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Autoreferat o osiągnięciach w działalności  

naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej 

 

1. Imię i nazwisko: 

 

 Katarzyna Maria Jankowska   

 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

 

a) 04.1996 r - uzyskanie tytułu magistra oceanografii biologicznej – Uniwersytet 

Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii: Kierunek Oceanografia. Tytuł 

pracy dyplomowej: Wpływ zrzutu wód pooczyszczalnianych na zbiorowisko 

meiobentosu w strefie brzegowej Zatoki Puckiej w rejonie Swarzewa. Promotor 

prof. dr hab. M. Wołowicz.  

b) 05.1997 r - dyplom ukończenia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w 

dziedzinie Geotechnika i Inżynieria Środowiska. Wydział Budownictwa Wodnego 

i Inżynierii Środowiska, Politechnika Gdańska,  

c) 12.2001 r - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie 

Inżynieria Środowiska, specjalność: Biologia Sanitarna,. tytuł rozprawy 

doktorskiej: Ekosystem  plaż  piaszczystych Zatoki Gdańskiej jako środowisko  

występowania bakterii  heterotroficznych. Promotor prof. dr hab. inż. K. Olańczuk- 

Neyman. Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii 

Środowiska.  

d) 05.2004 - dyplom ukończenia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w 

zakresie Pedagogiki. Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 

Politechnika Gdańska, Uprawnienia pedagogiczne MEN. 

e) 06.2011 - dyplom ukończenia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych 

„Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” Wydział 

Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, projekt finansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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3. Przebieg zatrudnienia w jednostkach naukowych 

 

1988 – 1989  Stanowisko technika stażysta na Wydziale Matematyki i Fizyki 

Uniwersytetu Gdańskiego, 

1995 – 1996  Stanowisko oceanografa w Zakładzie Dynamiki Morza Instytutu 

Oceanologii PAN w Sopocie, praca w ramach projektu KBN „Marine 

Aerosol Flux Simulation” i projektu UE “Baltic Aerosol Experiment”, 

2002 – 2013  Stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na 

Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, 

2013 – 2014  Stanowisko zastępcy kierownika Wyprawy i dydaktyka podczas 

XXXVI Wyprawy Polarnej IGF PAN na Spitsbergen, Instytut 

Geofizyki PAN w Warszawie, 

2014 – 2017  Stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na 

Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, 

2017 –   Stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Technologii Wody i 

Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 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.)  

 

a) Tytuł osiągnięcia 

Bakteriocenoza płytkiego litoralu Zatoki Puckiej  

w rejonie występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych 

 

b) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia 

 

Monografia  

 

Jankowska K. (2018). Bakteriocenoza płytkiego litoralu Zatoki Puckiej w rejonie 

występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych. Monografie Komitetu 

Inżynierii Środowiska PAN, 141, 170 s. ISBN: 978-83-63714-40-6 Załącznik 6. 

 

Publikacja samodzielna, udział 100%.  
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c) Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników  

 

W monografii podjęłam mało rozpoznaną tematykę wpływu podmorskiego drenażu wód 

podziemnych na zbiorowiska Procaryota przybrzeżnej strefy litoralu. Badania tego typu w 

przybrzeżnej strefie brzegowej plaż piaszczystych Morza Bałtyckiego dotychczas nie były 

prowadzone. 

Rejony nadmorskie są szczególnie narażone na degradację związaną z dopływem 

zanieczyszczeń antropogenicznych. Do niedawna za główne źródło tych zanieczyszczeń 

uważano rzeki i spływ powierzchniowy. Obecnie w literaturze światowej szczególną uwagę 

kieruje się na podmorskie bezpośrednie wypływy wód podziemnych do mórz i oceanów 

(PDWP, ang. SGD), które są uznawane za istotne źródło dopływu wód słodkich z lądu do 

morza (Moore 1996; Burnett i in. 2006; McCoy i Corbett 2009). Stanowią one jeden z 

kluczowych elementów badań związanych z problematyką eutrofizacji mórz (Valiela i Bowen 

2002; McCallister i in. 2006; Burnett i in. 2006; Seidel i in. 2015; Fares 2016). W tym aspekcie 

szczególne znaczenie ma lokalizacja podmorskiego drenażu w rejonach przybrzeżnych, gdzie 

występują osady dobrze przepuszczalne, czyli na plażach piaszczystych (Huettel i in. 1998; 

Huettel i Rusch 2000; Gibbes i in. 2008; Roy i in. 2008; Beck i in. 2017). Ponadto w rejonach 

wykorzystywanych do celów rekreacyjnych zwraca się uwagę na wpływ drenażu 

podmorskiego na mikrobiologiczną jakość wody (Haack i in. 2003; Boehm i in. 2004; Boehm 

i in. 2009; Yau i in. 2014). Rosnąca liczba publikacji wskazuje, jak wzrasta zainteresowanie 

badaniami PDWP.  

 W latach 2010-2014 prowadziłam badania, w rejonie płytkiego litoralu i plaży 

piaszczystej usytuowanej na końcu Półwyspu Helskiego, w miejscowości Hel. Stosując 

metody mikroskopowe, hodowlane i genetyczne przeanalizowałam liczebność, strukturę 

wielkościową i biomasę komórek prokariotycznych. Określiłam ich aktywność metaboliczną 

i zróżnicowanie taksonomiczne. Ze względu na rekreacyjny charakter rejonu, szczególną 

uwagę zwróciłam na możliwy wpływ drenażu wód podziemnych na jakość sanitarną wód 

przybrzeżnych. Podjęta problematyka leży w centrum zainteresowań wielu europejskich 

programów i dyrektyw, które brak danych monitoringowych uznały za najbardziej istotną lukę 

w pełnej implementacji zadań związanych z ochroną wód. 
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Efektem naukowym podjętych prac badawczych opisanych w rozprawie była 

weryfikacja hipotez roboczych (H1, H2, H3,): 

H1. Dopływ wód podziemnych powoduje wyraźne zmiany w składzie zbiorowisk 

organizmów prokariotycznych zasiedlających przybrzeżne wody morskie i osady 

piaszczyste w rejonie strefy brzegowej.  

H2. Dopływ wód podziemnych zasobnych w substancje biogeniczne i diametralnie inne 

składniki chemiczne, w tym substancje inhibitujące do przybrzeżnych wód morskich 

powoduje częściową eliminację mikrobiologicznych zanieczyszczeń pochodzenia 

kałowego. 

H3. Wybrane wskaźniki mikrobiologiczne są wystarczająco czułym bioindykatorem 

dopływu wód podziemnych do środowiska morskiego. 

 

Rozprawa podzielona została na dwie części: wprowadzenie i badania własne.  

Wprowadzenie zawiera dwa rozdziały oparte na przeglądzie literatury. W rozdziale 1 

scharakteryzowałam zjawisko występowania podmorskiego drenażu wód podziemnych 

(PDWP). Przedstawiłam rys historyczny obserwacji i badań PDWP od czasów antycznych do 

współczesności (podrozdział 1.1). Opisałam definicje zjawiska przyjęte w literaturze 

światowej i polskiej (podrozdział 1.2). Przedstawiłam wybrane części składowych 

podmorskiego drenażu wód podziemnych, sił napędowych i czynników wpływających na ich 

wielkość oraz schemat źródeł występowania podmorskich wypływów wód podziemnych 

(Taniguchi i in. 2002; Burnett in. 2006; Szymczycha i Pempkowiak 2016). Wyróżniłam dwa 

typy drenażu: podmorski i nadbrzeżny (Piekarek-Jankowska 2007). Drenaż podmorski, 

zachodzący w wyniku przewagi ciśnienia wód podziemnych nad ciśnieniem wody morskiej, 

może mieć charakter swobodny lub ascensyjny, co przedstawiono na rysunkach. Zgodnie z 

powyższym opisałam występowanie podmorskiego drenażu wód podziemnych w rejonie 

Morza Bałtyckiego (podrozdział 1.3). Na podstawie danych zebranych w literaturze 

przedmiotu zauważyłam, iż główne obszary zasilania drenażu wód podziemnych do Morza 

Bałtyckiego znajdują się na terenach jeziornych wyżyn morenowych położonych na 

południowych wybrzeżach Bałtyku. Również na podstawie danych literaturowych podałam 

wielkość wypływów podziemnych w poszczególnych rejonach Morza Bałtyckiego. Następnie 

przedstawiłam polskie osiągnięcia w badaniach podmorskiego drenażu wód podziemnych. Są 

one związane zarówno z problemami pozyskiwania wody przeznaczonej do spożycia w 

rejonach nadmorskich, występowaniem wód wgłębnych w południowym Bałtyku, 

hydrologiczną klasyfikacją strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej, jak i identyfikacją określonych 

miejsc wypływu PDWP w Zatoce Gdańskiej i w Zatoce Puckiej oraz w Głębi Gdańskiej, a 

także określeniem ich składu chemicznego. Dalej scharakteryzowałam obszary i typ drenażu 

wód podziemnych w rejonie Zatoki Gdańskiej. Szerzej opisałam PDWP występujący na plaży 
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piaszczystej od strony Zatoki Gdańskiej w Helu, gdzie ze względu na płytkie zaleganie 

zwierciadła wody i brak izolacji od powierzchni jakość wody podziemnej narażona jest na 

różnorodne zanieczyszczenia antropogeniczne, również pochodzenia fekalnego. Mogą być 

one przenoszone do strefy brzegowej wraz z drenażem. Następnie opisałam główne założenia 

i wyniki europejskiego projektu BONUS-AMBER, którego moje badania były dopełnieniem.  

W podrozdziale 1.4. opisałam metody badań PDWP. Ze względu na złożoność tego 

zjawiska i dużą zmienność jego występowania, lokalizacja i oszacowanie jego całkowitej 

objętości jest trudne i wymaga prowadzenia badań interdyscyplinarnych z zastosowaniem 

wielu metod. Dzięki nowoczesnym technologiom rozwijane są metody określenia natężenia i 

powierzchni dopływu wód podziemnych bazujące na matematycznych i numerycznych 

symulacjach modelowych w połączeniu z wykorzystaniem manualnych lub automatycznych 

kolektorów do pobierania wody wypływającej z dna morskiego lub piezometrów. Jako 

znaczniki wypływu wód podziemnych stosuje się stabilne izotopy wody (2H i 18O), a także 

naturalnie występujące izotopy promieniotwórcze, takie jak 222Rn, 228, 226, 224, 223Ra. Dla 

zobrazowania różnic temperatury wód pochodzących z drenażu i wody morskiej stosowane 

jest obrazowanie w podczerwieni. Rozpoznanie wielkości PDWP może ułatwić łączenie 

danych georeferencyjnych i środowiskowych z zastosowaniem technik opartych na 

geograficznych systemach informacyjnych (GIS). Pod koniec rozdziału opisałam metody 

stosowane do oszacowania wielkości PDWP wykorzystane w badaniach wykonywanych w 

ramach projektu AMBER.  

W rozdziale 2 przedstawiłam charakterystykę organizmów prokariotycznych 

(bakteriocenozy) strefy płytkiego litoralu i plaży piaszczystej. Opis tego zagadnienia 

rozpoczęłam charakterystyką środowiska pod względem parametrów fizykochemicznych i ich 

wpływu na organizmy tam bytujące, określone jako mikropsammon. Opisałam różnorodność 

biologiczną piasku plażowego, w której biomasa wszystkich organizmów w osadzie 

gruboziarnistym, o rozbudowanym systemie porów, może dochodzić nawet do 40% objętości 

(McLachlan i Brown 2006). Kluczową rolę w homeostazie ekosystemu pełnią bakterie, biorąc 

aktywny udział w rozkładzie auto- i allochtonicznej materii organicznej i w przekształcaniu 

związków mineralnych, tworząc razem z fitoplanktonem i zooplanktonem kompletny łańcuch 

troficzny określany jako pętla mikrobiologiczna (Pomeroy 1974; Azam i in. 1983). Opisałam 

także ich rolę w produkcji biologicznej w wodach słodkich i morskich oraz piasku plażowym 

(Slomp i Van Cappellen 2004; Santos i in. 2009; Lee i in. 2010). W dalszej części rozdziału 

poruszyłam zagadnienia wpływu zanieczyszczeń na zmianę bioróżnorodności środowiska, 

zanikania gatunków wrażliwych i pojawiania się zespołów organizmów obcych, lepiej 

przystosowanych. Szczególną uwagę poświęciłam problemom związanym z sanitarną 

jakością środowiska, występowaniu bakterii wskaźnikowych i patogennych oraz ich 

przeżywalności w środowisku morskim. Przedstawiłam obowiązujące normy prawne i 

rozporządzenia dotyczące oceny jakości wody w kąpieliskach. Zauważyłam, iż mimo że 
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zagrożenia epidemiologiczne związane z obecnością mikroorganizmów patogennych 

występujących w rejonach wykorzystywanych rekreacyjne wydają się dobrze rozpoznane, 

jednak ciągle są one obiektem nowych badań i analiz (Fewtrell i Kay 2015). W związku z 

powyższym konieczne jest poszukiwanie nowych markerów ułatwiających szybką i dokładną 

ocenę ryzyka zachorowania oraz opracowanie szybkich testów diagnostycznych, 

pozwalających właściwie organizować tereny rekreacyjne i nimi zarządzać . Dopracowywana 

jest też metodyka poboru próbek dostosowana do konkretnych warunków środowiska. 

