozę,  oprócz istotnych kosztów eksploatacyjnych (wymiana membran, filtrów 

czy zakup odczynników) wskazuje, iż stosowanie odwróconej osmozy w długim horyzoncie 

czasowym nie rozwiązuje problemu odcieków składowiskowych, a nawet może je pogłębiać 

ze względu na konieczność zagospodarowania koncentratu (o czym wspomniano już 

wcześniej). 

W związku z powyższym, istotnym stało się poszukiwanie przyjaznych środowisku i 

akceptowalnych społecznie efektywnych metod oczyszczania odcieków. W pracy badawczej 

analizowałam dwa nowe podejścia możliwe do zaimplementowania w oczyszczaniu 

odcieków, wykorzystujące: (I) procesy zaawansowanego utleniania w oparciu o elektrolizę 

oraz (II) procesy biologiczne wspomagane separacyjnymi w bioreaktorach membranowych 

(ang. Membrane Bioreactor - MBR).  

                                                           
26 Remiszewska-Skwarek A., Fudala-Ksiazek S., Luczkiewicz A., 2016. The influence of industrial wastewater 

on the energy consumption and the efficiency of technological processes in municipal wastewater treatment 

plant. Rocznik Ochrona Środowiska, vol. 8 (2), pp. 110-121. 
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W ostatnich latach prowadzono badania nad wykorzystaniem procesów 

elektrochemicznych do oczyszczania odcieków składowiskowych, głównie ze względu na ich 

skuteczność w utlenianiu związków organicznych i amoniaku, aczkolwiek efektywność ta 

różniła się w zależności od warunków pracy i rodzaju stosowanych materiałów 

elektrodowych (np.: TiO2/RuO2, Ti/SnO2, Ti/Pt, Ti/PbO2)27,28,29 w tym również elektrod 

diamentowych domieszkowanych borem (BDD)30,31,32. W przypadku BDD, komercyjnie 

produkowane elektrody wykorzystywane były głównie do doczyszczania odcieków 

składowiskowych33,34,35, w aspekcie usuwania trudnorozkładanych związków organicznych.  

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach, według mojej wiedzy, po raz pierwszy 

analizowano efektywność elektrod BDD zawierających różne stężenia domieszkowania 

borem do wstępnego podczyszczania rzeczywistych odcieków składowiskowych. W pracy 

wykorzystano elektrody BDD, w których stosunek B/C wynosił: 500 ppm (BDD-0.5k),  

5000 ppm (BBD-5k) i 10000 ppm (BDD-10k). Badania eksperymentalne prowadzono dla 

porcji odcieków pochodzących z tradycyjnej pryzmy (PP) składowiskowej, w których 

stosunek BZT5/ChZT<0,1, co wykluczało stosowanie biologicznych metod oczyszczania.  

Co istotne dla prowadzenia procesu elektrolizy, badane odcieki składowiskowe zawierały 

znikomą ilość zawiesiny ogólnej (26 mg/L) oraz stosunkowo wysokie stężenia chlorków i 

siarczanów (odpowiednio 3 191 mg Cl-/L i 1 860 mg SO4
2-/L). Odcieki te charakteryzowały 

się również wysokim stężeniem azotu amonowego (2 270 mg N-NH4/L), który stanowił 90% 

azotu całkowitego oraz ChZT na poziomie 4 225 mg O2/L. Ponadto bisfenol A (BPA), obecny 

                                                           
27 Cossu R., Polcaro A.M., Lavagnolo M.C., Mascia M., Palmas S., Renoldi F., 1998. Electrochemical treatment 

of landfill leachate: oxidation at Ti/PbO2 and Ti/SnO2 anodes, Environ. Sci. Technol. 32, 3570-3573, 

http://dx.doi.org/10.1021/es971094o  
28 Moraes P.B., Bertazzoli R., 2005. Electrodegradation of landfill leachate in a flow electrochemical reactor, 

Chemosphere 58, 41–46, http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.09.026  
29 Deng Y., Englehardt J.D., 2006. Treatment of landfill leachate by the Fenton process, Water Res. 40, 3683-

3694, http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2006.08.009  
30 Yoo H., Oh K., Lee G., Choi J., 2017. RuO2-doped anodic TiO2 nanotubes for water oxidation: single-step 

anodization vs potential shock method, J. Electrochem. Soc. 164, H104-H111. 

http://dx.doi.org/10.1149/2.1201702jes 
31 Labiadh L., Barbucci A., Carpanese M.P., Gadri A., Ammar S., Panizza M., 2017. Direct and indirect 

electrochemical oxidation of Indigo Carmine using PbO2 and TiRuSnO2, J Solid State Electrochem. 21, 

2167-2175, http://dx.doi.org/10.1007/s10008-017-3559-6  
32 Clematis D., Cerisola G., Panizza M., 2017. Electrochemical oxidation of a synthetic dye using a BDD anode 

with a solid polymer electrolyte, Electrochem. Commun. 75, 21-24 

http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2016.12.008  
33 Cabeza A., Urtiaga A., Rivero M.-J., Ortiz I., 2007. Ammonium removal from landfill leachate by anodic 

oxidation, J. Hazard. Mater. 144, 715-719, http://dx.doi. org/10.1016/j.jhazmat.2007.01.106     
34 Zhou B., Yu Z., Wei Q., Long H., Xie Y., Wang Y., 2016. Electrochemical oxidation of biological pretreated 

and membrane separated landfill leachate concentrates on boron doped diamond anode, Appl. Surf. Sci. 377, 

406-415, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.03.045  
35 Anglada Á., Urtiaga A., Ortiz I., Mantzavinos D., Diamadopoulos E., 2011. Boron-doped diamond anodic 

treatment of landfill leachate: evaluation of operating variables and formation of oxidation by-products, 

Water Res. 45, 828-838, http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2010.09.017  

http://dx.doi.org/10.1021/es971094o
http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.09.026
http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2006.08.009
http://dx.doi.org/10.1149/2.1201702jes
http://dx.doi.org/10.1007/s10008-017-3559-6
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w odciekach składowiskowych na poziomie 1 539,6 μg/L, został użyty jako potencjalny 

wskaźnik usuwania mikrozanieczyszczeń. Eksperymenty degradacji elektrochemicznej 

prowadzono w specjalnie zaprojektowanym zestawie, który składał się z mieszadła 

magnetycznego (ES24, Wigo, Polska), termostatu i celi o pojemności 200 ml. W celi 

znajdowały się trzy elektrody: elektroda BDD jako anoda, płytka tantalowa jako katoda oraz 

Ag/AgCl/0,1 M KCl jako elektroda odniesienia. Ze względu na nowatorski charakter 

podejścia technologicznego, szczególną uwagę zwrócono na wydajność procesu utleniania 

elektrochemicznego w aspekcie utleniania materii organicznej (wyrażonej jako ChZT, BZT5, 

BZT20) oraz azotu amonowego, przy czym poza stopniem domieszkowania borem, 

analizowano również wpływ takich parametrów jak: gęstość prądu (12,5; 25; 50 mA cm-2), 

pH (3,0; 5,0; 7,6) i obecność jonów Fe2+ (10 mg/L). 

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż efektywność utleniania 

wybranych parametrów skorelowana była ze współczynnikiem sp3/sp2 na powierzchni 

elektrod BDD, czyli stosunkiem wiązań sp3, występujących w strukturze diamentu do wiązań 

sp2, zawartych w graficie. Wzrost tych ostatnich powodował większą selektywność elektrod 

BDD w kierunku utlenianiu azotu amonowego, a spadek (czyli wzrost współczynnika 

sp3/sp2) większą efektywność w utlenianiu związków organicznych. Zjawisko to można 

tłumaczyć powstawaniem innych, niż rodniki OH∙, utleniaczy np. Cl2/HOCl, co mogło być 

związane z wysoką zawartością chlorków w odciekach. Należy zaznaczyć, że rozkład materii 

organicznej (w tym BPA) prowadzony był głównie do form mineralnych, a nie do bardziej 

utlenionych produktów pośrednich. Reasumując w odciekach poddawanych elektrolizie 

następował wyraźny spadek stężenia substancji organicznej w tym BPA, ale nadal 

charakteryzowały się wysokim stężeniem azotu amonowego. W związku z powyższym 

wstępne podczyszczanie odcieków składowiskowych za pomocą elektrolizy pozwala na 

usunięcie trudnorozkładalnej materii organicznej, a dalszą redukcję stężenia azotu ogólnego z 

odcieków można przeprowadzić na drodze biologicznej, wykorzystując proces beztlenowego 

utleniania amoniaku (np. proces Anammox)36,37. 