Badania mikrobiologiczne łączy się z danymi epidemiologicznymi (zebranymi np. na 

podstawie ankiet) i tworzy modele matematyczne pozwalające monitorować oraz przewidzieć 

potencjalne ryzyko mikrobiologiczne. Coraz większą uwagę poświęca się edukacji i 

poszerzaniu świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego korzystania z rejonów 

rekreacyjnych i konieczności ich ochrony (Farnham i in. 2017). Ponadto, wśród potencjalnych 

zagrożeń dla zdrowia ludzi, związanych z rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów 

przenoszonych drogą wodną, istotnym problemem jest nasilające się zjawisko lekooporności 

(Tollefson i Miller 2000; Landers i in. 2012). Pośrednie lub bezpośrednie skażenie 

ekosystemów wodnych mikroorganizmami posiadającymi cechy lekooporności grozi 

propagacją genów oporności i przenoszeniem ich na inne mikroorganizmy w tym również 

saprofityczne.  

Następnie zwróciłam uwagę, iż rejon przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki 

Puckiej, oprócz wyjątkowych walorów przyrodniczych, jest także szczególnie atrakcyjny pod 

względem rekreacyjnym, a nieodpowiednia jakość sanitarna wody i piasku plażowego może 

wiązać się z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym. W końcowej części rozdziału 

zwróciłam uwagę na rozpatrywany coraz szerzej w literaturze światowej wpływ drenażu 

podmorskiego na mikrobiologiczną jakość wody, co jest szczególnie istotne w rejonach 

wykorzystywanych rekreacyjnie.  

W drugiej części rozprawy przedstawiłam badania własne. W rozdziale 3 omówiłam rejon 

i metodykę badań. W podrozdziale 3.1 scharakteryzowałam rejon badań. Poligon badawczy 

stanowiła plaża piaszczysta usytuowana na końcu Półwyspu Helskiego, w miejscowości Hel. 

Opisałam jej cechy fizyczne i środowiskowe oraz warunki meteorologiczne. Jest to rejon 

dobrze poznany pod względem morfologicznym i fizykochemicznym, od wielu lat objęty 

szerokim zakresem różnorodnych badań prowadzonych również w Katedrze Technologii 

Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechniki Gdańskiej, stanowił 

zatem dogodne miejsce do kolejnych poszerzonych badań mikrobiologicznych. W 

podrozdziale 3.2 przedstawiłam szczegółowo metodykę poboru próbek i pomiary in situ. 

Badania mikrobiologiczne obejmowały próbki wody morskiej (WM) oraz wód porowych: 

pobieranych w rejonie występowania drenażu podziemnego (W) i rejonie bez jego wpływu 

(BW). W ciągu czterech lat (od 2010 do 2014 roku) przeprowadziłam dziesięć sezonowych 

serii badań terenowych. Wynik analizowałam w czterech sezonach: zima (luty), wiosna 
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(kwiecień i maj), lato (sierpień i wrzesień) i jesień (październik) W roku 2012 (sezon 

wiosenny i letni) przeprowadzono eksperymenty laboratoryjne w systemach typu 

mezo/microcosm. Podrozdział 3.3 poświęcony jest opisowi zastosowanych w pracy metod 

badań mikrobiologicznych. Przedstawiłam w nim metody: mikroskopowe (3.3.1), w tym 

oznaczenie ogólnej liczby bakterii (OLB), średniej objętości komórek (SOK), biomasy 

bakteriocenozy (BB) i aktywności metabolicznej komórek (L/D), metody hodowlanych 

(3.3.2) – liczebność bakterii wskaźnikowych, metody biochemiczne (3.3.3) – identyfikację 

szczepów bakteryjnych i oznaczenie ich lekooporności z wykorzystaniem 

zautomatyzowanego systemu do badań mikrobiologicznych BD Phoenix. Dalszą część 

rozdziału poświęciłam opisowi metod molekularnych (3.3.4), technice ekstrakcji DNA i 

amplifikacji bakteryjnego genu 16S rRNA (PCR) oraz sekwencjonowaniu nowej generacji 

(NGS) Illumina i analizie bioinformatycznej. W podrozdziale 3.4 przedstawiłam zastosowane 

w pracy metody analizy statystycznej. 

W rozdziale 4 omówiłam wyniki badań i przeprowadziłam ich dyskusję. Przedstawiłam 

warunki meteorologiczne, temperaturę oraz zasolenie wód morskich i porowych (4.1), 

zauważając ich kluczowe znaczenie dla opisu zjawiska drenażu wód podziemnych do 

środowiska morskiego. W badaniach własnych wykorzystałam dane meteorologiczne 

dotyczące prędkości i kierunku wiatru, poziomu morza, wielkości opadów atmosferycznych 

oraz temperatury wody i powietrza, uzyskane z IMGW – PIB1. Dane dotyczące zasolenia i 

temperatury wód porowych uzyskałam z pomiarów własnych. Na podstawie analizy 

uzyskanych danych stwierdziłam dużą zmienność danych meteorologicznych i 

środowiskowych dla każdej z serii badawczych. Dotyczyło to głównie kierunku i prędkości 

wiatru, a co za tym idzie zmiany poziomu morza, czyli parametrów niezwykle istotnych w 

ocenie wielkości strumienia drenażu. Zauważyłam, iż szacunki wielkości strumienia drenażu 

podmorskiego wykonane w ramach projektu AMBER wskazują na wyraźne różnice w 

zależności od sezonu. Zimą i wiosną przepływy były niższe od mierzonych latem i jesienią, 

jako jedną z przyczyn różnic uznano zmienny udział recyrkulowanej wody morskiej, 

wciskanej w osad denny siłą falowania. Jej udział w wodzie pochodzącej z drenażu w zimie 

był niewielki, a jesienią był ponad dziesięciokrotnie większy (Szymczycha i Pempkowiak 

2016).  

W podrozdziale 4.2 opisałam badania dotyczące szczegółowej identyfikacji rejonu 

występowania PDWP z wykorzystaniem metod geodezyjnych i oprogramowania ArcGIS. 

Dzięki współpracy z Katedrą Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 

Politechniki Gdańskiej, podczas kampanii terenowej w kwietniu 2013 r. przeprowadzono 

pomiary geodezyjne połączone z pomiarami temperatury i zasolenia w strefie przybrzeżnej 

plaży w Helu. Łącznie wykonano pomiary dla 600 punktów położonych w odległości ok. 15 

cm od siebie, które następnie opracowano z zastosowaniem oprogramowania ArcGIS. 

                                                           
1 Umowa podpisana pomiędzy Politechniką Gdańską a IMGW-PIB. 
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Pozwoliło to szczegółowo zwizualizować obszar występowania drenażu wód podziemnych w 

strefie płytkiego litoralu plaży miejskiej w Helu. Wyniki wykazały zróżnicowany rozkład 

zasolenia w wodzie porowej osadów piaszczystych, a wykonana wizualizacja wyraźnie 

wskazuje dokładne miejsca wypływu wód słodkich do przybrzeżnej strefy brzegowej (Piask 

2015).  

Podrozdział 4.3 poświęciłam analizie wyników badań mikrobiologicznych wykonanych z 

zastosowaniem mikroskopii epifluorescencyjnej. Analizowałam liczebność, biomasę, 

strukturę wielkościową i aktywność metaboliczną komórek bakteriocenozy zasiedlającej 

wodę morską i wody porowe w rejonie występowania drenażu podmorskiego. Analizie 

statystycznej poddałam cały okres badań, każdą z dziesięciu serii badawczych oraz sezony 

(zima, wiosna, lato, jesień). We wszystkich seriach badawczych najniższe wartości 

analizowanych parametrów stwierdziłam w wodzie morskiej. W wodach porowych, pod 

wpływem drenażu i bez niego, były one wyższe i nie różniły się od siebie istotnie 

statystycznie. W wodzie porowej w obu rejonach i w wodzie morskiej odnotowałam wyraźną 

korelację pomiędzy biomasą, a liczebnością komórek co może wskazywać na dużą dostępność 

biogenów i sprzyjające rozwojowi bakteriocenozy warunki fizykochemiczne. We wszystkich 

badanych środowiskach w poszczególnych sezonach zauważyłam odwrotną korelację 

pomiędzy średnią objętością komórek a ich aktywnością. Duża aktywność komórek 

bakteriocenozy wynika z możliwości szybkiego rozkładu materii organicznej pochodzącej z 

zakwitów fitoplanktonu lub dopływającej wraz z drenażem. Najwyższą aktywność 

komórkową i jej najmniejsze wahania odnotowałam w próbkach wody porowej będącej pod 

wpływem drenażu, co może to być spowodowane z jednej strony wprowadzaniem biogenów, 

a z drugiej koniecznością dostosowania się mikroorganizmów do zmiennych warunków 

środowiska (stężenie tlenu, Eh). W wodzie morskiej i porowej niebędącej pod wpływem 

drenażu aktywność była zbliżona. Najniższą aktywność zauważyłam w sezonie zimowym, a 

najwyższą wiosną. W zestawieniu z obserwacjami środowiska stwierdziłam korelację 

biomasy i liczebności komórek z temperaturą wody, najwyższa biomasa we wszystkich 

badanych regionach wystąpiła w sezonie letnim. Wskazuje to, iż warunki fizyczne środowiska 

mogą mieć także istotny wpływ na bakteriocenozę wód porowych, co potwierdzają 

obserwacje innych autorów stwierdzające, iż temperatura wpływa znacząco na wielkość i 

strukturę morfologiczną bakteriocenozy (Sjöstedt i in. 2012). Wyniki uzyskane w badaniach 

terenowych potwierdziłam w badaniach eksperymentalnych opisanych w rozdziale 4.6. 

W podrozdziale 4.4 przedstawiłam zróżnicowanie taksonomiczne bakteriocenozy wód 

porowych w rejonie występowania drenażu wód podziemnych z zastosowaniem techniki 

sekwencjonowania nowej generacji (NGS – Illumiana 16s rRNA). Uzyskane 665 107 

wysokiej jakości sekwencji, zaklasyfikowałam do 31 typów filogenetycznych. Całkowita 

liczba odczytów (OTU) korelowała z ogólną liczbą bakterii (OLB). Na podstawie trzech 

niezależnych wskaźników bogactwa gatunkowego (bioróżnorodności): Shannona, Simpsona 
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i Chao1 stwierdziłam wyraźnie największą różnorodność środowiska – zimą w rejonie 

występowania drenażu, i najmniejszą – również w tym rejonie latem. Na podstawie analizy 

występowania unikalnych OTU w poszczególnych sezonach stwierdziłam, iż występowały 

one nieco liczniej zimą niż wiosną i latem. Zauważyłam również niewielką liczbę taksonów 

(OTU) charakterystyczną tylko dla jednego środowiska (W – 3; BW – 6). Na podstawie 

analizy taksonów, klasyfikowanych na poziomie rodzaju, występujących jednocześnie we 

wszystkich badaniach, zidentyfikowałam 89 rodzajów należących do 15 typów z królestwa 

Bacteria. Najliczniej reprezentowane były rodzaje należące do typów Proteobacteria (łącznie 

45%, w tym Alfphaproteobacteria 25%) i Actinobacteria (18%). Stwierdziłam także znaczne 

zróżnicowanie taksonomiczne zarówno w obu rejonach, jak i w sezonach. Na podstawie 

hierarchicznych wykresów typu heat map, wygenerowanych na poziomie klasy zauważyłam, 

iż próbki wód porowych pobranych w trzech sezonach można podzielić na dwie grupy. Do 

pierwszej grupy zaliczyłam próbki pobrane wiosną w obu analizowanych rejonach oraz zimą 

w rejonie pod wpływem drenażu, do drugiej próbki – pobrane w rejonie bez wpływu drenażu 

latem i zimą oraz latem w rejonie pod wpływem drenażu. Stwierdziłam, iż nie pozwala to 

jednoznacznie określić, czy sezon, czy oddziaływanie drenażu ma większy wpływ na 

zbiorowisko Prokariota zasiedlające wody porowe. W badanym rejonie stwierdziłam 

obecność przedstawicieli gatunków typowo morskich jak i słodkowodnych. Zauważyłam, 

także wzajemną zależność pomiędzy dostępnością tlenu i wartością potencjału redox, a 

procesami biochemicznymi katalizowanymi przez mikroorganizmy o specyficznych 

wymaganiach życiowych. W podsumowaniu stwierdziłam, iż poznanie składu 

taksonomicznego bakteriocenozy zasiedlającej wody porowe może zatem ułatwić 

rozpoznanie procesów zachodzących w osadzie w rejonie występowania drenażu 

podziemnego. 