Prowadzono również badania z wykorzystaniem układu MBR w skali półtechnicznej 

w zakładzie przetwarzania odpadów komunalnych Eko Dolina w Łężycach, gdzie istnieje 

potrzeba jednoczesnego oczyszczania odcieków pochodzących ze współczesnej (MP) i 

tradycyjnej (PP) pryzmy składowiskowej.  Moduł MBR pracował w trybie następujących po 

                                                           
36 Li T., Li X., Chen J., Zhang G., Wang H., 2007. Treatment of landfill leachate by electrochemical oxidation 

and anaerobic process, Water Environ. Res. 79, 514–520, http://dx.doi.org/10.2175/106143006X115435 
37 Qiao S., Yin X., Zhou J., 2016. Application of cathode modified by reduced graphene oxide/polypyrrole to 

enhance anammox activity, RSC Adv., 6, 97208–97215, http://dx.doi.org/10.1039/C6RA18941E  

. 
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sobie faz anoksycznej i tlenowej, z zewnętrzną ultrafiltracją (MBR/UF) i opcjonalną 

nanofiltracją (MBR/UF/NF) (patrz Rys. 3). Moduł ultrafiltracyjny HyperFlux wykonany był z 

polieterosulfonu (PES) (firmy Berghof), podczas gdy moduł nanofiltracyjny NF90-400/34i 

NF (firmy DOW FilmtecTM ) to cienkowarstwowy kompozyt poliamidowy, charakteryzujący 

się graniczną masą cząsteczkową (cut-off) w zakresie  200-400 D, przy maksymalnym 

ciśnieniu roboczym 41 bar. 

 

Rys. 3. Schematy systemu MBR/UF/NF wskazujące punkty poboru próbek do analiz. 

Eksperyment podzielono na dwie fazy: fazę aklimatyzacji osadu czynnego (I faza), 

kiedy to przez 14 dni MBR zasilano rozcieńczoną mieszaniną odcieków składowiskowych 

pochodzących ze współczesnej (MP) i tradycyjnej kwatery (PP), po której następowała  

8-tygodniowa faza pracy właściwej (II faza) (patrz Rys 3), czyli oczyszczania mieszaniny 
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odcieków (1:1) bez rozcieńczenia wodą wodociągową. Mieszanina ta charakteryzowała się 

wysokim stężeniem ChZT (do 6 509 mg O2/L) i amoniaku (do 1 371 mg N-NH4/L), 

głównego składnika azotu całkowitego (do 1 458 mg N/L) oraz chlorków (do 2180 mg Cl-/L). 

Stosunek BZT5 do ChZT w mieszaninie odcieków w trakcie trwania eksperymentu wynosił 

średnio 0.52. Inoculum dla modułu MBR stanowił osad czynny przywieziony z oczyszczalni 

odcieków w Cronheim (Ennest Deponie Cronheim) w Niemczech. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłam, iż bioreaktor wspomagany 

modułem ultrafiltracyjnym (MBR/UF) efektywnie usuwał związki biogenne oraz substancje 

organiczne z odcieków składowiskowych, których jakość na odpływie, z wyłączeniem 

chlorków (> 1000 mg Cl-/L), spełniała parametry pozwalające na zrzut do kanalizacji 

sanitarnej. W związku z powyższym, w prowadzonych badaniach pilotowych dodatkowe 

wykorzystanie modułu nanofiltracyjnego było jedynie uzasadnione w celu redukcji zawartości 

chlorków, które w odpływie z MBR/UF/NF nie przekraczały 250 mg Cl-/L, a zawartości 

azotu i fosforu całkowitego utrzymywały się odpowiednio poniżej 10 mg N/L i 1 mg P/L, , 

czyli spełniały wymogi dotyczące zrzutu ścieków oczyszczonych do odbiornika. Na korzyść 

modułu MBR/UF/NF przemawiała również stosunkowo stała, wysoka efektywność, 

niezależna np. od procesów technologicznych związanych z eksploatacją osadu czynnego 

oraz konfiguracją modułów membranowych ograniczająca ich obrastanie. Niestety całkowity 

koszt eksploatacji modułu MBR/UF/NF (bez kosztów personelu) wynosi ok. 22,5 PLN/m3 

(5,4 EUR/m3) i jest nieznacznie niższy od kosztów odwróconej osmozy (ok. 29 PLN/m3,  

6,9 EUR), podczas gdy eksploatację modułu MBR/UF oszacowano na poziomie 14 PLN /m3 

(3,3 EUR/m3) (analiza dla roku 2017). Co więcej, uzyskane przeze mnie wyniki badań 

potwierdzają doniesienia literaturowe dotyczące efektywności MBR/UF z wpracowaną 

biomasą osadu czynnego, jako układów skutecznie usuwających mikrozanieczyszczenia. 

Utrzymywanie długiego wieku osadu pozwala bowiem na rozwój i wykształcenie konsorcjów 

mikroorganizmów zdolnych do degradacji nawet trudno rozkładalnych związków 

organicznych. Znalazło to potwierdzenie w przeprowadzonych przeze mnie badaniach 

matagenomowych, wskazujących na istotną przebudowę struktury zaadaptowanego osadu 

czynnego w odniesieniu do inokulum. Badanie te, poza stwierdzeniem obecności bakterii 

zdolnych do rozkładu BPA i PAEs w zaadaptowanym osadzie czynnym, m.in. Clostridium 

(1.00%) ‒ typ Firmicutes, Mycobacterium (0.41%) i Rhodococcus (0.31%) - typ 

Actinobacteria oraz Sphingomonas sp (0.27%) i inne bakterie z rodziny  Sphingomonadaceae 

należące do Alphaproteobacteria, potwierdziły również koegzystencję tlenowych i 

beztlenowych (Anammox) organizmów utleniających amoniak wraz z bakteriami 
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denitryfikacyjnymi. Uzyskane przeze mnie wyniki badań sugerują zatem możliwości 

efektywnego usuwania azotu, nawet w przypadku ograniczonego dostępu do rozkładalnych 

związków węgla organicznego. Optymalizacja tych szlaków biochemicznych wymaga jednak 

dalszych badań. 

Należy zaznaczyć, iż spodziewana malejąca z czasem ilość biodegradowalnej materii 

organicznej w odciekach składowiskowych, sugeruje, iż w układach MBR/UF może być 

konieczne wspomaganie denitryfikacji zewnętrznym źródłem węgla. Aby uniknąć 

dodatkowych kosztów związanych z wykorzystaniem tzw. konwencjonalnych źródeł węgla 

(np. metanolu lub etanolu), zaproponowałam wykorzystanie w tym celu ścieków 

technologicznych, generowanych przez instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów (MBP) (ścieki z kompostowni i/lub sortowni) ze względu na ich wysoką 

biodegradowalność38. Pragnę zaznaczyć, iż na podstawie przeprowadzonych przeze mnie 

badań oraz autorskich opracowań technologicznych w zakładzie Eko Dolina w Łężycach, 

działa obecnie układ MBR/UF suplementowany ściekami pochodzącymi z kompostowni.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziłam, iż:  

 elektrochemiczne oczyszczanie odcieków składowiskowych generowanych przez tzw. 

stare pryzmy składowiskowe jest obiecującą metodą pozwalającą na utlenienie 

trudnobiodegradowalnych związków organicznych, w tym bisfenolu A, do form 

mineralnych, 

 selektywne utlenianie związków węgla lub azotu na elektrodzie diamentowej 

domieszkowanej borem (BDD) było uzależnione od stosunku wiązań sp3, 

występujących w strukturze diamentu do wiązań sp2, zawartych w graficie, 

 selektywne utlenienie trudnorozkładalnej materii organicznej na elektrodach BDD 

pozwala na dalsze oczyszczanie odcieków na drodze biologicznej z wykorzystaniem, 

np. procesu Anammox, 

 układ MBR/UF efektywnie usuwał związki biogenne oraz substancje organiczne z 

odcieków składowiskowych, 

 wpracowana biomasa osadu czynnego układu MBR/UF wykazała duży potencjał w 

zakresie biodegradacji/biotransformacji BPA i PAEs, co zostało potwierdzono na 

podstawie badań metagenomowych, 

                                                           
38 Fudala-Ksiazek S., Luczkiewicz A., Kulbat E., Remiszewska-Skwarek A., 2016. Characteristics of liquid by-

products generated at municipal solid waste plants (MSWP) in terms of treatment method choice. Rocznik 

Ochrona Środowiska, vol. 18(2), 952-963. 
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 stosowanie układów MBR/UF/NF do oczyszczania odcieków składowiskowych jest 

natomiast uzasadnione w celu redukcji chlorków oraz opcjonalnie w okresie adaptacji 

lub problemów technologicznych z osadem czynnym. 