Rozdział 4.5 poświęciłam charakterystyce stanu sanitarnego plaży piaszczystej i strefy 

płytkiego litoralu w rejonie występowania drenażu wód podziemnych. Analizowałam 

liczebność bakterii wskaźnikowych – paciorkowców kałowych i pałeczek jelitowych E.coli 

w wodzie morskiej i wodach porowych (4.5.1). Zimą i wiosną we wszystkich badanych 

próbkach nie stwierdziłam obecności bakterii z rodzaju paciorkowców kałowych. Wyniki 

badań metodami hodowlanymi potwierdziłam analizami wykonanymi metodami 

genetycznymi (sekwencjonowanie NGS Illumina; rozdział 4.4). Porównując uzyskane wyniki 

z normami jakości wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych (Dz.U.2016 poz. 1187) 

stwierdziłam, iż jakość mikrobiologiczna wody morskiej była ogólnie dobra. Tylko w sezonie 

letnim i jesienią notowano wzrost liczby bakterii wskaźnikowych zbliżony do wartości 

dopuszczalnych w normach. W wodzie porowej niebędącej pod wpływem drenażu liczba 

bakterii wskaźnikowych była podobna do notowanej w wodzie morskiej lub niższa. W wodzie 

porowej będącej pod wpływem drenażu nie stwierdziłam obecności paciorkowców kałowych, 

natomiast okresowo pojawiały się bakterie E.coli. Ich mniejsza liczba w wodzie porowej w 

tym rejonie może wynikać z rozcieńczania wody morskiej wodami podziemnymi, zmian 
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warunków środowiska (zasolenie, Eh, pH, stężenie biogenów, dostępność tlenu) na mniej 

korzystne dla przeżywalności bakterii wskaźnikowych oraz okresowej obecności substancji 

dla nich inhibitujących (CH4, H2S). 

Analizie poddałam także stan sanitarny piasku na plaży w rejonie występowania drenażu 

podziemnego (4.5.2). Ekosystem plaży ma bezpośredni wpływ na przylegającą do niego strefę 

brzegu morskiego i płytkiego litoralu, co stwierdziłam również we wcześniejszych badaniach 

prowadzonych w rejonie Zatoki Gdańskiej (Olańczuk-Neyman i Jankowska 1998; 2001; 

Jankowska i in. 2005). Plaża miejska w Helu to miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez 

turystów, co ma bezpośredni wpływ na jakość mikrobiologiczną piasku. Zdecydowanie 

najwięcej bakterii wskaźnikowych stwierdziłam w próbkach piasku pobranych pod 

falochronem. W seriach letnich liczba E.coli znacznie przekraczała wartości dopuszczalne. W 

obu seriach letnich odnotowałam również obecność bakterii wskaźnikowych w głębokich 

warstwach osadów (100 cm) w strefie saturacji, co powiązałam z występowaniem 

krótkotrwałych, ale intensywnych opadów deszczu. Brak paciorkowców kałowych i znacznie 

mniejsza liczba E.coli w sezonie wiosennym w wodzie morskiej może wskazywać, iż 

ograniczenie dopływu zanieczyszczeń powoduje ich usuwanie ze środowiska w naturalnych 

procesach samooczyszczania.  

W rozprawie podjęłam również istotny problem występowania cech lekooporności wśród 

bakterii pochodzenia fekalnego. W tym celu przeprowadziłam identyfikację biochemiczną i 

ocenę lekooporności bakterii z rodzaju paciorkowców kałowych, wyizolowanych z wody 

morskiej i piasku plażowego w rejonie występowania drenażu podziemnego, z 

wykorzystaniem automatycznego systemu BD Phenix (4.5.3). System jest powszechnie 

używany w badaniach klinicznych, jednak według mojej wiedzy na Wydziale Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, jako jedyny w Polsce, jest stosowany do badań 

środowiskowych. W próbkach wody morskiej i piasku stwierdziłam obecność bakterii z 

rodzaju Staphylococcus i Enterococcus, co wskazało, iż zastosowane w badaniach podłoże, 

zgodne z normą wskazaną w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U. 2015 

poz. 1510), w przypadku wód słonawych nie jest wystarczająco wybiórcze do izolacji 

paciorkowców kałowych.  

Badając oporność wyizolowanych szczepów na trzynaście związków 

przeciwbakteryjnych stwierdziłam obecność szczepów wykazujących cechy wielooporności 

(tj. jednoczesnej oporności na związki z trzech lub więcej klas chemicznych), w wodzie 

morskiej 17%, w piasku mokrym 38%, a w piasku pod falochronem 23%. Uzyskane wyniki 

badań wskazują, iż pomimo tylko okresowych przekroczeń dopuszczalnej normy liczby 

paciorkowców kałowych w badanym rejonie, ze względu na ich potencjalną patogenność i 

posiadane cechy lekooporności stwarzają one potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. Nie 

można również wykluczyć ich udziału w rozprzestrzenianiu cech oporności w środowisku. 

Uzyskane w badaniach wyniki wskazują wyraźnie na konieczność prowadzenia poszerzonego 
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monitoringu jakości sanitarnej środowiska plaży piaszczystej i strefy płytkiego litoralu, co 

stwierdziliśmy w innych badaniach prowadzonych w Katedrze Technologii Wody i Ścieków 

WILiŚ PG (Łuczkiewicz i in. 2010a; Łuczkiewicz i in. 2010b; Sadowy i Łuczkiewicz 2014) i 

na co również zwraca się szczególną uwagę w literaturze światowej (de Oliveira i Watanabe 

2008; Landers i in. 2012; da Costa i in. 2015; Masters i in. 2017). 

W rozdziale 4.6 rozważałam zagadnienie zmian struktury bakteriocenozy wód porowych 

w warunkach stresu wywołanego zmianą warunków środowiskowych w rejonie 

występowania drenażu podmorskiego. Przeprowadziłam kontrolowane eksperymenty 

laboratoryjne w systemie typu micro/mesocosm. Badania prowadziłam w Stacji Morskiej im. 

Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, należącej do Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego, w zestawie akwariów przepływowych, zasilanych wodą morską pochodzącą 

bezpośrednio z Zatoki Gdańskiej, pobieraną w miejscu prowadzenia badań terenowych, co 

umożliwiało dokładne odzwierciedlenie warunków panujących w środowisku. 

Doświadczenia przeprowadziłam dwukrotnie: wiosną (temp. wody 9,8 - 11,5 oC) i latem 

(temp. wody 16,3 - 18,3 oC). Analizując wpływ zmian warunków środowiska morskiego 

strefy przybrzeżnej, zachodzących w rejonie występowania drenażu wód podziemnych na 

obecną tam bakteriocenozę (4.6.1) stwierdziłam, iż stosunkowo szybko adaptuje się ona do 

warunków strefy brzegowej. Liczebność i biomasa komórek rośnie, a ich wielkość po okresie 

adaptacji spada, co może to świadczyć o dużej aktywności i potencjale adaptacyjnym. 

Krótkotrwały kontakt bakteriocenozy obecnej w wodzie morskiej z wodą porową pod 

wpływem drenażu nie wpływa znacząco na jej liczebność, jednak po trzeciej dobie zaczyna 

się ona zmniejszać. Zmniejszenie się liczby i wzrost komórek populacji funkcjonującej w 

wodzie morskiej może wynikać z konieczności dostosowania się do środowiska o 

ograniczonej dostępności tlenu. Eksperymenty dowiodły, iż na liczebność bakteriocenozy w 

wodzie morskiej i wodach porowych wpływają zmieniające się, wraz z dopływem drenażu 

podziemnego, warunki środowiska (dostępność substancji biogennych, potencjału redox i 

stężenie tlenu rozpuszczonego). Jednak głównym parametrem wpływającym na zmienność 

bakteriocenozy jest temperatura zależna od pory roku, co potwierdza wyniki badań 

terenowych (rozdział 4.3.). Moje obserwacje potwierdzają również badania eksperymentalne 

prowadzone przez innych autorów (Shiah i Ducklow 1994; Sjὂstedt i in. 2012).  

Przeprowadziłam również analizę przeżywalności bakterii wskaźnikowych w środowisku 

morskim i strefie występowania drenażu wód podziemnych (4.6.2). Eksperymenty 

przeprowadziłam w dwóch wariantach. W pierwszym zawiesiną namnożonych kolonii 

bakterii pochodzenia kałowego (E.coli, E.fecium i E.fecalis) zaszczepiałam jałową wodę 

morską i porową pobraną w rejonie występowania drenażu. W drugim symulowałam 

wprowadzanie bakterii do środowiska morskiego wraz ze ściekami komunalnymi, a jako 

pożywka służył bulion.  
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Stwierdziłam dłuższą przeżywalność E.coli w wodzie morskiej o niższej temperaturze, na 

co wskazują również badania terenowe, w których wykazałam, iż mimo ograniczonego 

dopływu zanieczyszczeń w okresie wiosennym, E.coli jest obecna w środowisku. Dla dwóch 

gatunków z rodzaju paciorkowców kałowych (E.fecium i E.fecalis) stwierdziłam wyraźny 

spadek liczebności, co również potwierdza wyniki badań terenowych, gdzie odnotowałam 

zdecydowanie mniejszą niż dla E.coli liczbę paciorkowców kałowych w wodzie morskiej i 

porowej. W wodzie porowej pobranej w rejonie występowania drenażu stwierdziłam 

zdecydowany spadek liczby bakterii wskaźnikowych, co może wskazywać na rozcieńczanie 

oraz kontakt z okresowo wnoszonymi z wodą porową substancjami inhibitującymi dla tych 

bakterii (H2S, CH4), co również wykazałam w badaniach terenowych. W eksperymentach 

laboratoryjnych zauważyłam wzrost przeżywalności bakterii pochodzenia kałowego w 

obecności substancji organicznych, które mogą być wprowadzane do środowiska morskiego 

wraz z zanieczyszczeniami. Jest to szczególnie istotne w rejonach wykorzystywanych w 

celach rekreacyjnych w kontekście ich patogenności i możliwości przenoszenia cech 

lekooporności, którą również zauważyłam (rozdział 4.5.3). 

W ostatnim rozdziale rozprawy podsumowałam wyniki badań i przedstawiłam wnioski, 

które odniosłam do postawionych na początku hipotez badawczych. Rozprawę zakończyłam 

spisem wykorzystanej literatury i zastosowanych skrótów. 

 

Najważniejsze osiągnięcia wynikające z przeprowadzonych badań: 

 

- W rozprawie podjęto mało rozpoznaną tematykę wpływu podmorskiego drenażu wód 

podziemnych na zbiorowiska Procaryota przybrzeżnej strefy litoralu i plaż 

piaszczystych. Badania tego typu w rejonie Morza Bałtyckiego nie były dotychczas 

prowadzone. 

- Wyniki badań własnych potwierdzają, iż w badaniach środowiskowych bakteriocenoza 

auto- i allochtoniczna rozwija się pod wpływem licznych czynników, z których 

większość można określić mianem „stresu środowiskowego”. Stwierdzono, iż 

dopływ wód podziemnych w rejonie strefy brzegowej wprawdzie nie powoduje 

znacznych zmian w liczebności, wielkości i biomasie komórek bakteryjnych 

zasiedlających przybrzeżne wody morskie i osady piaszczyste, natomiast wpływa na 

ich aktywność oraz zróżnicowanie taksonomiczne. Intensywność tych zmian jest 

zależna od pory roku (głównie temperatury i natlenienia). 

- Po raz pierwszy wykonano analizy taksonomiczne z wykorzystaniem 

sekwencjonowania nowej generacji (NGS) Illumina, organizmów prokariotycznych 

zasiedlających wody porowe w rejonie występowania drenażu wód podziemnych w 

strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej Zatoki Gdańskiej. 
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- Zauważono wzajemną zależność pomiędzy dostępnością tlenu i wartością potencjału 

redox a procesami biochemicznymi katalizowanymi przez mikroorganizmy o 

specyficznych wymaganiach życiowych. Wykazano m.in., iż wybrane grupy 

wskaźników mikrobiologicznych, np. metanogenne Archaea, identyfikowane 

metodami genetycznymi (NGS) mogą być wystarczająco czułym bioindykatorem 

oddziaływania drenażu wód podziemnych na środowisko morskie. 

- Na podstawie analizy liczebności bakterii wskaźnikowych (paciorkowców kałowych i 

E.coli), w wodzie morskiej i wodach porowych, przekroczenia wartości 

dopuszczalnych w normach stwierdzono jedynie w sezonie letnim i jesienią. W 

wodzie porowej niebędącej pod wpływem drenażu liczba bakterii wskaźnikowych 

była podobna do notowanej w wodzie morskiej lub niższa. Jednak najniższe wartości 

odnotowano w wodzie porowej będącej pod wpływem drenażu. Może to wynikać z 

rozcieńczania wody morskiej wodami podziemnymi, zmian warunków środowiska 

(zasolenie, Eh, pH, stężenie biogenów, dostępność tlenu) oraz okresowej obecności 

substancji inhibitujących (CH4, H2S). Nie bez znaczenia jest też wpływ 

antagonistycznej mikroflory allochtonicznej, która może wpływać na częściową 

eliminację mikrobiologicznych zanieczyszczeń pochodzenia kałowego. 

- W badaniach eksperymentalnych zaobserwowano, iż obecność substancji organicznych 

wyraźnie wpływała na wydłużenie czasu przeżycia bakterii pochodzenia kałowego, 

zarówno w wodzie morskiej, jak i wodach porowych pod wpływem drenażu. Jest to 

istotne w aspekcie sanitarnej jakości wód przybrzeżnych.  

- Szczegółowa identyfikacja biochemiczna szczepów wykazała jednak, iż stosowane 

podłoża zgodne z normą wskazaną w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1510), w przypadku wód słonawych nie jest 

wystarczająco wybiórcze do izolacji paciorkowców kałowych, ponieważ poza 

enterokokami stwierdzano również obecność innych bakterii, głównie z rodzaju 

Staphylococcus, w tym Staphylococcus aureus. 

- Antybiogramy wykonane dla szczepów Enterococcus spp. wyizolowanych w rejonie 

prowadzonych badań były zbliżone do klinicznych i odzwierciedlały zużycie 

antybiotyków w Polsce. Stwierdzona obecność bakterii lekoopornych mogła być 

związana z ich przewagą selekcyjną w warunkach ekspozycji na czynniki 

środowiskowe (np. promieniowanie UV).  

- Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono ponadto, iż ze względu na 

złożoność procesów zachodzących pomiędzy biotycznymi i abiotycznymi 

czynnikami w środowisku plaży piaszczystej i strefie płytkiego litoralu, 

krótkoterminowe badania mogą prowadzić do błędnych wniosków. Aby rozpoznać i 

zrozumieć te zależności, konieczny jest cykliczny i szczegółowy monitoring 

prowadzony w długim horyzoncie czasowym. 
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 Badania przedstawione w monografii finansowane były z projektu Narodowego Centrum 

Nauki nr N N305 316140 pt. Wpływ wysięków wód podziemnych na zbiorowiska 

mikroorganizmów występujących w strefie płytkiego litoralu plaży piaszczystej (2010-2014), 

którego byłam kierownikiem (Zał.4.II.J.b.12; Zał.4.II.F.b.11)  

 Część badań opisanych w rozprawie prezentowana była na konferencjach naukowych 

krajowych i zagranicznych (Zał.4.III.B. 56,69,71,78) oraz w ramach X i XIII Bałtyckiego 

Festiwalu Nauki.  

 Część wyników została wykorzystana w pracach inżynierskich przygotowanych przez 

studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej:  

Magdalena Lorenz; Ocena liczebności i biomasy zbiorowisk bakteryjnych 

zasiedlających przybrzeżne wody morskie i osady piaszczyste w rejonie strefy 

brzegowej,        obrona 21.01.2013 

Radosław Marszałek; Przeżywalność bakterii z rodzaju Enterococcus w przybrzeżnych 

wodach morskich w rejonie wysięków wód gruntowych,    

         obrona 21.01.2013 

Tomasz Lemke; Bakterie Escherichia coli jako wskaźnik stanu sanitarnego 

przybrzeżnych wód morskich w rejonie wysięków wód gruntowych,   

         obrona 06.02.2013  

Agnieszka Piask; Wizualizacja pomiarów zasolenia specyficznego fragmentu dna 

Zatoki Gdańskiej przy wykorzystaniu programu ArcGIS obrona 06.2013. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 

a) Przed uzyskaniem stopnia doktora  

 Jeszcze przed rozpoczęciem studiów podjęłam pracę na stanowisku technika stażysty w 

pracowni fotograficznej na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki 

zdobytemu tam doświadczeniu mogłam rozwijać swoje zainteresowania fotografią, które 

wykorzystuję w swojej działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej.  

 W roku 1991 rozpoczęłam studia na Wydziale Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 

na kierunku Oceanografia. Moje zainteresowania naukowe wiązałam zawsze z mikrobiologią 

środowiska. Podczas studiów odbyłam półroczny staż w Centrum Biologii Morza PAN w 

Gdyni, gdzie w Pracowni Mikrobiologicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Modesty 

Maciejowskiej mogłam doskonalić umiejętności związane z klasycznymi metodami 

hodowlanymi. Dzięki możliwości uzupełnienia wiedzy teoretycznej zdobytej podczas 

studiów umiejętnościami praktycznymi, mogłam podjąć pracę na stanowisku oceanografa w 

Zakładzie Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, gdzie w zespole prof. dr 
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hab. Romana Marksa brałam udział w badaniach terenowych i laboratoryjnych w ramach 

trzech projektów: finansowanego przez KBN pt „Symulacja strumienia aerozoli morskich” 

oraz finansowanych z V PR UE pt „Baltic Aerosol Experiment”- BAEX oraz „Baltic Sea 

System Study”- BASYS (Zał. 4.II.Ja.1. i 2. oraz 4.II.Jb.1.). W ramach projektów brałam udział 

w kampaniach terenowych i badaniach laboratoryjnych. Projekty dotyczyły możliwości 

przenoszenia różnego typu  zanieczyszczeń z wody morskiej do powietrza oraz ich 

przenoszenia na znaczne odległości. Badania prowadziliśmy w przybrzeżnym rejonie Zatoki 

Gdańskiej i na Morzu Bałtyckim. Otrzymane wyniki wyraźnie wskazały obecność bakterii 

mezofilnych i psychrofilnych oraz zarodników grzybów pleśniowych w aerozolach morskich 

w strefie przybrzeżnej a także na otwartym morzu. Stwierdziliśmy również, iż mimo że liczba 

mikroorganizmów w strefie przybrzeżnej była wyraźnie wyższa niż na otwartym morzu 

występuje tam więcej bakterii mezofilnych (związanych z potencjalnymi zanieczyszczeniami 

iż gatunków psychofilnych (wiązanych ze środowiskiem). Zauważaliśmy także, iż 

przesycenie wód powierzchniowych tlenem może przyczynić się do wzmożonego transportu 

bakterii uwięzionych w kroplach wody morskiej do powietrza, w szczególności w okresie 

letniego zakwitu fitoplanktonu w Zatoce Gdańskiej, w rejonie mieszania się wody Wisły z 

wodą bałtycką. Wyniki badań terenowych potwierdziliśmy w prowadzonych w laboratorium 

eksperymentach, w których zauważaliśmy iż współczynnik wzbogacenia wyrzucanych z 

kroplami aerozoli bakterii mezofilnych może być 12 razy wyższy niż dla bakterii 

psychofilnych. Wyniki uzyskanych badań prezentowałam na dwóch konferencjach 

naukowych (Zał.4.II.L.1. i 4.II.L.2.). Jestem również współautorką 4 publikacji naukowych 

(Zał.4.II.A.1. i 3 oraz 4.II.E.a.1. i 4.II.F.a.1.). 

 W roku 1996 uzyskałam tytułu magistra oceanografii biologicznej na Wydziale Biologii, 

Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunek oceanografia. Pracę 

dyplomową pod tytułem „Wpływ zrzutu wód pooczyszczalnianych na zbiorowisko 

meiobentosu w strefie brzegowej Zatoki Puckiej w rejonie Swarzewa” obroniłam pod opieką 

prof. dr hab. Macieja Wołowicza. Analizowałam wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych na 

składu taksonomiczny i liczebności drobnych organizmów dennych (meiobentosu) w rejonie 

przybrzeżnym Zatoki Puckiej. Przeprowadziłam porównanie rozmieszczenia pionowego 

poszczególnych taksonów w osadzie i określenie zależności pomiędzy występowaniem 

organizmów bentosowych, a parametrami fizykochemicznymi środowiska. Do lat 90 tych XX 

w. rejon Zatoki Puckiej był odbiornikiem ścieków uchodzących tam bezpośrednio oraz 

wynoszony z wodami rzeki Redy, Błądzikowskiej Strugi, Gizdebki i Płutnicy. Był to rejon 

mocno zdegradowany pod względem biologicznym, z zanikającą naturalną biocenozą i niską 

bioróżnorodnością. Odcięcie bezpośredniego zrzutu ścieków nieoczyszczonych, 

uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i budowa oczyszczalni ścieków znacznie 

poprawiła stan sanitarno-epidemiologiczny Zatoki Puckiej. Jednak pojawiło się nowe 

zagrożenie w postaci punktowego zrzutu dużego ładunku związków biogennych, 

przyczyniających się do wzrostu produkcji pierwotnej, a przez to zawartości materii 
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organicznej w wodzie i okresowych deficytów tlenowych. Badania prowadzone były w 

okresie po uruchomieniu oczyszczalni ścieków gdzie prowadzono prace nad usprawnieniem 

procesu oczyszczania ponieważ reaktory typu „Biooxyblok” w wyniku trudności 

technologicznych nie spełniały założeń projektowych i okresowo notowano przekroczenia 

wartości BZT5, azotu amonowego i fosforanów. Próbki pobierałam na trzech stacjach, 

położonych w różnych odległościach od wylotu kolektora odprowadzającego ścieki 

oczyszczone w z Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie.  

 W pracy oprócz oznaczenia liczebności i składu taksonomicznego meiobentosu, 

przeprowadziłam pomiary in situ temperatury i stężenia tlenu rozpuszczonego oraz 

laboratoryjne analizy granulometryczne i zawartości materii organicznej w osadzie. 

Porównując otrzymane wyniki z danymi literaturowymi, zauważałam ogólną poprawę jakości 

środowiska przydennego. W rejonie badań przeważały piaski drobnoziarniste średnio 

wysortowanie, a udział frakcji <0,063 mm zwykle nie przekraczał 2%. Zawartość materii 

organicznej była niewielka (wahała się w granicach od 0,48 do 1,16%). Skład taksonomiczny 

meiobentosu był typowy dla podobnych rejonów, ze zdecydowaną dominacją Nematoda 

(56,1,do 86,8%). Odnotowałam ponowne pojawienie się, wrażliwych na brak tlenu, taksonów 

Gastrotricha i Turbellaria. Na podstawie analizy statystycznej stwierdziłam, iż liczebność i 

skład taksonomiczny meiofauny różni się na poszczególnych stacjach i zależy od ich 

położenia względem ujścia kolektora, jednak nie są to różnice statystycznie istotne.  

 Doświadczenia zdobyte podczas studiów i przygotowywania pracy magisterskiej skłoniły 

mnie do podjęcia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych w dziedzinie Geotechnika i 

Inżynieria Środowiska na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Gdańskiej. Ich kontynuacją były studia doktoranckie „Geotechnika i Inżynieria 

Środowiska” na tym samym Wydziale. 14 grudnia 2001 uzyskałam stopień naukowy doktora 

nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, specjalność: Biologia Sanitarna. Pod 

kierunkiem prof. dr hab. inż. Krystyny Olańczuk- Neyman przedstawiłam rozprawę doktorską 

pt: „Ekosystem plaż piaszczystych Zatoki Gdańskiej jako środowisko występowania bakterii 

heterotroficznych”(Zał.4.II.F.a.3). Dzięki uzyskaniu finansowania z Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w postaci grantu promotorskiego (Zał.4.II.J.b.2.) mogłam znacznie 

poszerzyć zestaw analiz zaplanowany pierwotnie.  