Przeprowadzone przeze mnie badania technologiczne wskazują, iż oczyszczanie 

odcieków składowiskowych w układach MBR/UF stanowi alternatywę dla procesów 

odwróconej osmozy. Ponadto zastosowanie elektrod diamentowych domieszkowanych borem 

(BDD) pozwala ograniczyć strumień nierozkładalnych biologicznie mikrozanieczyszczeń 

trafiających do środowiska.  
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Podsumowanie 

Wyniki prac badawczych potwierdzają postawioną w pracy tezę, iż nowe metody 

przetwarzania odpadów generują produkty uboczne stanowiące nierozpoznane dotąd źródło 

związków endokrynnie czynnych, nieobojętnych  dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Na ich 

podstawie sformułowałam następujące wnioski:  

 Ścieki technologiczne generowane podczas procesów machaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów (MBP) są zazwyczaj zaniedbywane w strumieniu produktów 

ubocznych powstających na terenie zakładów przetwarzania odpadów, choć zawierają 

istotny ładunek substancji organicznej, azotu amonowego i związków endokrynnie 

czynnych takich jak bisfenol A (BPA) i ftalany (PAEs). 

 Stężenia bisfenolu A (BPA) i ftalanów (PAEs) w odciekach składowiskowych i 

ściekach technologicznych były kilkakrotnie wyższe niż to stwierdzane w wodach 

powierzchniowych czy ściekach komunalnych. 

 Główny składnik ftalanów obecnych w ściekach technologicznych stanowił ftalan di-2-

etyloheksylu (DEHP), związek uważany za rakotwórczy dla ludzi (Grupa 2B, IARC) 

oraz zidentyfikowany jako priorytetowa substancji niebezpieczna w dziedzinie polityki 

wodnej. 

 Pryzmy składowiskowe o ograniczonej zawartości odpadów biodegradowalnych (MP) 

dojrzewają szybciej niż pryzmy eksploatowane bez wyżej wymienionych limitów (PP).  

 Potencjał emisyjny nowych pryzm składowiskowych (MP) należy określać 

uwzględniając ewentualny dodatkowy ładunek związków węgla i azotu, wprowadzany 

wraz ze ściekami technologicznymi na kwaterę. 

Innym ważnym aspektem realizowanych prac było podjęcie działań mających na celu 

minimalizację kosztów środowiskowych związanych z implementacją programu „zero 

odpadów”. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowałam następujące wnioski: 

 Elektrochemiczne utlenianie na elektrodach diamentowych domieszkowanych borem 

(BDD) stanowi innowacyjną i obiecującą metodę oczyszczania odcieków 

składowiskowych generowanych przez tzw. stare pryzmy składowiskowe w związku z 

rozkładem trudnobiodegradowalnch związków organicznych (w tym bisfenolu A) do 

form mineralnych. 
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 Selektywne utlenienie trudnorozkładalnej materii organicznej na elektrodach BDD 

pozwala na dalsze oczyszczanie odcieków na drodze biologicznej, z wykorzystaniem 

np. procesu Anammox.   

 Układ MBR/UF efektywnie usuwał substancje organiczne (w tym bisfenol A i ftalany) 

oraz związki biogenne, łącząc potencjał biodegradacyjny wpracowanej biomasy osadu 

czynnego z technikami separacyjnymi. 

 Układ MBR/UF stanowi przyjazną środowisku i racjonalną ekonomiczne alternatywę 

dla stosowanych obecnie procesów odwróconej osmozy. 

 Wspomaganie układów MBR/UF procesem NF jest uzasadnione w celu redukcji 

zasolenia (np. usuwania chlorków) oraz w celu utrzymania wymaganej jakości odpływu 

w okresie adaptacji lub problemów technologicznych z osadem czynnym. 

 Analiza metagenomowa może stanowić użyteczne narzędzie dla lepszego zrozumienia 

zarówno procesów biochemicznych zachodzących w pryzmach składowiskowych jak i 

potencjału degradacyjnego biomasy osadu czynnego w oczyszczaniu odcieków 

składowiskowych i ścieków technologicznych  

 Brak szczegółowej wiedzy na temat ilości i jakości ścieków technologicznych i 

odcieków składowiskowych generowanych podczas procesów przetwarzania odpadów 

stanowi istotne ograniczenie w rozwoju i implementacji skutecznych metod ich 

oczyszczania. 

Według mojej wiedzy przeprowadzone przeze mnie badania po raz pierwszy 

zdefiniowały główne zagrożenia związane z realizacją strategii „waste-to-resorce”, czyli 

postrzegania odpadów jako zasobów. Zwrócono szczególną uwagę na mechaniczno-

biologiczne procesy przetwarzania (MBP) odpadów, generujące ścieki technologiczne 

wymagające zaawansowanego oczyszczania, co jest de facto sprzeczne z filozofią „zero 

odpadów”. W związku z tym podejrzewa się, że rzeczywiste koszty środowiskowe wdrożenia 

hierarchii odpadów mogą być niedoszacowane. 

Przeprowadzone przeze mnie badania wpisują się w priorytety 7-go Programu Działań 

na Rzecz Środowiska (7EAP, 2013), który zwraca uwagę na konieczność prowadzenia badań 

podstawowych w celu opracowania bardziej systematycznego podejścia do nowych i 

pojawiających się zagrożeń, związanych z przetwarzaniem odpadów, a brak danych 

monitoringowych, uznaje się za najbardziej istotną lukę w pełnej implementacji zadań 

związanych z ochroną wód. Uzyskane wyniki badań stały się podstawą wytycznych 

dotyczących oczyszczania ścieków technologicznych i odcieków składowiskowych, wdrożeń 
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(m.in. implantacji układu MBR w pełnej skali) oraz prac naukowych, które zostały 

opublikowane w wiodących czasopismach z dziedziny gospodarowania odpadami. Mogą one 

służyć również jako podstawa do dyskusji na temat racjonalnej gospodarki odpadowej, co ma 

istotne znaczenie środowiskowe i ekonomiczne.  
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5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH  

5.1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 

Studia magisterskie rozpoczęłam w 1999 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska Politechniki Koszalińskiej. W czasie jednolitych studiów magisterskich 

prowadziłam pod opieką dra Tomasza Modelewskiego koło naukowe przy Katedrze Biologii 

Środowiskowej. W ramach koła byłam głównym organizatorem w 2003 r. dwutygodniowego 

letniego obozu naukowego nad jeziorem Drawsko w województwie zachodnio-pomorskim. 

Wyniki prac pt.: „Zróżnicowanie produkcji pierwotnej w toni jeziora mezotroficznego” 

zostały przedstawione na X ogólnopolskim seminarium studenckim „Biotechnologia 

środowiskowa” Wisła-Jarzębata, 28-30 listopada 2003 r., organizowanym przez Politechnikę 

Śląską w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedrę Biotechnologii 

Środowiskowej. Również w ramach tego seminarium wygłosiłam referat pt.: „Analiza 

możliwości unieszkodliwiania odpadów z oczyszczalni ścieków miejskich” przedstawiający 

wstępne wyniki badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. W roku 2004 obroniłam 

z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Analiza możliwości unieszkodliwiania 

odpadów z oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych” pod opieką dr inż. Adama 

Boguskiego, uzyskując tytuł magistra inżyniera na kierunku Inżynierii Środowiska. Badania 

prowadzone w ramach pracy magisterskiej zostały przedstawione w publikacji: 

 Fudala-Książek S., Boguski A., 2008. Ocena jakości skratek i zawiesiny mineralnej z 

oczyszczalni ścieków w aspekcie ich unieszkodliwiania. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. T. 

82, nr 5, s. 26-32. 

W trakcie ostatniego roku studiów magisterskich, rozpoczęłam również studia 

Podyplomowe dwusemestralne z Technologii Wody, Ścieków i Odpadów, które ukończyłam 

we wrześniu 2004 r. 