 W rozprawie analizowałam występowanie bakterii o zróżnicowanych wymaganiach 

pokarmowych zasiedlające osady piaszczyste plaż w rejonie Zatoki Gdańskiej. Pod koniec 

XX w. rejon plaż zbudowanych z osadów piaszczystych był w centrum zainteresowania 

badaczy na świecie, a pod względem mikrobiologicznym było to środowisko słabo poznane 

(McLachlan i Brown 2006). Głównym poligonem badawczym była plaża położona nad 

Zatoką Gdańską w Sopocie, a część badań przeprowadziłam również na dwóch plażach 

położonych na końcu Półwyspu Helskiego. Wykazałam, że osady piaszczyste budujące plaże 

Zatoki Gdańskiej są zasiedlone przez liczną florę bakteryjną zdolną do rozkładu różnorodnych 
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zanieczyszczeń organicznych. Zauważyłam, iż ogólna liczba żywych komórek bakterii 

heterotroficznych w piasku w powierzchniowej warstwie strefy aeracji jest zbliżona do 

wartości notowanych w gruntach i jest wyższa niż w płytkich wodach przybrzeżnych. 

Dominowały wśród nich nieprzetrwalnikujące bakterie tlenowe. Wśród różnorodnych 

uzdolnień enzymatycznych bakterii heterotroficznych na pierwsze miejsce wysuwa się 

zdolność do rozkładu cukrów i białek, a tylko nieliczne są zdolne do rozkładu tłuszczy. 

Rozmieszczenie bakterii heterotroficznych w piasku na plaży zależy od odległości od linii 

wody oraz od głębokości poniżej powierzchni. Ich liczba rośnie w miarę oddalania się od 

brzegu morskiego w kierunku wydm, natomiast zmniejsza się wraz z głębokością. W piasku 

plażowym nie stwierdziłam wyraźnej sezonowości występowania bakterii heterotroficznych, 

wyjątek stanowiły bakterie mezofilne, których liczba znacząco malała wraz ze spadkiem 

temperatury środowiska. Zauważyłam także, iż bakterie heterotroficzne występujące na 

plażach piaszczystych są przystosowane do wzrostu w środowisku o ograniczonej zawartości 

substancji pokarmowych, a także mogą rosnąć w obecności specyficznych zanieczyszczeń 

antropogenicznych: oleju mineralnego oraz metali ciężkich (ołowiu, miedzi i kadmu). 

Analizując stan sanitarny osadów piaszczystych, w skali roku, najgorszą jakość piasku 

zanotowałam w okresie od maja do sierpnia. Wśród zidentyfikowanych gatunków bakterii 

pochodzenia kałowego dominowały pochodzące od ludzi. Wyniki opublikowane zostały w 

trzech publikacjach z listy JRC (Zał.4.II.A.2; 4.II.A.4; 4.II.A.8), a także prezentowałam je na 

ogólnopolskich i międzynarodowych konferencja naukowych (Zał.4.II.L.3; 4.II.E.b.1-2; 

4.III.B.1-4; 4.III.B.8).  

 

 

b) Po uzyskaniu stopnia doktora  

 Cały czas staram się intensywnie poszerzać swoją wiedzę i warsztat badawczy. Po 

uzyskaniu stopnia doktora wzięłam udział w dziewięciu kursach specjalistycznych 

dotyczących m.in. technik biologii molekularnej, mikroskopii epifluorescencyjnej, 

identyfikacji mikroorganizmów morskich metodami hodowlanymi i bezpośrednimi czy też 

doskonalenia funkcjonowania laboratorium mikrobiologicznego (Zał.4.III.L.c). Uzyskałam 

również dyplom ukończenia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Zarządzanie 

projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Wydziale Zarządzania i 

Ekonomii, Politechniki Gdańskiej (Zał.4.III.L.b.3). 
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 Moje zainteresowania badawcze po uzyskaniu stopnia doktora mogę podzielić na trzy 

podstawowe obszary badawcze:  

 

I. Rejony przybrzeżne jako obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 

pochodzenia antropogenicznego. 

II. Procesy mikrobiologiczne zachodzące w wodzie przeznaczonej do spożycia 

przesyłanej w sieci wodociągowej oraz w nowoczesnych układach oczyszczania 

ścieków komunalnych. 

III. Mikrobiologia środowisk polarnych w kontekście zmian klimatycznych. 

 

Ad. I. Rejony przybrzeżne jako obszary szczególnie narażone  

na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. 

Rejon przybrzeżnych wód Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej, oprócz wyjątkowych 

walorów przyrodniczych, jest szczególnie atrakcyjny pod względem rekreacyjnym 

(Węsławski i in. 2011). Jest tu zlokalizowanych ponad 20 kąpielisk, z których korzysta nawet 

do 4 mln osób rocznie. Obecnie szczególnie bardzo chętnie odwiedzany przez licznych 

turystów jest rejon Półwyspu Helskiego. Przez lata nieodpowiedni stan sanitarny i związane 

z tym potencjalne zagrożenie epidemiologiczne w rejonie strefy przybrzeżnej były przyczyną 

włączeń kąpielisk Zatoki Gdańskiej z użytkowania rekreacyjnego (Sobol i Szumilas 1994; 

1998) i co wykazałam również w swojej pracy doktorskiej (Zał.4.II.F.a.3). Po jej zakończeniu 

tematyka ta nadal znajduje się w centrum moich zainteresowań badawczych tym bardziej, iż 

mimo że zagrożenia epidemiologiczne związane z obecnością mikroorganizmów 

patogennych występujących w rejonach wykorzystywanych rekreacyjne wydają się dobrze 

rozpoznane, ciągle jednak są one obiektem nowych badań i analiz (Fewtrell i Kay 2015).  

 Mikrobiologiczna jakość środowiska jest jednym z priorytetów Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO), Amerykańskiej Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) i Komisji 

Europejskiej (EC)(Bartram i Rees 2002). Od ponad dwóch dekad dopracowuje się zalecenia 

i metody oceny tych zagrożeń (Noble i in. 2003; Caruso i in. 2004; Kay i in. 2004; Soller i in. 

2017). Rozporządzenia dotyczące monitorowania rejonów wykorzystywanych rekreacyjnie, 

wskazują na bakterie z grupy paciorkowców kałowych (enterokoki) oraz na pałeczki jelitowe 

(E.coli), jako na czułe i dokładne wskaźniki stanu sanitarnego środowiska. Obecnie 

obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2015 poz.1510) dopuszcza 

liczbę 4,0 x102 JTK/100cm3 enterokoków i 10,0 x102 JTK/100cm3 pałeczek jelitowych 

(E.coli) w wodzie przeznaczonej do kąpieli. Nie mniej istotne jest również rosnące znaczenie 

kliniczne tych bakterii. W ostatniej dekadzie, zarówno E. coli jak i Enterococcus spp. znalazły 

się w grupie ważnych czynników zakażeń szpitalnych, powodując liczne infekcje wtórne, 

m.in. w wyniku translokacji (przemieszczenia ze światła jelita, gdzie wchodzą w skład 



Załącznik nr 2  
dr Katarzyna Maria Jankowska 

Autoreferat o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej 

 

19 
 

komensalnej bakteriocenozy, do miejsc, w których odgrywają rolę patogenów). Na przykład 

chorobotwórcze szczepy E. coli wywołuje od 25 do 50% szpitalnych zakażeń układu 

moczowego oraz 90% zakażeń u ambulatoryjnie leczonych pacjentów, a wybrane szczepy E. 

fecalis i E. fecium są przyczyną co drugiego zakażenia szpitalnego krwi.  

Obecność oraz liczba bakterii wskaźnikowych i patogennych może się szybko zmieniać w 

czasie i przestrzeni (Boehm i in. 2003). Wciąż konieczne jest poszukiwanie nowych markerów 

ułatwiających szybką i dokładną ocenę ryzyka zachorowania (Wade i in. 2010; Napier i in. 

2017) oraz opracowanie szybkich testów diagnostycznych (Kong, i in. 2002; Colford i in. 

2012), pozwalających właściwie organizować tereny rekreacyjne i nimi zarządzać (Leecaster 

i Weisberg 2001). Dopracowuje się także metodykę poboru próbek dostosowaną do 

konkretnych warunków środowiska (Boehm i in. 2009; Costa-Dias i in. 2018). Badania 

mikrobiologiczne łączy się z danymi epidemiologicznymi (zebranymi np. na podstawie 

ankiet) i tworzy modele matematyczne pozwalające monitorować oraz przewidzieć 

potencjalne ryzyko mikrobiologiczne (quantitative microbial risk assessments – QMRAs) 

(Feng i in. 2015; Fewtrell i Kay 2015; Palazón i in. 2017). Coraz większą uwagę poświęca się 

również edukacji i poszerzaniu świadomości społeczeństwa dotyczącej właściwego 

korzystania i konieczności ochrony rejonów rekreacyjnych (Farnham i in. 2017).  

W roku 2003 uzyskałam dofinansowanie projektu pt. Ocena stanu sanitarnego ekosystemu 

plaży piaszczystej poddawanej silnej presji antropogenicznej na podstawie obecności bakterii 

wskaźnikowych i chorobotwórczych (Zał.4.II.F.1.) dzięki czemu mogłam kontynuować 

badania. Nadrzędnym celem projektu było zbadanie w jakim stopniu nasilenie ruchu 

turystycznego w rejonie kąpieliska wpływa na stan sanitarny środowiska, w tym na obecność 

wybranych grup bakterii chorobotwórczych. Przedmiotem badań były przybrzeżne wody 

morskie oraz osady piaszczyste Trójmiejskich, nadmorskich rejonów rekreacyjnych, a 

konkretnie plaży w Sopocie. Wyniki badań miały posłużyć do rozszerzonej charakterystyki 

stanu sanitarnego badanego środowiska oraz stanowić pomoc przy formułowaniu wytycznych 

dotyczących lokalizacji i zakresu badań do monitorowania nadmorskich rejonów 

rekreacyjnych. Wyniki badań wskazały, iż liczba bakterii wskaźnikowych koreluje ze 

skażeniem środowiska wybranymi bakteriami chorobotwórczymi takimi jak bakterie 

jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae, z rodzaju Salmonella, gronkowców  

manitolododatnich i manitoloujemnych oraz bakterii hemolizujących. Wyniki zostały 

opublikowane i prezentowane na konferencjach naukowo-technicznych (Zał.4.II.L.9  

4.II.E.d.1-2; 4.III.B.14). Jednak do dziś nie określono warunków mikrobiologicznych jakie 

powinien spełniać piasek wykorzystywany do celów rekreacyjnych, a badania stanu 

sanitarnego osadów piaszczystych plaż są prowadzone są jedynie okresowo i dotyczą 

wybranych rejonów. W światowej literaturze naukowej temat ten obecnie budzi duże 

zainteresowanie. Zauważono m.in. iż znacznie większa liczba bakterii wskaźnikowych  

i patogennych w piasku jest  związana z dłuższym czasem przebywania ludzi na plaży, niż 
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korzystania z kąpieli. Ma to wpływ na większe prawdopodobieństwo zachorowań po 

kontakcie z zanieczyszczonym piaskiem (Bonilla i in. 2007; Sabino i in. 2014). Oprócz 

dotychczasowych wskaźników bakteriologicznych, badania powinny objąć wirusy jelitowe i 

pierwotniaki chorobotwórczych (m.in. Giardia). Ze względu często na odnotowywane 

infekcje skórne po kontakcie z piaskiem warto także zwrócić uwagę na grzyby patogenne 

(Aspergillus sp., Candida sp., Microsporum sp. i Trichophyton sp) (Solo-Gabriele i in. 2016).  