W październiku 2005 rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej i 

Środowiska Politechniki Gdańskiej. W roku akademickim 2006/2007 przebywałam na urlopie 

dziekańskim oczekując na rozstrzygniecie konkursu grantowego MNiSW. Po uzyskaniu 

finansowania projektu pt.: „Zmienność zagrożeń ekotoksykologicznych i mikrobiologicznych 

towarzysząca biologicznemu oczyszczaniu odcieków ze składowisk odpadów komunalnych” 

(nr N 523 077 32/2900), którego kierownikiem był promotor mojej rozprawy doktorskiej dr 

hab. inż. Bernard Quant, prof. PG, w roku akademickim 2007/2008 wróciłam na studia 

doktoranckie i rozpoczęłam badania, będące podstawą mojego doktoratu. Ponadto w 2008 r. 

http://prace-nb.bg.pg.gda.pl/lista.php?s_p1=autorzy&s_w1=%20FUDALA-KSI%C4%84%C5%BBEK%20SYLWIA
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uzyskałam z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku finansowanie projektu pt.: „Wspólne oczyszczanie odcieków ze składowisk 

odpadów wraz ze ściekami w komunalnych oczyszczalniach ścieków” 

(WFOŚ/D/201/187/2010), a w 2010 r. grant promotorski pt.: „Wpływ zrzutu odcieków 

składowiskowych na efektywność pracy miejskiej oczyszczalni ścieków” (nr N N523 

557 538). Uzyskane finasowania pozwoliły mi prowadzić prace badawcze dotyczące wpływu 

dodatku odcieków do ścieków komunalnych na przebieg biologicznych procesów 

oczyszczania. Prace były prowadzone na wykonanych przeze mnie dwóch modelach 

laboratoryjnych: układzie przepływowym A2O i w sekwencyjnym reaktorze biologicznym 

(SBR). Wartości poznawcze i aplikacyjne moich badań zostały docenione i wyróżnione 

Stypendium Innodoktorant przyznanym w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, działanie 8.2, poddziałanie 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz 

budżetu samorządu województwa pomorskiego, realizowane przez Departament Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wyniki badań 

jeszcze przed uzyskaniem doktoratu przedstawiłam na 6 konferencjach międzynarodowych i 

2 krajowych (Zał. nr 4, III.B.1). 

W 14 grudniu 2011 roku uzyskałam stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie 

inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

Opiekunem i promotorem mojej pracy doktorskiej pt. „Wpływ zrzutu odcieków 

składowiskowych na efektywność pracy miejskiej oczyszczalni ścieków” był dr hab. inż. 

Bernard Quant, prof. PG.  

W trakcie studiów doktoranckich (w październiku 2010 r.) rozpoczęłam naukę w 

dwuletnim Studium Pedagogicznym przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 

Gdańskiej, które ukończyłam w 2012 r. uzyskując kwalifikacje niezbędne do pracy 

pedagogicznej. 

Ponadto w latach 2010-2013 uczestniczyłam jako wykonawca w projekcie N N523 

493134 finansowanym przez MNiSW pt.: „Antybiotyki w środowisku wodnym a przenoszenie 

antybiotykooporności przez bakterie osadu czynnego”, 2008-2011, (Zał. nr 4, II.J.1 poz. 3) w 

aspekcie propagacji cech lekooporności w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. 

Moim zadaniem było m.in. wykonywanie analiz fizyko-chemicznych ścieków i interpretacja 

uzyskanych wyników badań. Na podstawie prac prowadzonych w skali laboratoryjnej i 

technicznej stwierdzono, iż na terenach zurbanizowanych ważnym wektorem 
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rozprzestrzeniania bakterii lekoopornych w środowisku są ścieki komunalne, a procesy ich 

oczyszczania mogą stwarzać warunki korzystne dla propagacji cech oporności. 

Wyniki tych badań opublikowano w poniższych artykułach: 

 Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Jankowska K., Quant B., Olańczuk-Neyman K., 2010. 

Diversity of fecal coliforms and their antimicrobial resistance patterns in wastewater treatment 

model plant. Water Science and Technology, 61 (6),1383-92, 

IF = 1,197; PM = 20 

 Łuczkiewicz A., Jankowska K., Fudala-Książek S., Olańczuk-Neyman K., 2010. 

Antimicrobial resistance of fecal indicators in municipal wastewater treatment plant. Water 

Research, 44 (17), 5089-97, 

IF = 6,2942; PM = 45 

 Łuczkiewicz A., Fudala-Książek S., Jankowska K., Quant B., Olańczuk-Neyman K., 2010. 

Antimicrobial resistance of Enterococcus spp. in municipal wastewater treatment plant – 

model study. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 2, Series of Monographs, HARD, 

146-152, 

IF = 0,961; PM = 15   

W latach 2010-2013 brałam udział w realizacji projektu Innowacyjne źródło węgla dla 

wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków finansowanego przez 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1 Nr UDA – 

POIG.01.03.01-22-140/09-00 (Zał. nr 4, II.J.2 poz. 10). Celem pracy było określenie wpływu 

dozowania zewnętrznego źródła węgla na kinetykę procesu denitryfikacji oraz stabilność 

konsorcjów bakteryjnych osadu czynnego. Testy szybkości procesów denitryfikacji 

prowadzono dla osadu zaadoptowanego i niezaadoptowanego do wybranych, 

konwencjonalnych (etanol) i alternatywnych (produkty odpadowe z gorzelni i destylarni) 

źródeł węgla organicznego. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, iż w 

komunalnych oczyszczalniach ścieków zastosowanie alternatywnych źródeł węgla 

zewnętrznego powoduje wzrost szybkości procesu denitryfikacji do wartości uzyskiwanych 

podczas suplementacji denitryfikacji ściekami oczyszczonymi mechanicznie tj. 1,3 (±0,6) 

mg N/(g smo∙h). W szczególności zasadne jest stosowanie olejów fuzlowych, gdyż w 

stężeniach zapewniających wydajną denitryfikację nie stanowi on silnego czynnika 

selekcyjnego wobec mikroorganizmów osadu czynnego i zapewnia stabilny rozwój 

konsorcjów bakteryjnych. Tematyka podjętych badań został doceniona wyróżnieniem w 

konkursie Innowacje 2012, Technicon Innowacje na XVIII Targach Techniki Przemysłowej, 

Nauki i Innowacji. Wyniki badań były prezentowane na licznych konferencjach naukowych 

(Zał. nr 4, II.L.2 poz. 7, III.B2 poz. 17, 29).  
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Uzyskane wyniki badań zostały opublikowane w poniższym artykule: 

 Mąkinia J., Czerwionka K., Oleszkiewicz J., Kulbat E., Fudala-Książek S., 2011. A Distillery 

By-Product as an External Carbon Source for Enhancing Denitrificationin Mainstream and 

Sidestream Treatment Processes. Water Science and Technology, vol. 64 (10), 2072-2079.  

(IF = 1,197; PM = 20) 

Równolegle z pracą naukową zdobywałam również doświadczenie zawodowe.  

Od lutego 2004 pracowałam jako samodzielny pracownik laboratorium Zakładu Energii 

Cieplnej w Człuchowie, wykonując miedzy innymi badania jakości wody kotłowej, badania 

kaloryczności opału itd. A od stycznia 2005 roku podjęłam pracę w Gdańskim 

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej najpierw na stanowisku Inspektor ds. ochrony 

środowiska, a od 2006 r. do 2009 r. na stanowisku projektanta. W ramach pracy 

wykonywałam m.in. projekty sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej, modernizację węzłów grupowych i indywidulanych itd. Wykonane projekty 

oraz nadzór autorski nad wykonawstwem wspomnianych sieci i instalacji pozwoliły mi 

zdobyć, tak ważne w pracy na uczelni technicznej, doświadczenie zawodowe. 

Podsumowując przed uzyskaniem stopnia doktora w grudniu 2011 r. byłam 

współautorem rozdziału w monografii (Zał. nr 4, II.E.1 poz. 2), pięciu artykułów z listy JCR 

(Zał. nr 4, II.A.1), czterech znajdujących się poza baza JCR (Zał. nr 4, II.E.1). Wyniki 

prowadzonych przez mnie badań przedstawione zostały na jedenastu konferencjach 

międzynarodowych (czynnie uczestniczyłam w ośmiu) i dwóch krajowych (czynnie 

uczestniczyłam w dwóch) (Zał. nr 4, II.L.1 i III.B.1). W materiałach konferencyjnych zostało 

opublikowanych pięć pełnych tekstów (4 w materiałach zagranicznych, jeden w krajowych) 

(Zał. nr 4, III.B.1). W latach 2007–2011 byłam wykonawcą siedmiu grantów, w tym 

głównym wykonawcą grantu promotorskiego, który uzyskał również dofinansowanie z 

WFOŚiGW (Zał. nr 4, II.J.1). Ponadto byłam współautorem 6 projektów budowlano-

wykonawczych z zakresu inżynierii sanitarnej (Zał. nr 5, II.B.1) oraz kilkunastu koncepcji 

modernizacji i budowy węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Gdańska i Sopotu. 

5.2. Po uzyskaniu stopnia doktora 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, rozpoczęłam  pracę w Katedrze 

Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej na 

stanowisku asystenta, od września 2012 roku kontynuowałam pracę na stanowisku adiunkta.  

Poza osiągnięciem naukowym, tematykę badawczą stanowiącą mój dorobek naukowy 

można podzielić, na trzy główne nurty: 
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Temat nr 1: Analiza składu taksonomicznego oraz występowanie cech oporności wśród 

bakterii z rodzaju Pseudomonas spp. w ściekach komunalnych.  

Temat nr 2:  Emisja substancji farmaceutycznych/mikrozanieczyszczeń ze źródeł 

zorganizowanych. 