W badaniach zajmowałam się także wpływem potoków uchodzących do strefy brzegowej 

na jej jakość sanitarną. Analizowaliśmy drobne cieki uchodzące do morza w rejonie Sopotu 

oraz wpływ Potoku Oliwskiego i rzeki Redy. Stwierdziliśmy, iż mogą one wnosić do strefy 

brzegowej znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego (Zał.4.II.A.7; 

4.II.E.e.4; 4.II.E.f.1; 4.II.L.10; 4.III.B.11-12). W 2009 roku władze Sopotu podjęły inwestycję 

zbierającą wyloty wód sześciu sopockich potoków (Granicznego, Karlikowskiego, Haffnera, 

Dworskiego (Środkowego), Bohaterów Monte Cassino i potoku nr 2 – położonego pomiędzy 

Granicznym i Karlikowskim) i wyprowadzającą je 400 m w głąb Zatoki Gdańskiej, co 

zdecydowanie poprawiło stan sanitarny kąpielisk. Niestety rzeka Reda i Potok Oliwski 

szczególnie po silnych opadach deszczu wnoszą znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzenia 

antropogenicznego (Zał. 4.III.B.64). 

 Kolejne moje prace związane były z udziałem w międzynarodowym projekcie Piaski 

przybrzeżne jako filtry biokatalityczne (Coastal Sands as Biocatalytical Filters – COSA) (Zał. 

4.II.J.a.3), którego polskimi partnerami byli koledzy z IOPAN w Sopocie. Celem projektu 

było zbadanie roli piasków morskich w funkcjonowaniu ekosystemów wybrzeży morskich, 

dzięki czemu możliwa będzie ich racjonalna eksploatacja. Projekt był finansowany z funduszy 

Programu Tematycznego "Środowisko i Zrównoważony Rozwój" realizowanego w ramach  

V Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej i 

wchodził w skład grupy projektów UE "European Land-Ocean Interaction Studies" 

(ELOISE), stanowiącej europejski wkład do międzynarodowego programu "International 

Geosphere-Biosphere Programme" (IGBP) w ramach projektu wiodącego "Land-Ocean 

Interactions in the Coastal Zone" (LOICZ). Badania prowadzone były na Półwyspie Helskim 

w rejonie Helu i na niemieckiej wyspie Sylt, położonej pomiędzy Morzem Północnym i 

Morzem Wattów. Wzięłam udział w czterech kampaniach terenowych w Polsce i Niemczech 

(Zał.4.III.L.a.7; 8). Moim głównym zadaniem było zbadanie stanu sanitarnego wody i osadów 

piaszczystych na plaży w Helu i próba odpowiedzi na pytanie czy, i jak szybko 

zanieczyszczenia pochodzenia fekalnego mogą być usuwane z ekosystemu plażowego w 

wyniku naturalnej dynamiki przybrzeżnej strefy brzegowej. W badaniach potwierdziłam 

swoje wcześniejsze obserwacje dotyczące występowania bakterii pochodzenia fekalnego w 

wodzie i piasku plażowym. Liczba bakterii psychrofilnych była zależna od pory roku, a 

bakterie wskaźnikowe występowały głównie latem, w okresie wzmożonego ruchu 

turystycznego, co pozwala przypuszczać, iż przy braku świeżej dostawy zanieczyszczeń są 
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one eliminowane ze środowiska (Zał.4.II.L 5; 4.III.B.1; 4.III.B.9; 4.III.B.15). W projekcie 

zaplanowano również akcje społeczne mające na celu poprawę świadomości dotyczącej 

potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wśród ludzi korzystających z plaży. Jestem 

współautorką broszury popularnonaukowej prezentującej ekosystem plaży piaszczystej i 

sposoby bezpiecznego korzystania z niego (Zał.4.II.E.g.1).  

 Moje doświadczenia terenowe i metodyczne pozwoliły mi zostać współautorką rozdziału 

poświęconego badaniu bakteriobentosu w przewodniku metodycznym opisującym fizyczne, 

chemiczne i biologiczne badania osadów morskich wydanym w 2010 roku pod redakcją prof. 

dr hab. Jerzego Bolałka (Zał.4.II.E.c.2).  

Kolejnym interesującym mnie zagadnieniem związanym z zagrożeniami 

mikrobiologicznymi rejonów przybrzeżnych jest zjawisko nasilającej się lekooporności 

wśród mikroorganizmów przenoszonych drogą wodną. Jest ono m.in. spowodowane nie w 

pełni uzasadnionym stosowaniem antybiotyków w celach terapeutycznych, a także 

poważnymi nadużyciami wykorzystywania antybiotyków w hodowli zwierząt (Tollefson i 

Miller 2000; Landers i in. 2012). Praktyka ta doprowadziła do selekcji lekoopornych, 

oportunistycznych i patogennych szczepów w środowisku. Pośrednie lub bezpośrednie 

skażenie ekosystemów wodnych tego typu mikroorganizmami stanowi potencjalne 

zagrożenie propagacją genów oporności i przenoszenia ich na inne mikroorganizmy w tym 

również saprofityczne. Ważnym rezerwuarem bakterii lekoopornych jak i samych 

antybiotyków są ścieki. Do wód powierzchniowych bakterie lekooporne trafiają także w 

wyniku dopływu wód opadowych, ścieków pochodzenia odzwierzęcego, spływów 

powierzchniowych oraz z nieszczelnych osadników gnilnych na terenach o nieuregulowanej 

gospodarce wodno-ściekowej. Byłam wykonawcą w dwóch projektach realizowanych w 

Katedrze Technologii Wody i Ścieków WILiŚ PG przez dr hab. inż. Anetę Łuczkiewicz, prof. 

PG. W latach 2007-2009 był to projekt pt. Występowanie bakterii lekoopornych w wodnych 

ekosystemach śródlądowych poddawanych presji antropogenicznej (Zał.4.II.J.b.4), a w latach 

2010-2013 projekt pt. Badania lekooporności, wirulencji i zróżnicowania genetycznego 

bakterii wskaźnikowych w odpływach z oczyszczalni ścieków i ich odbiorniku - morskich 

wodach przybrzeżnych (Zał.4. II.J.b.11). Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie 

z listy JCR (Zał.4.II.A.10) oraz w trzech innych artykułach recenzowanych (Zał.4.II.E.d.3; 

Zał.4.II.E.d.5-6), których jestem współautorką. Prezentowane były również na 13 

konferencjach międzynarodowych i krajowych (Zał.4.III.B.13; 4. III.B.23-24; 4.B III..29-30; 

4. III.B.41-42; 4. III.B.13; 4. III.B.48; 4.B III..55; 4.B III..57-58; 4.B III..64) 

 Obecnie jestem wykonawcą w projekcie Model Areas for Removal of Pharmaceutical 

Substances in the South Baltic – MORPHEUS również realizowanym przez prof. 

Łuczkiewicz, w ramach funduszy InterReg South Baltic UE (Zał.4.II.J.a.11). Celem projektu 

jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu farmaceutykami środowiska wodnego w regionie 

Morza Bałtyckiego. Uczestniczy w nim siedmiu partnerów ze Szwecji, Niemiec, Litwy i 
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Polski oraz 9 partnerów stowarzyszonych (głównie eksploatatorów oczyszczalni ścieków i 

przedstawicieli lokalnych władz). Głównym celem projektu jest dostarczenie informacji na 

temat konsumpcji farmaceutyków w regionach nadmorskich wraz z oszacowaniem ich dalszej 

emisji do środowiska (w tym wypadku wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego). 

Przygotowany zostanie także raport dot. istniejących i zaawansowanych metod oczyszczania 

ścieków umożliwiających ograniczenie emisji związków farmaceutycznych do wód 

odbiornika, co ma pomóc instytucjom zarządzającym oraz eksploatatorom oczyszczalni 

ścieków w zrozumieniu i ocenie ryzyka związanego z emisją farmaceutyków do wód 

odbiornika.  

W zespole Katedry Technologii Wody i Ścieków WILiŚ PG podejmowaliśmy również 

badania dotyczące zagrożeń mikrobiologicznych związanych z odprowadzaniem do 

środowiska ścieków oczyszczonych (Zał.4.II.E.e.2). Szczególnie duże oczyszczalnie 

komunalne ze względu na znaczący ładunek zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w tym 

organizmów patogennych, mimo wysokoefektywnych technologii oczyszczania mogą 

stanowić poważne zagrożenie dla jakości sanitarnej środowiska.  

W latach 2007 – 2010 byłam współwykonawcą projektu New methods of emission 

reduction of selected pollutants and application of by- products from sewage treatment plants 

finansowanego z funduszy EEA Norwey Grants (Zał.4.II.J.a.8). Celem projektu było 

porównanie i wytypowanie najskuteczniejszej metody dezynfekcji ścieków oczyszczonych. 

Do porównania wytypowano trzy technologie: ozonowanie, promieniowanie UV oraz 

mikrofiltrację. Badania prowadzone były w skali laboratoryjnej i półtechnicznej w obiektach 

dwóch największych oczyszczalni Trójmiasta: oczyszczalni ścieków „Wschód” w Gdańsku 

oraz „Dębogórze” w Gdyni. Wszystkie metody wykazały znaczną skuteczność w poprawie 

jakości ścieków oczyszczonych. W przypadku dezynfekcji przy pomocy promieniowania UV 

redukcja liczby bakterii sięgała 4 rzędów wielkości. Stwierdzono również  że bakterie z grupy 

coli typu kałowego były bardziej wrażliwe na promieniowanie UV niż paciorkowce kałowe. 

Mikrofiltracja powodowała obniżenie liczby bakterii wskaźnikowych o 3-5 rzędów wielkości. 

Skutecznie usuwana była także zawiesina, mętność, fosfor ogólny i ChZT; a niewielkim 

stopniu azot ogólny. Wyniki, których jestem współautorką opublikowano w trzech artykułach 

z listy JCR (Zał.4.II.A.11-12) oraz w pięciu innych artykułach recenzowanych (Zał.4.II.E.d.6-

8; 4.II.E.e.3; 4.II.E.f.7) oraz zaprezentowano 9 na międzynarodowych i krajowych 

konferencjach naukowych (Zał.4.III.B.26-28; 4.III.B.38-39; 4.III.B.44-45; 4.III.B.60; 

4.III.B.62). Końcowym efektem projektu jest również książka pt. Dezynfekcja Ścieków pod 

redakcją Krystyny Olańczuk-Neyman i Bernarda Quanta, wydana w 2015 roku, której 

również jestem współautorką (Zał.4.II.E.c.2).  
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Ad. II. Procesy mikrobiologiczne zachodzące w wodzie przeznaczonej do spożycia 

przesyłanej w sieci wodociągowej oraz  

w nowoczesnych układach oczyszczania ścieków komunalnych. 

Pracując w Katedrze Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej  

i Środowiska PG biorę aktywny udział w projektach dotyczących procesów 

mikrobiologicznych zachodzących w wodzie przeznaczonej do spożycia przesyłanej w sieci 

wodociągowej oraz w nowoczesnych układach oczyszczania ścieków komunalnych, 

realizowanych w naszym zespole.  

W latach 2010-2013 byłam współwykonawcą projektu NCN pt. Badanie podatności wód 

rozprowadzanych w sieci wodociągowej na wtórny wzrost bakterii (Zał.4.II.J.b.10). 

Podstawowym zadaniem systemów zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi, poza spełnieniem wymagań ilościowych i jakościowych, jest zminimalizowanie ryzyka 

pogorszenia się jej jakości w sieci wodociągowej. Ważną cechą wody w sieci wodociągowej 

jest jej biologiczna stabilność czyli brak rozwoju i wtórnego wzrostu liczby różnorodnych 

mikroorganizmów, któremu często towarzyszą niekorzystne zmiany cech fizycznych (np. 

mętność, zapach, smak, barwa) oraz cech chemicznych (np. wzrost stężenia żelaza, manganu, 

azotynów, azotanów). Badania prowadzone były z zastosowaniem metod fluorescencyjnych 

i molekularnych w próbkach wody pobieranej z gdańskiej sieci wodociągowej zasilanej z 

ujęcia powierzchniowego ZUW Straszyn oraz gdyńskiej zasilanej z dwóch ujęć wód 

podziemnych ZUW Wiczlino i ZUW Sieradzka. Badano wodę surową, wodę po procesach 

uzdatniania podawaną do sieci oraz wodę rozprowadzana w sieci wodociągowej. Wyniki 

badań wykazały, iż procesy technologiczne zastosowane na stacjach uzdatniania wody mają 

zasadniczy wpływ na stan fizjologiczny i aktywność żywych komórek bakteryjnych 

pozostających w wodzie po jej uzdatnieniu. Potencjalny ich wtórny wzrost w wodzie 

rozprowadzanej w sieci wodociągowej zależy zarówno od aktywności komórek bakteryjnych 

występujących w wodzie po procesach uzdatniania, jak również od warunków 

środowiskowych panujących w rozprowadzanej wodzie (stężenie substancji organicznych 

podatnych na rozkład biologiczny i biogenów, temperatura, stężenie środka 

dezynfekcyjnego). Końcowym efektem projektu był obszerny raport (Zał.4.II.F.b.10), dwie 

publikacje na liście JRC (Zał.4.II.A.13; 4.II.A.17) i doniesienia na konferencjach naukowych 

(Zał.4.III.B.59; 61; 65; 68). 