Temat nr 3: Racjonalna gospodarka ściekowa i osadowa ograniczająca energochłonność 

oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Ad. temat nr 1 

Analiza składu taksonomicznego oraz występowanie cech oporności wśród bakterii z 

rodzaju Pseudomonas spp. w ściekach komunalnych 

Prace badawcze dotyczące występowanie lekooporności kontynuowałam w zakresie 

bakterii z rodzaju Pseudomonas spp., które ze względu na dużą aktywność metaboliczną są 

zdolne do kolonizowania wielu zróżnicowanych nisz ekologicznych, m.in. wchodzą w skład 

osadu czynnego. Materiał badawczy, próbki ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadu 

czynnego z komory napowietrzania, pochodziły z oczyszczalni ścieków „Gdańsk-Wschód”. 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, iż w ściekach dominował gatunek P. putida 

(53,5%), a 21,7% izolatów zostało zidentyfikowanych jako P. aeruginosa i tylko 5,7% jako 

P. fluorescens. Pozostałe gatunki, dla których uzyskano identyfikację gatunkową to  

P. pseudoalcaligenes i P. veronii.  

Wśród izolatów z rodzaju Pseudomonas (n = 125), stwierdzano głównie oporność  

w stosunku do antybiotyków β-laktamowych, przy czym uwagę zwraca występowanie 

szczepów opornych na cefepim - cefalosporynę IV generacji, stosowaną jedynie w 

lecznictwie zamkniętym. Bakterie z rodzaju Pseudomonas izolowane z komory osadu 

czynnego wykazywały statystycznie istotny (p < 0,05) wzrost oporności na niemalże 

wszystkie testowane leki przeciwbakteryjne, w odniesieniu do ścieków surowych i 

oczyszczonych. Uzyskane dane sugerują, iż bakterie Pseudomonas, jako denitryfikatory 

obecne w kłaczkach osadu czynnego, przeżywają dłużej w procesach oczyszczania ścieków 

niż np. bakterie chorobotwórcze czy wskaźnikowe. Przyczynia się to do wydłużenia ich czasu 

ekspozycji na obecne w ściekach subinhibitorowe stężenia antybiotyków i ich metabolitów. 

Wydłużenie czasu ekspozycji daje przewagę selekcyjną komórkom lekoopornym i prowadzi 

do stabilności tych cech.  

Uzyskane wyniki badań zostały opublikowane w pracy: 

 Luczkiewicz, A., Kotlarska, E., Artichowicz, W., Tarasewicz, K., Fudala-Ksiazek, S. 2015. 

Antimicrobial resistance of Pseudomonas spp. isolated from wastewater and wastewater-

impacted marine coastal zone. Environmental Science and Pollution Research. 22 (24) 19823-

19834.                                                                                                           (IF – 2.618, PM - 30) 
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Ad. temat nr 2  

Emisja substancji farmaceutycznych/mikrozanieczyszczeń ze źródeł zorganizowanych 

Kolejna tematyka badawcza w zakresie moich zainteresowań to emisja substancji 

farmaceutycznych ze źródeł zorganizowanych. Badania realizowane są w ramach projektu 

europejskiego:  „Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic” 

(STHB.02.02.00-SE-0038/16)/ „Modelowe obszary usuwania farmaceutyków na 

południowym Bałtyku” (2017-2020), który jest projektem flagowym ERDF (European 

Regional Development Fund), realizowanym w ramach Programu Interreg South Baltic. Jego 

założeniem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu farmaceutykami środowiska wodnego w 

regionie Morza Bałtyckiego. Projekt realizowany jest we współpracy Kristianstad University 

(Szwecja), The Coastal Union Germany (Niemcy), University of Rostock (Niemcy), 

Environmental Protection Agency (Litwa), Klaipeda University (Litwa) oraz Gdańską 

Fundacja Wody.  

Farmaceutyki to związki chemiczne, powszechnie stosowane w medycynie 

ambulatoryjnej i szpitalnej, lecznictwie weterynaryjnym, a także w rolnictwie i hodowli 

zwierząt. Ograniczenie ich emisji i obecności w różnych komponentach środowiska jest 

aktualnie jednym z ważniejszych wyzwań polityki środowiskowej. Ze względu na swoją 

aktywność biologiczną farmaceutyki zaliczane są bowiem do tzw. „emerging contaminants” 

(ECs), określanych również jako: „emerging pollutants” (EPs) (w języku polskim brak 

precyzyjnego określenia dla tych związków, zazwyczaj stosowane jest tłumaczenie: 

„nowopojawiające się zanieczyszczenia”). Ich obecność w środowisku może prowadzić na 

przykład do zmian genetycznych w populacjach bakteryjnych i rozprzestrzeniania się 

zjawiska lekooporności (na antybiotyki), czy też do występowaniem szkodliwych efektów 

związanych z zaburzeniami równowagi hormonalnej u organizmów środowiskowych (tzw.  

„endocrine disruptors” czyli substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego).  

Obecnie w medycynie najczęściej stosowane są preparaty z grupy leków: 

przeciwbólowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki narkotyczne i bez działania 

narkotycznego), antybiotyków (beta-laktamowe, makrolidy, fluorochinolony, 

aminoglikozydy, sulfonamidy i tetracykliny), β-blokerów, substancji psychoaktywnych 

(kofeina), psychotropowych i antyepileptycznych (diazepam, karbamazepina), regulatorów 

tłuszczy (bezafibrany, kwas klofibrynowy, kwas fenofibrynowy) estrogenów i związków 

hormonalnych (estriol, estradiol, estron, 17α-etynyloestradiol), a także leków stosowanych w 

terapiach przeciwnowotworowych. Po spożyciu farmaceutyki zazwyczaj ulegają reakcjom 
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metabolicznym, aczkolwiek ostatecznie z organizmu mogą być wydalane nie tylko w postaci 

metabolitów (aktywnych bądź nieaktywnych biologicznie) ale również w postaci 

niezmienionej. W związku z powyższym, ścieki (komunalne, z gospodarstw hodowlanych i 

przemysłu farmaceutycznego) oraz obiekty ich zagospodarowania (oczyszczalnie ścieków, 

zbiorniki bezodpływowe itp.) są głównym źródłem emisji farmaceutyków do środowiska. Nie 

bez znaczenia są również odcieki generowane na składowiskach odpadów, ze względu na 

niewłaściwą utylizację odpadów medycznych i pozostałości leków, które zamiast do 

specjalistycznej utylizacji trafiają bezpośrednio do koszy przeznaczonych na odpady bytowe, 

a stamtąd  bezpośrednio na składowisko.   

Badania prowadzone są w kierunku dostarczenia informacji na temat konsumpcji 

farmaceutyków w regionach nadmorskich Szwecji (Skania), Niemiec (Meklemburgii), Litwy 

(Kłajpeda) i Polski (Pomorze) wraz z oszacowaniem ich dalszej emisji do środowiska (w tym 

wypadku wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego).  

W ramach prowadzonych badań analizowane są w ściekach surowych i 

oczyszczonych 23 farmaceutyki w próbkach pobranych z 4 oczyszczalni ścieków: 

Oczyszczalni Gdańsk-Wschód, Oczyszczalni Gdynia-Dębogórze, Oczyszczalni w Swarzewie 

oraz Oczyszczalni w Jastrzębiej Górze (Rys. 4). Dodatkowo analizowano obecność 

antybiotyków w wodach morskich bezpośrednio pobranych przy kolektorach 

odprowadzających oczyszczone ścieki do wód Bałtyku ‒ przy dnie, a także w wodach 

powierzchniowych pobranych bezpośrednio nad kolektorem. W przypadku oczyszczalni w 

Jastrzębiej Górze, gdzie odbiornikiem ścieków jest rzeka Czarna Woda pobrano próbki 

bezpośrednio z nurtu rzeki przed kolektorem zrzutowym (w górnej części rzeki) i za 

kolektorem zrzutowym (w dolnej części rzeki). Ostatnim analizowanym miejscem było ujście 

rzeki Wisły do Zatoki Gdańskiej. Punkty poboru przedstawiono na rys. 4. 
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Rys 4. Miejsca poboru próbek do analizy 23 farmaceutyków. 

Wstępne wyniki prowadzonych badań wykazały powszechne występowanie 

farmaceutyków zarówno w ściekach surowych jak i oczyszczanych, co oznacza iż część 

farmaceutyków nie podlega rozkładowi biologicznemu (np. antybiotyk azytromycyna). 

Powszechnie stosowane leki przeciwbólowe jak np. paracetamol, ibuprofen czy diklofenak 

występują w ściekach surowych w bardzo wysokich stężeniach, nawet powyżej 390 000,00 ng/L, 

należy jednak podkreślić, iż ulegają one rozkładowi biologicznemu w procesach osadu 

czynnego, poza diklofenakiem. Co istotne diklofenak, jak i np. antybiotyki z grupy 

makrolidów stwierdzano w odbiornikach ścieków oczyszczonych tj. w Zatoce Gdańskiej, 

Morzu Bałtyckim oraz rzece Czarna Woda. Istotnym źródłem farmaceutyków jest również 

rzeka Wisła. 