W latach 2010 -2012 byłam kierownikiem zadania w projekcie pt. Innowacyjne źródło 

węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków – INCAS 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 

poddziałania 1.3.1. (Zał.4.II.J.a.9). Dotyczył on oceny możliwości wspomagania procesu 

denitryfikacji w biologicznym oczyszczania ścieków zewnętrznym źródłem węgla w postaci 

produktów ubocznych z produkcji alkoholu (m.in. olejów fuzlowych i syropu). Jako 

porównawczy materiał stanowiący zewnętrzne źródło węgla wykorzystywano metanol, etanol 

i kwas octowy. Badania w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej prowadzono w 

oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku, Dębogórze w Gdyni, GOŚ w Łodzi oraz LOŚ w 
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Poznaniu. Prowadzono analizy możliwości adaptacyjnych biomasy osadu czynnego przy 

zastosowaniu zewnętrznych źródeł węgla a także pomiary szybkości procesu denitryfikacji 

oraz pomiary uwalniania i anoksycznego poboru fosforanów. Zadaniem mojego zespołu była 

analiza składu populacji organizmów prokariorycznych budujących kłaczki osadu czynnego 

zastosowaniem metody hybrydyzacji „in situ” FISH oraz metod genetycznych (PCR –

DGGE). Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł 

węgla do wspomagania procesów denitryfikacji w komorach osadu czynnego, co zostało 

opisane w publikacji z listy JCR (Zał.4.II.A.15), i innej publikacji recenzowanej 

(Zał.4.II.E.f.5), sześciu raportach (Zał.4.II.F.b.2;4;6-9) i wielu doniesieniach konferencyjnych 

(Zał.4. II.L.12; 18; 37; 46; 47; 49; 51; 53; 66; 67; 70), których jestem współautorką. 

Brałam również udział w badaniach dotyczących oceny zagrożeń ekotoksykologicznych 

i mikrobiologicznych związanych z procesem współoczyszczania tzw. ścieków trudnych, 

mieszaniny ścieków komunalnych i odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. We 

współpracy z Katedrą Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i 

Energetyki Politechniki Gliwickiej w Katedrze Technologii Wody i Ścieków WILiŚ PG 

prowadziliśmy badania w projekcie pt. Zmienności zagrożeń ekotoksykologicznych i 

mikrobiologicznych towarzysząca biologicznemu oczyszczaniu odcieków ze składowisk 

odpadów komunalnych” (Zał.4.II.J.b.5.). Analizom zostały poddane ścieki komunalne 

pochodzące z oczyszczalni „Gdańsk-Wschód" oraz odcieki ze składowisk: ZU Szadółki w 

Gdańsku (określane jako składowisko "stare") i "Eko-Dolina" w Łężycach k/Gdyni (określane 

jako składowisko "młode"). Badania prowadzone były skali laboratoryjnej na modelu 

przepływowym odpowiadającym systemom oczyszczania ścieków znanym jako układy A2O 

(anaerobic – anoxic – oxic) oraz w sekwencyjnym reaktorze biologicznym (SBR). Po fazie 

wpracowania do ścieków komunalnych dodawano odcieki składowiskowe od 0,5 do 10 % 

objętości. Uzyskane wyniki pozwoliły wnioskować, iż zastosowany dodatek odcieków nie 

wpływał zasadniczo na  efektywność usuwania bakterii, tak wskaźnikowych (> 99,9 % dla E. 

coli i Enterococcuss spp.) jak i dla bakterii saprofitycznych i mezofilnych (> 99,8 %). Ze 

względu na toksyczność odcieków określano aktywność metaboliczną komórek Procaryota 

występujących w ściekach oczyszczonych z zastosowaniem testu Live/Dead BacLight. 

Stwierdzono, iż wzrastający dodatek odcieków choć zauważalny, nie miał istotnego wpływu 

na zmniejszenie liczby żywych komórek bakteryjnych. Przeprowadzono również analizę 

aktywności konsorcjów bakteryjnych zasiedlających kłaczki osadu czynnego, biorących 

udział w procesach współoczyszczania, z zastosowaniem metody fluoroscencyjnej 

hybrydyzacji in situ (FISH). W badaniach stwierdzono zahamowanie II stopnia nitryfikacji w 

reaktorach laboratoryjnych SBR. Wyniki badań prezentowane były na konferencjach 

naukowych (Zał.4.III.B. 33; 34; 35; 37; 46; 50) i opublikowane (Zał.4.II. A.9; 4.II.A.11; 

4.II.E.f.6). 
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Ad. III. Mikrobiologia środowisk polarnych w kontekście zmian klimatycznych 

 Kolejnym obszarem moich zainteresowań naukowych są zależności zachodzących w 

zbiorowiskach prokariotycznych w środowisku rejonów polarnych. Obszary te, określane są 

często jako laboratorium badawcze pozwalające stosunkowo szybko obserwować i 

prognozować zmiany klimatyczne. Szczególnie interesujący jest wpływ oddziaływania 

antropogenicznego, powodujący duże zmiany w rejonach, które pozornie nie są na nie 

narażone. Ekstremalne warunki meteorologiczne i krótkie zależności troficzne sprawiają 

jednak, że nawet niewielka zmiana wcześniejszych relacji jest tam wyraźnie widoczna. Skutki 

tych zmian można śledzić na każdym poziomie łańcucha troficznego, a im jest on niższy tym 

oddziaływane na cały ekosystem jest silniejsze. 

 Dzięki współpracy z pracownikami Zakładu Ekologii IOPAN w Sopocie i prof. dr hab. 

Janem Marcinem Węsławskim, nawiązanej jeszcze podczas studiów, w 2003 mogłam wziąć 

udział w rejsie badawczym na niemieckim lodołamaczu badawczym R/V „Polarstern” 

należącym do Instytutu Alfreda Wegenera w Bremie (Zał.II.Ja.4.). W czasie 

trzytygodniowego rejsu razem z prof. dr hab. Barbarą Urban Malinga prowadziłam badania 

na morzu Grenlandzkim na trasie z Longyearbyen (Archipelag Svalbard) do Tromso 

(Norwegia). Głównym celem projektu było określenie zróżnicowania fauny dennej w 

gradiencie głębokości w głębokowodnym rejonie Hausgarten. Jest to specyficzny obszar 

położony pomiędzy wyspą Spitsbergen Zachodni a Grenlandią gdzie w stosunkowo 

niewielkiej odległości dno morskie obniża się ponad 5000 m. Ten ciekawy rejon jest od 

kilkunastu lat badany przez naukowców z AWI. W naszym projekcie próbki osadów dennych 

pobierane były na dziewięciu stacjach w transekcie głębokości od 1000 m do 5500 m. Próbki 

były pobierane z wykorzystaniem różnego typu narzędzi takich jak boxcorer 50x50cm i 

multicorery rdzeniowe. Głównymi pytaniami projektu było stwierdzenie czy istnieje wzór 

pionowego rozkładu fauny dennej zamieszkującej osady wzdłuż gradientu głębokości wody. 

Jeśli tak, to jak ten wzorzec może wiązać się z zmieniającym się otoczeniem biotycznym/ 

abiotycznym takim jak struktura osadów, jakość i dostępność pokarmowa. Badania 

mikrobiologiczne miały w tym projekcie niewielki, ale znaczący udział. Biorąc pod uwagę 

fakt, że dopiero zaczynałam prace z technikami mikroskopii fluorescencyjnej za pewien 

sukces, mogę uznać to, że uzyskane wyniki potwierdzały wyniki uzyskane przez kolegów z 

AWI. Pewne różnice wynikały głównie z innych właściwości barwników flurescencyjnych 

użytych przez nas do badań. Niemieccy koledzy stosowali oranż akrydyny, a my Sybr Gold. 

W AWI badano tylko próbki powierzchniowej warstwy osadów my badaliśmy również próbki 

na głębokości 15 cm osadu. Tutaj wyraźnie zauważyłam, że liczba i biomasa bakterii rośnie 

wraz z głębokością. Badania zostały powtórzone w 2017 roku przez kolegów z IOPAN 

uczestniczących kolejnym rejsie i ich analizy są w toku. (Zał.II.E.f.2).  
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 Dalsze zainteresowani mikroorganizmami występującymi w Arktyce mogłam rozwijać 

analizując próbki osadów piaszczystych pobranych na dwóch plażach Wyspy Niedźwiedziej 

należącej do Archipelagu Svalbard. Wyniki prezentowałam na konferencji (Zał.III.B.7.) i 

jestem współautorem publikacji naukowej z listy JCR (Zał.II.A.1.). 

 Kolejny etap moich badań Arktyce związany był z IV Międzynarodowym Rokiem 

Polarnym. W roku 2005 zostałam zaproszona do udziału w projekcie pt. Struktura, ewolucja 

i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce, 

który był częścią Narodowego Programu Polarnego 2005- 2007 „Biosfera” (Zał.4.II.J.b.14). 

Dodatkowo pozyskałam fundusze z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt 

pt Wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie pętli mikrobiologicznej w fiordzie polarnym, 

którego byłam kierownikiem (Zał.4.II.J.b.3). Zorganizowałam i uczestniczyłam w trzech 

ekspedycjach terenowych do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund położonej w południowej 

części wyspy Spitsbergen Zachodni w Archipelagu Svalbard (Zał.4.III.L.a.11; 13; 14). Projekt 

realizowałam we współpracy z dr Dorotą Górniak Wydziału Biologii z UWM w Olsztynie, 

gdzie w roku 2004 odbyłam staż naukowy (Zał.4.III.L.a.9.) podczas którego doskonaliłam 

umiejętności związane z analizą mikroskopową. 

Główny celem projektu było zweryfikowania jednej z postawionych hipotez badawczych:  

H1. Topnienie lodowców powoduje obumieranie morskich organizmów stenohalinowych, 

co  w konsekwencji prowadzi do wzrostu puli łatwo przyswajalnej materii organicznej w 

wodzie fiordu. Powoduje to z kolei zwiększenie się liczebności bakterii heterotroficznych 

oraz wzrost ich aktywności, co prowadzi do intensyfikacji procesów zachodzących w 

obrębie mikrobiologicznej pętli troficznej. 

H2. Słodka woda wytopiskowa ogranicza rozwój bakterii heterotroficznych w związku, z 

czym strefy czołowe lodowców nie są obszarami wzmożonego rozwoju bakteriocenozy. 

Prowadzi to w konsekwencji do trwałych zmian w funkcjonowaniu mikrobiologicznej pętli 

troficznej w przybrzeżnych rejonach fiordu polarnego.  

Wytypowaliśmy 7 stacji badawczych różnych rejonach fiordu. Części zupełnie 

zewnętrznej punktach H1, w części centralnej H2, H3 i H4 oraz w wewnętrznej części za 

półwyspem Treskelen punkty H5, H6 i H7. Próbki wody pobieraliśmy w profilach głębokości 

od 0 do 50 lub 120 m (w zależności od punktu). Analizowaliśmy parametry fizykochemiczne 

takie jak temperatura, zasolenie, stężenie zawiesiny mineralnej i rozpuszczonego węgla 

organicznego. Badania mikrobiologiczne dotyczyły liczebność wirioplanktonu, aktywności 

komórek bakteryjnych z zastosowaniem metody Life/Death, a także określenia ogólnej liczby 

bakterii, wielkość komórek i ich biomasy. Wykonaliśmy także klasyfikacje grup 

taksonomicznych z zastosowaniem fluorescencji in situ (FISH) oraz porównanie struktury 

zbiorowisk mikroorganizmów na podstawie analizy z zastosowaniem elektroforezy w 

gradiencie czynnika denaturującego – PCR- DGGE. Badania potwierdziły częściowo 

pierwszą z postawionych hipotez, gdyż okazało się że to nie strefy bezpośredniego 

oddziaływania lodowców a centralna cześć fiordu, gdzie występuje intensywne mieszanie się 
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słodkiej wody pochodzenia lodowcowego z masami wody oceanicznej, to miejsce 

najintensywniejszego rozwoju bakterioplanktonu. W obszarze tym odnotowano jego 

największe liczebności, zróżnicowanie taksonomiczne i aktywność. Liczne występowanie 

mikroorganizmów może mieć również związek z występowaniem na stokach górskich 

otaczających fiord wielu bardzo liczebnych kolonii ptasich, co skutkuje spływem znacznej 

ilości materii organicznej i związków biogennych (głównie azotu) do wód fiordu. Płaska 

terasa nadbrzeżna w tym rejonie jest miejscem kumulacji substancji pokarmowych, co w 

połączeniu z wysokimi pływami powoduje użyźnianie wody fiordu w tym rejonie. 