Podsumowując wstępne wyniki prowadzonych przeze mnie badań wykazują, że ścieki 

oczyszczone są źródłem substancji farmaceutycznych zaliczanych do tzw. „emerging 

contaminants” (ECs), określanych również jako: „emerging pollutants” (EPs), które 

wywierają istotny wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo prowadzę badania w aspekcie 

poszukiwania efektywnych metod oczyszczania ścieków umożliwiających ograniczenie 

emisji ECs do wód odbiornika. 
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Badania są prowadzone w ramach grantu: 

 Interreg South Baltic Programme 2014-2020 (Project No STHB.02.02.00-SE-0038/16) 

entitled: Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic 

(MORPHEUS); okres realizacji: 2017-2020 – wykonawca. 

 

Uzyskane wstępne wyniki badań zostały przedstawione na konferencji: 

 Łuczkiewicz A.,  Jankowska K., Fudala-Książek S., 2017. Ograniczenie emisji 

mikrozanieczyszczeń ze źródeł zorganizowanych do morskich wód przybrzeżnych (Mitigation 

of the micropollutants discharged into the marine coastal waters). I Konferencja Naukowa 

Polskich Badaczy Morza 2017, Sopot, Polska – referat. 

Ad. temat nr 3 

Racjonalna gospodarka ściekowa i osadowa ograniczająca energochłonność oczyszczalni 

Obecnie większość polskich oczyszczalni komunalnych pracuje w oparciu o metodę 

osadu czynnego. Istnieje wiele różnych rozwiązań technologicznych oraz konfiguracji 

urządzeń oczyszczających ścieki, co sprawia, iż zapotrzebowanie energetyczne każdego 

zakładu oczyszczania ścieków jest jego indywidualną cechą. W ostatnich latach prowadzi się 

zaawansowane badania w kierunku ograniczenia energochłonności oczyszczalni ścieków. 

Podejmowane są głównie tematy dotyczące procesu napowietrzania i gospodarki osadowej. 

Wynika to głównie z wysokiej energochłonności tych procesów. Proces napowietrzania 

bioreaktorów może pochłaniać od 50% do 90% energii elektrycznej zużywanej przez 

oczyszczalnię (w zależności od jej wielkości i zastosowanych rozwiązań technologicznych), 

przy czym koszt energii zużytej może stanowić od 15 do 50% całego budżetu 

oczyszczalni39,40,41,42. Natomiast wdrożenie wysokoefektywnych metod biologicznego i 

chemicznego oczyszczania w szczególności nastawionych na podwyższone usuwania 

biogenów i redukcję substancji organicznej, w celu spełnienia wymagań Ramowej Dyrektywy 

Wodnej43 spowodowało wzrost ilości generowanych osadów ściekowych. Należy zauważyć, 

iż jednym z zagadnień przynoszącym najwięcej problemów całej branży wodociągowo - 

kanalizacyjnej w Polsce była i nadal jest gospodarka osadowa. Rozwiązanie problemów 

                                                           
39 Remiszewska-Skwarek A., 2014a. Napowietrzanie w bioreaktorach, jako główny konsument energii w 

oczyszczalni. Porównanie rozwiązań, sposoby optymalizacji - materiały seminaryjne: „Efektywność 

energetyczna oczyszczalni ścieków – możliwości optymalizacji kosztów eksploatacyjnych”, WFOŚiGW, 

Gdańsk 2014. 
40 Remiszewska-Skwarek A., 2014b. Optymalizacja procesu napowietrzania  na przykładzie GOŚ „Dębogórze” - 

materiały seminaryjne: „Efektywność energetyczna w procesach oczyszczania ścieków”, Gdańska Fundacja 

Wody, Gdańsk 2014. 
41 Remiszewska-Skwarek A., 2015. Napowietrzanie za mniej. Kierunek Wod-Kan, 2/2015(608), s. 20-30. 
42 Woźniak-Vecchie 2014. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Sztuka napowietrzania. Magazyn instalatora 3 

(187), s. 46-48. 
43 DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 
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związanych z bieżącą eksploatacją (brak właściwej stabilizacji osadów, ograniczone 

możliwości ostatecznego zagospodarowania), trudności o charakterze ekonomicznym 

(kosztowne rozwiązania systemowe, nieosiągalne dla wielu obiektów), a także negatywny 

wpływ na środowisko (zła gospodarka osadowa w oczyszczalni skutkuje m.in. 

zanieczyszczeniem środowiska naturalnego) są istotą obecnej gospodarki osadowej. 

Dodatkowym problemem dla wielu eksploatatorów od 1 stycznia 2016 r. stał się zakaz 

deponowania osadów ściekowych na komunalnych składowiskach odpadów44. Dlatego też 

szukanie nowych, racjonalnych ekonomicznie i wysokosprawnych rozwiązań w gospodarce 

osadowej jest niezwykle istotne, a mając na uwadze, iż obecnie koszty przeróbki osadów 

stanowi od 50 do 70% budżetu eksploatacyjnego większości oczyszczalni ścieków, ich 

redukcja nawet o 1-2% daje wymierne efekty finansowe.  

W związku z powyższym jako inżynier technolog podjęłam się tej tematyki w 

kierunku badań aplikacyjnych, umożliwiających: 

1. ograniczenie energochłonności procesu napowietrzania po przez zmianę sytemu 

sterowania tym procesem,  

2.  również ograniczenia ilości osadów wymagających zagospodarowania, a także 

poprawę produkcji biogazu w wyniku zastosowania ekoinnowacyjnej technologii 

dezintegracji termicznej zwiększającej efektywność technologiczną i energetyczną 

procesu przeróbki osadów ściekowych. 

W przypadku pierwszego tematu badania prowadziłam w ramach projektu pt.: 

„Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem 

napowietrzania” finansowanego jako dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr umowy: WFOŚ/D/825/204/2016) okres 

realizacji: 2016-2018, którego byłam kierownikiem. Celem projektu było opracowanie i 

wdrożenie zaawansowanego modelu sterowania procesem napowietrzania w dwóch 

gminnych oczyszczalniach ścieków w województwie pomorskim: w Luzinie oraz w 

Sławkach. W ramach projektu opracowano modułowy program sterowania predykcyjnego 

systemem napowietrzania uzależniający system sterowania od jakości ścieków (stężenia azotu 

amonowego i azotu azotanowego), a nie od stężenia tlenu w komorach tlenowych. Następnie 

system sterowania predykcyjnego napowietrzaniem wdrożono na dwóch w/w obiektach wraz 

z montażem odpowiednich urządzeń (tj. sond jonoselektywnych analizujących stężenie tlenu i 

azotu amonowego, azotu azotanowego, sterowników itd.) Energochłonności oczyszczalni 

                                                           
44 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do 

składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277). 
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ścieków analizowano przed i po wdrożeniu predykcyjnego systemu sterującego procesem 

napowietrzania. Analizowano również wpływ zmiany systemu na przebieg procesów 

biologicznych, a tym samym wpływ na efektywność oczyszczania ścieków.  

Uzyskane wyniki prowadzonych badań wykazały obniżenie zużycia energii 

elektrycznej po wdrożeniu nadrzędnego systemu sterowania średnio o 13% w przypadku 

oczyszczalni ścieków w Luzinie i średnio o 20% w przypadku oczyszczalni w Sławkach. 

Ponadto określono spadek zużycia energii średnio z 1,45 kWh/m3 przed wdrożeniem do 

średnio 1,25 kWh/m3 po wdrożeniu systemu w Luzinie oraz w przypadku oczyszczalni w 

Sławkach średnio z 0,61 kWh/m3 przed wdrożeniem do średnio 0,49 kWh/m3. Wdrożenie 

systemu zwiększyło efektywność usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji, w 

przypadku oczyszczalni w Luzinie średnio o 63%, a w Somoninie średnio o 82%. Dodatkowo 

wykazano, że w Luzinie licząc, że 1 kWh kosztuje 0,21 zł (netto), a w Sławkach 0,46 zł 

(netto), w ciągu roku oczyszczalnie mogą zaoszczędzić średnio 15 063 zł i 23 842 zł, 

odpowiednio (przy rocznych kosztach za energię elektryczną w 2017 r. wynoszących:  

124 060 zł – w oczyszczalni w Luzinie i 225 000 zł – w Sławkach). 

W przypadku drugiego tematu dotyczącego obniżenia energochłonność gospodarki 

osadowej na oczyszczalniach ścieków badania przez mnie są prowadzone w ramach projektu: 

„Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji termicznej zwiększająca efektywność 

technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów ściekowych” dofinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 

ramach konkursu "Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe" edycja 2017 (nr wniosku: RX-

15/10/2017, nr umowy: WFOŚ/D/201/6/2018, okres realizacji: 2017-2019), którego również 

jestem kierownikiem. Realizacja obejmuje prowadzenie badań nad dezintegracją 

niskotemperaturową i określenie optymalnych warunków pracy: temperatura, ilość 

podawanego do układu osadu, ilość podawanego powietrza, czas zatrzymania w układzie, 

wielkość produkcji biogazu. Badana technologia dezintegracji temperaturowej może zostać 

wykorzystana zarówno w małych oczyszczalniach ścieków - jako proces stabilizacji i 

higienizacji osadów, a także w dużych oczyszczalniach, dysponujących Zamkniętymi 

Komorami Fermentacji (ZKF), w celu intensyfikacji produkcji biogazu. W proponowanym 

rozwiązaniu dezintegracji niskotemperaturowej proces prowadzony jest w zakresie temperatur 

poniżej 100oC, stąd zakłada się, że zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania osadu będzie 

niższe o ok. 70% w porównaniu do wysokotemperaturowego (powyżej 100oC), a 

jednocześnie wysokoefektywnego procesu, przy tym samym czasie ekspozycji.  
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Prowadzone badania nad procesem dezintegracji niskotemperaturowej są w pierwszej 

fazie realizacji, jednak pierwsze próby wykazały wzrost produkcji biogazu o około 10% w 

wyniku zastosowania dezintegracji niskotemperaturowej. 

Powyższe badania wykonano/wykonuje się w ramach grantów: 

 WFOŚ/D/825/204/2016, dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku pt.: „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku 

zmiany systemu sterowania procesem napowietrzania”; okres realizacji: 2016-2017. 

 WFOŚ/D/201/6/2018, projekt pt.: „Ekoinnowacyjna technologia dezintegracji termicznej 

zwiększająca efektywność technologiczną i energetyczną procesu przeróbki osadów 

ściekowych”, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Pomorskie projekty badawczo-

rozwojowe” edycja 2017; nr wniosku: RX-15/10/2017, nr umowy: WFOŚ/D/201/6/2018, okres 

realizacji: 2017-2019. 

 

Uzyskane wstępne wyniki badań zostały przedstawione w ramach seminarium: 

 Remiszewska-Skwarek A., Fudala-Książek S., Łuczkiewicz A. 2016. Bacterial biomass 

activity as an important parameter do assess the process of methane fermentation (Aktywność 

biomasy bakteryjnej jako ważny parameter oceny procesu fermentacji metanowej). V baltic 

Biogas Forum/V Bałtyckie forum Biogazu, 16 June 2016/16 czerwie 2016. Gdańsk – poster. 

 Fudala-Książek S., Remiszewska-Skwarek A., Łuczkiewicz A., Chodnicki M.., 

Zaborowska E., 2018. Seminarium „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany 

sytemu sterowania procesem napowietrzani. Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr projektu: RI-18/2016; nr umowy 

WFOŚ/D/825/204/2016).”,; Gdańsk 12.03.2018 r. ‒ referat.  
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6. PODSUMOWANIE DOROBKU NAUKOWEGO 

6.1. Przed uzyskaniem stopnia doktora 

W latach 2004 – 2011 opublikowałam łącznie dziewięć (Zał. nr. 4, II.A.1; II.E.1) prac 

naukowych, w tym pięć prac w czasopismach z listy JCR (Zał. nr. 4 II.A.1). Uczestniczyłam 

w 13 konferencjach (Zał. nr. 4, III.B.1), w tym na trzech wygłosiłam referaty (Zał. nr. 4, 

II.L.1).  

Powyższe prace powstały w ramach sześciu projektów (w tym jednym 

międzynarodowym) (Zał. nr. 4, II.J.1), w czterech projektach byłam wykonawcą, a 

samodzielnie prowadziłam dwa projekty - grant promotorski (Zał. nr. 4, II.J.1 poz. 5), oraz 

projekt finasowany przez WFOŚiGW w Gdańsku (Zał. nr. 3, II.J.1 poz. 4). 

Moja aktywność została doceniona nagrodą w 2009 r.: Stypendium Innodoktorant 

przyznanego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego (Zał. nr. 4, II.K.1). 

W ramach pracy zawodowej w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 

wykonałam sześć projektów budowlano-wykonawczych (Zał. nr 4, II.B.1) i kilkanaście 

koncepcji przebudowy, likwidacji lub budowy nowych węzłów ciepłowniczych, instalacji 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  

6.2. Po uzyskaniu stopnia doktora 

W latach 2012-2018 opublikowałam łącznie piętnaście prac naukowych, w tym 

dziewięć prac w czasopismach z listy JCR (Zał. nr. 4 II.A.II), pięć prac wchodzi w skład 

osiągnięcia naukowego (Zał. nr. 4 I.B). Ponadto jestem współautorką dwóch pozycji 

książkowych (Zał. nr 4, II.E.2, poz. 3 i 4). 

Uczestniczyłam w dwudziestu trzech konferencjach (Zał. nr. 4, III.B.2), w tym na 

dziesięciu wygłosiłam referat (Zał. nr. 4, II.L.2).  

Jestem również współautorką zgłoszenia patentowego o numerze 44/15 pt. „Metoda 

usuwania siarczków ze ścieków o charakterze redukcyjnym” (Zał. nr 4, II.C.2) 

Byłam kierownikiem dwóch projektów badawczych (Zał. nr. 4, II.J.2. poz. 3 i 4), i 

wykonawcą trzech (Zał. nr. 4, II.J.2 poz.1, 2 i 5), w tym jednego międzynarodowego (Zał. nr. 

4, II.J.2 poz.1). 
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Współuczestniczyłam w wykonaniu trzynastu ekspertyz na rzecz zakładów 

unieszkodliwiania odpadów, zakładów przeładunku paliw, opracowaniu technologii dla 

oczyszczalni biopaliw oraz redukcji zanieczyszczeń w ściekach przyjmowanych ze statków 

wycieczkowych w Porcie w Gdyni (Zał. nr. 4, II.F.2).  

Moja aktywność została doceniona czterema nagrodami i jednym wyróżnieniami  

(Zał. nr 43, II.K.2). W tym w 2015 r. uzyskałam tytuł: Mistrza Techniki Pomorza – nadawany 

przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 

Technicznej w Gdańsku 2014/15 za opracowanie innowacyjnego rozwiązania technicznego 

pt.: „Metoda usuwania siarczków i siarkowodoru z permeatu powstającego podczas 

oczyszczania odcieków składowiskowych w procesie odwróconej osmozy”. (Zał. nr 4, II.K.2 

poz.4). 

6.3. Statystyka prac naukowych 

Sumaryczny współczynnik oddziaływania wszystkich opublikowanych przeze mnie prac 

naukowych (Impact Factor) według listy Journal Citation Reports (JCR) wynosi:  

IF = 39,257 (po doktoracie IF = 28,978), w tym: osiągniecie naukowe IF = 20,928, pozostały 

dorobek IF = 8,05,  

Wartości punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (PM) z uwzględnieniem 

udziału procentowego współautorów jest równa:  

PM = 228,8 (po doktoracie PM = 215,75), w tym: osiągniecie naukowe PM = 128,5, 

pozostały dorobek PM = 100,3  

Liczba cytowań prac naukowych wg bazy Web of Science (WoS) wynosi – 142 (bez 

autocytowań 133, z średnia liczbą cytowani przypadającą na publikację: 11,92), a Indeks 

Hirscha według bazy Web of Science (WoS): H = 6 
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7. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

Od momentu podjęcia studiów doktoranckich w 2005 r. prowadziłam zajęcia 

dydaktyczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego 

stopnia dla studentów z kierunków: Biologia Środowiska, Technologia Wody i Ścieków, 

Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja, Kanalizacja, Ciepłownictwo, Wentylacja i 

Klimatyzacja. (Zał. nr 4. III.J.1 i 2) 

W ramach zajęć dydaktycznych i we współpracy z firmą Viessmann oraz Venture 

Industries organizuję zajęcia praktyczne dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 

polegające na praktycznej nauce wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła w 

ciepłownictwie, ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji. W celu uatrakcyjnienia zajęć 

dydaktycznych ściśle współpracuję również z innymi firmami wiodącymi w dziedzinie 

ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, np. Smay, Dimplex i Klima-Therm. 

W latach 2018-2017 organizowałam dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia wyjazdy 

na coroczne Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu, a 

dodatkowo w latach 2008, 2010, 2012, 2014 i 2016 również organizował wyjazdy na 

Międzynarodowe Targi Instalacyjne „INSTALACJE” w Poznaniu (Zał. nr 4. III.J.1 i 2). 

Byłam również w 2011 r współorganizatorem i uczestnikiem tygodniowego wyjazdu 

dydaktycznego do Francji, Belgii i Niemiec w ramach zapoznania się z technologią 

elektrowni atomowych koncernu EDF.  

Od 2012 r. byłam promotorem 68 prac dyplomowych inżynierskich i 35 prac 

dyplomowych magisterskich oraz recenzentem 55 prac dyplomowych inżynierskich i 40 prac 

dyplomowych magisterskich (Zał. nr 4, III.J.2 poz. 2 i 3). Jestem również promotorem pracy 

magisterskiej Pani Weroniki Jasnoch pt.: „Charakterystyka ścieków powstających na 

składowisku odpadów w aspekcie metody ich utylizacji”, która uzyskała stypendium w 

ramach konkursu: „Konkurs dla magistrantów” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – w roku akademickim 2012/2013 

(Zał. nr 4, III.J.3) oraz promotorem pracy magisterskiej pani Martyny Magdaleny 

Konopińskiej pt. „Koncepcja modernizacji kolektora sanitarnego „Morena” na odcinku 

Kokoszki – przepompownia ścieków Motława wraz z uwzględnieniem trendu rozwojowego 

miasta Gdańska i gmin sąsiednich”, która zdobyła I nagrodę Rektora w konkursie „Dyplom 

Roku” w roku akademickim 2015/2016 oraz wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez 
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Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Gdańsku na najlepszą pracę 

magisterską w roku akademickim 2015/2016 (Zał. nr 3, III.J.2.3). 

Prowadzę również działalność szkoleniową dla różnych grup eksploatatorów 

oczyszczalni ścieków (Zał. nr 4, III.I.2, poz. 2, 3, 4 i 5). 

W roku 2014 uzyskałam również Nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej zespołową 

II stopnia za wyróżniającą działalność dydaktyczną (Zał. nr 4, II.K.2, poz. 2) za publikację 

książki pt.: Zaopatrzenie w wodę. Suligowski Z., Fudala-Książek S. 2014. Wydawnictwo 

Seidel Przywecki Sp. z o.o., str. 256; ISBN: 978-83-60956-35-9 (Zał. nr 4, II.E.2, poz. 3). 
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8.  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

W latach 2013-2017 byłam członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Zał. nr 4, 

III.Q.2, poz. 1), a od 2012 do chwili obecnej jestem Członkiem Rady Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 

W ramach zdobytych i prowadzonych przeze mnie projektów badawczych oraz prac 

zleconych powstały nowe stanowiska badawcze wyposażone w laboratoryjne układy 

oczyszczania ścieków, m.in. rektor przepływowy A2O i sekwencyjny reaktor biologiczny 

(SBR) oraz stanowisko do zaawansowanego elektrochemicznego utleniania ścieków na 

elektrodach diamentowych domieszkowanych borem (BDD). Obecnie stanowiska te są 

wykorzystywane przez studentów doktorantów (Zał. nr 3, III.Q.3 poz. a, b i c). 

Byłam współorganizatorką pięciu seminariów (Zał. nr 4, III.C.2), w tym dwóch 

zagranicznych (Zał. nr 4, III.C.2, poz. 1 i 2). W 2015 r. byłam głównym organizatorem 

ogólnopolskiej Konferencji „Ścieki przemysłowe. Wyzwania Technologiczne i 

Ekonomiczne”, która została objęta honorowym patronatem J.M. Rektora Politechniki 

Gdańskiej, J. M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Marszałka Województwa 

Pomorskiego (Zał. nr 4, III.C.2 poz. 2), natomiast w 2018 r. byłam organizatorem seminarium 

pt. „Poprawa energochłonności oczyszczalni w wyniku zmiany systemu sterowania procesem 

napowietrzania”, która została objęta patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Zał. nr 4, II.C.2 poz. 6). 

Od 2014 r. wykonałam trzynaście recenzji dla czasopism o zasięgu 

międzynarodowym (JCR) w tym dla: Environmental Science and Pollution Research, 

Environmental Technology, Chemical Engineering Journal (Zał. nr 4, III.P.2). 

Od 2005 r. jestem czynnym członkiem Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników 

Sanitarnych a od 2010 r. członkiem Interational Water Association (IWA) (zał. nr 4, III.I.1 i 2). 

Swoje kompetencje naukowe poszerzałam w ramach współpracy międzynarodowej z 

Uniwersytetem w Aalborgu  (Dania), Technological Educational Institute of Crete (Grecja) i 

szczególnie cennym dla mnie stażami w Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania) 

oraz Uniwersytcie Castill La Mancha w Ciudad Real (Hiszpania) (Zał. nr 4, III.L1 i 2).  

Uczestniczyłam również w siedmiu kursach (Zał. nr 4, III.L.1 i 2) podnoszących moje 

kwalifikacje zawodowe między innymi zdobywając uprawnienia Audytora Wewnętrznego 
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Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (Zał. nr 4, III.L1, 

poz. 1), kończąc roczne szkolenie: Skuteczne zarządzanie projektem, zespół projektowy, 

techniki pracy w projekcie” w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (Zał. nr 4, III.L1, 

poz. 2). Ponadto w roku 2012 brałam udział w letniej szkole w Rottenbach w Austrii: DEX 

Summer School „Advanced course on wastewater treatment and drinkingwater”, 

organizowanej przez Vienna University of Technology, University of Natural Resources and 

Life Sciences in Vienna, Technische Universität Berlin, University of Kassel i 

międzynarodową firmę działającą w obszarze ochrony środowiska: VTA Rottenbach, Austria 

(Zał. nr 4, III.L2, poz.3). 

Po doktoracie starałam się podejmować ścisłą współpracę z przemysłem, gdzie 

przenosiłam wiedzę naukową związaną z technologią oczyszczania ścieków komunalnych i 

przemysłowych, na praktykę. W ramach tych prac powstało 13 ekspertyz, opinii, wdrożeń, 

technologii w szeroko pojętej tematyce oczyszczania ścieków (Zał. nr 4., III. F.2), a także 

zaowocowało jednym zgłoszeniem patentowym pt. „Metoda usuwania siarczków ze ścieków 

o charakterze redukcyjnym” (Zał. nr 4, III.C.2, poz. 1). Ponadto jestem współautorką dwóch 

naukowo-dydaktycznych pozycji książkowych pt.: „Zaopatrzenie w wodę.” Suligowski Z., 

Fudala-Książek S. 2014. Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o., str. 256; ISBN: 978-83-

60956-35-9 (Zał. nr 4, II.E.2, poz. 3) oraz  „Wykonanie i odbiór sieci kanalizacyjnych.” 

Suligowski Z., Fudala-Książek S. 2016., Wydawnictwo Seidel Przywecki Sp. z o.o., str. 172, 

ISBN- 978-83-60956-47-2 (Zał. nr 4, II.E.2, poz. 4). Pozycje te są powszechnie 

wykorzystywane m.in. przez projektantów, wykonawców, eksploatatorów sieci 

wodociągowych  kanalizacyjnych oraz studentów kierunków technicznych. 
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9.  ZESTAWIENIE DOROBKU 

 

Lp. Rodzaj osiągniecia 

Liczba 

przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

po uzyskaniu stopnia 

doktora 

1 Publikacje, w tym:  23 45 

w czasopismach posiadających Impact Factor 5 9 

Rozdziały w monografiach  w języku o 

zasięgu krajowym 
1 3 

Artykuły w czasopismach recenzowanych 4 6 

Książki branżowe  0 2 

Materiały konferencyjne - recenzowane 11 19 

Czasopisma branżowe i materiały 

konferencyjne nierecenzowane 
2 6 

2 Projekty badawcze, w tym: 6 5 

międzynarodowe 1 1 

krajowe 4 1 

Z WFOŚiGW w Gdańsku 1 3 

3 Autor i współautor prezentacji i posterów 

na konferencjach i seminariach, w tym: 
13 25 

międzynarodowych 10 13 

krajowych 3 12 

4 Twórcze prace zawodowe, w tym: 7 16 

zgłoszenie patentowe 0 1 

wdrożenia 0 4 

Nowe technologie, urządzenia i stanowiska 

badawcze 
1 2 

Opinie i ekspertyzy 0 9 

Prace projektowe i koncepcyjne 6 0 

5 Promotor pomocniczy w przewodzie 

doktorskim 
0 1 

6 Promotor prac dyplomowych, w tym: 0 103 

inżynierskich 0 68 

magisterskich 0 35 

7 Recenzent prac dyplomowych, w tym: 0 95 

inżynierskich 0 55 

magisterskich 0 40 

8 Cytowania (bez autocytowań) 0 133 

9 Indeks Hirscha 0 6 

 