Stwierdziliśmy także stosunkowo małe zróżnicowanie taksonomiczne bakterioplanktonu w 

wewnętrznej części fiordu co wydaje się potwierdzać przypuszczenie, że przy znacznej 

dynamice mas wodnych spowodowanej dopływem topniejącej wody lodowcowej występuje 

tam zespół mikroorganizmów dobrze przystosowanych do panujących warunków (Zał. 4. 

II.F.b.1).  

W roku 2007 uzyskałam dofinansowanie z norweskiej instytucji badawczej European 

Centre for Arctic Environmental Research (ARCFAC V) (Zał.4.II.J.a.6) i podobne badania 

przeprowadziliśmy w drugim fiordzie Spitsbergenu - Kongsfiorden położonym znacznie dalej 

na północ (Zał.4.III.L.a.15). Analizując próbki wody pobrane w podobnym układzie 

przestrzennym jak w Hornsundzie, również tutaj stwierdziliśmy występowanie rejonów 

znacznie różniących się od siebie pod względem mikrobiologicznym (publikacja JCR - 

Zał.4.II.A.6). Wyniki obu projektów prezentowałam na wielu konferencjach 

międzynarodowych i ogólnopolskich (Zał.4.II.L.11 i Zał.4.III.B. 10; 19; 22; 25; 72). 

Kolejny etap to dalsza współpraca z dr Górniak i kolegami hydrogeologami z 

Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Henrykiem Marszałkiem i dr Mirosławem 

Wąsikiem. Doktor Górniak realizowała projekt pt. Procesy kształtujące powstawanie 

mikrobiocenoz zbiorników słodkowodnych na przedpolu lodowca w warunkach 

przyspieszonej deglacjacji (Zał.4.II.J.b.9). Przy wsparciu logistycznym Polskiej Stacji 

Polarnej Hornsund prowadziliśmy badania w stacji terenowej w Zatoce Hyttevika, która jest 

doskonałym miejscem wypadowym do prowadzenia badań w rejonie czoła lodowca 

Werenskiolda. Miejsce badań zostało wybrane nie przypadkowo ponieważ morena czołowa 

powstała w wyniku wycofywania się lodowca tworzy bardzo interesujące zbiorniki 

słodkowodne zasiedlane przez różne typy bakteriocenoz. Prowadziliśmy również badania 

obecności i różnorodności mikroorganizmów w arktycznym systemie rzeczno-jeziornym. 

Jako obiekt badań wybraliśmy dolinę Bratteggdalen. Stwierdziliśmy, że obecność i 

różnorodności mikroorganizmów była determinowana przez zmieniające się warunki 

środowiskowe. Górne jezioro podlegało silnemu wpływowi wody pochodzącej z ablacji. W 

jeziorze środkowym odnotowano redukcję większości mierzonych parametrów 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Natomiast jezioro Myrktjørna to typowy przykład 

ultraoligotroficznego jeziora arktycznego z dobrze rozwiniętą siecią troficzną i zależnościami 

ekologicznymi. W podsumowaniu zauważyliśmy, iż sukcesja ekologiczna planktonowych 

prokariotów w arktycznym systemie jeziorno-rzecznym zachodzi w dwóch etapach. Pierwszy 

to selekcja mikroorganizmów pochodzących z lodowców związaną ze zmianą warunków 
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środowiskowych, a następnie przez kolonizację wybranych grup mikroorganizmów po ich 

adaptacji. Efektem projektu jest publikacja z listy JCR (Zał.4.II.A.18) i wiele doniesień 

konferencyjnych (Zał.4.III.B.20; 21; 63; 79), których jestem współautorką.  

Kolejne etapy badań mogłam realizować dzięki udziałowi w XXXVI Wyprawie Polarnej 

Instytutu Geofizyki PAN na Spitsbergen (Zał.4.III.L.a.21). Jako zastępca kierownika 

Wyprawy spędziłam w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund cały rok i oprócz wielu 

obowiązków, które dotyczyły bezpośredniego działania stacji oraz mojej pracy jako dydaktyk 

w projekcie edukacyjnym EDUSCIENCE (opis w części 6), zrealizowałam również kilka 

małych projektów naukowych. 

Chyba za największy sukces mogę uznać badania wykonane podczas nocy polarnej. 

Procesy biologiczne zachodzące podczas okresów całkowitej ciemności są obecnie tematem 

zainteresowania wielu zespołów naukowych. W styczniu 2014 w Stacji w Ny Alesundzie 

koledzy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie pracowali w dużym 

projekcie „Marine Night”. Moim pomysłem było porównanie bakteriocenozy w profilu 

głębokości w czasie całkowitej ciemności i momentu kiedy pojawia się światło słoneczne. 

Było to możliwe do realizacji ponieważ fiord Hornsund przez cały rok był wolny od lodu 

morskiego. W połowie stycznia 2014 (okres całkowitej ciemności) i w lutym już po wschodzie 

słońca udało się znaleźć w „okno pogodowe” i pobrać próbki na fiordzie. Niestety w marcu 

było to niemożliwe ze względu na bardzo silne wiatry. Próbki pobieraliśmy w rejonie czoła 

lodowca Hansa i w laboratorium Stacji przygotowywałam je do dalszej analizy w Polsce. W 

obu miesiącach nie odnotowaliśmy różnic w temperaturze i zasoleniu wody w całej kolumnie 

wody. Natomiast w styczniu zauważyliśmy większą liczbę komórek bakteryjnych, były one 

także większe i miały większa biomasę. Porównując parametry mikrobiologiczne z 

zawartością ogólnego węgla organicznego zauważyłam zdecydowaną korelację w styczniu, 

natomiast w lutym nie stwierdziłam takiej zależności. Na podstawie porównania składu 

bakteriocenozę z wykorzystaniem techniki NGS Illimina stwierdziłam niewielkie różnice w 

składzie gatunkowym. Co ciekawe po szczegółowej analizie taksonów zauważyłam ponad 60 

% populacji stanowi 9 gatunków. Wyniki prezentowałam na konferencjach naukowych 

(Zał.4.II.L.13 i Zał.4.III.B.82), a publikacja jest w przygotowaniu.  

Latem 2013 roku razem z prof. Anetą Łuczkiewicz analizowałyśmy strukturę 

bakterioplanktonu płytkich jezior w rejonie PSP Hornsund. Pobraliśmy próbki wody z dwóch 

płytkich jezior w okolicy Stacji. Jedno z nich służy latem jako źródło wody pitnej dla stacji tu 

pobierałyśmy wodę w dwóch punkach na dopływie do jeziorka i w miejscu ujęcia dla Stacji, 

drugie jest odbiornikiem ścieków w Stacyjnej oczyszczalni. Analizowałyśmy próbki ścieków 

wypływające bezpośrednio ze stacyjnej oczyszczalni. Metodą mikroskopową określiłyśmy 

wskaźniki struktury bakteriocenozy i aktywność komórek, a także porównałyśmy strukturę 

zbiorowisk mikroorganizmów na podstawie analizy sekwencji NGS Illumina. Zdecydowanie 

najmniejszą liczbę bakterii i ich biomasę stwierdziłyśmy w jeziorkach wody pitnej prawie o 

milion więcej w jeziorku odpływowym a największe wartości w ściekach oczyszczonych. 

Wyniki porównania sekwencji wskazują na pojawienie się w środowisku bakterii z typu 

Planctomycetes 5,7 % i bakterii nitkowatych Chloroflexi 5,18 %. Możemy wyraźnie 
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zauważyć wpływ procesu oczyszczania na zbiorowisko mikrobiologiczne. Wyniki 

prezentowałam na konferencjach naukowych (Zał.4.II.L.13 i Zał.4.III.B.82; 84), a publikacja 

jest w przygotowaniu.  

W czasie mojego pobytu na Stacji wzięłam również udział w projekcie realizowanym 

przez zespół IOPAN z Sopotu pod kierunkiem prof. Marcina Węsławskiego pt. Dojrzewanie 

ekosystemu morskiego Arktyki GAME. Celem projektu była weryfikacja hipotezy o 

dojrzewaniu czyli „starzeniu się” ekosystemu morskiego Arktyki w wyniku globalnego 

ocieplenia. W teorii ekologii miarą dojrzałości ekosystemów jest sposób, w jaki przepływa 

przez nie energia. W dojrzałych ewolucyjnie starych ekosystemach przepływ energii jest 

rozproszony, z niewielkimi ilościami niewykorzystanej materii organicznej. Są to zwykle 

złożone systemy, o dużej różnorodności biologicznej. Młode lub podlegające zaburzeniom 

ekosystemy morskie mają zwykle prostszą strukturę, mniej połączeń troficznych między 

organizmami i często następuje w nich odkładanie niewykorzystanej materii organicznej 

(węgla). Procesy mikrobiologiczne są doskonałym wskaźnikiem tego typu różnic. Projekt 

przewidywał porównanie na dwóch fiordów polarnych poddawanych różnym 

oddziaływaniem wód atlantyckich znajdujących się na różnych poziomach „dojrzałości”. 

Fiord Hornsund jest uznawany za „zimniejszy”, w porównaniu Kongsfjorden, uważanego za 

fiord cieplejszy. W badaniach prowadzonych na statku badawczym Oceania wzięła udział 

również studentka Wydziału WILiŚ PG, a obecnie doktorantka Agnieszka Kalinowska, w 

której przewodzie doktorskim jestem promotorem pomocniczym. Na podstawie analizy 

pobranych próbek wody morskiej i osadów dennych, stwierdziłyśmy wyższą produkcję 

bakteryjną w wodach zimniejszego fiordu Hornsundu, w porównaniu z wodami 

Kongsfjorden. Podobny trend (wyższe wartości w Hornsundzie) zauważono w przypadku 

liczebności oraz biomasy bakterioplanktonu. Oprócz temperatury, wody obu fiordów różnią 

się ilością i dostępnością rozpuszczonej materii organicznej (DOM), która może pochodzić z 

produkcji pierwotnej, spływu z lądu w czasie lata polarnego lub dużych ilości związków 

biogennych pochodzących z tundry, topniejących lodowców i licznych kolonii ptasich, 

spływających do wód fiordu Hornsund. Wyniki pokazują, że w obu fiordach najważniejsze 

czynniki wpływające na produkcję bakteryjną bakterioplanktonu morskiego to: temperatura, 

stężenie feofityny (która jest produktem rozkładu fitoplanktonu) oraz zawartość 

rozpuszczonego węgla organicznego. Rozpuszczona materia organiczna DOM może 

pochodzić z odchodów roślinożernego zooplanktonu, albo ze spływu powierzchniowego. 

Produkcja pierwotna wydaje się mieć mniejszy wpływ niż dotychczas sądzono. Wyniki 

prezentowane były na konferencjach (Zał.4.III.B.76; 77) i opublikowane w artykułach 

naukowych JCR (Zał.4.II.A.19) i innych (Zał.4.III.E.e.5), których jestem współautorką. 

Po powrocie z Wyprawy nawiązałam kontakt z koleżankami z Katedry Chemii 

Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Zajęłam się analizą wpływu 

parametrów chemicznych modyfikujących środowisko na zróżnicowanie bakteriocenozy w 

obszarze zlewni rzek Arktycznych. Jako rejon badań wybrana została położona niedaleko PSP 

Hornsund, zlewnia rzeki Revelva. Próbki pobierane były w 14 punktach, podzielonych na trzy 

kategorie; wody rzeczne wody, wody jeziora Revvatnet i wody dopływów. Na podstawie 
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analizy próbek pobranych w roku 2015 zauważyliśmy wyraźnie, że liczba komórek 

bakteryjnych w wodzie zależy od warunków meteorologicznych. W wodzie rzecznej 

stwierdziłyśmy bardzo wysoką korelacje liczby bakterii i takich parametrów chemicznych 

wartość pH czy obecności metali ciężkich i formaldehydów. Natomiast stężenie 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych korelowała na wysokim poziomie 

zarówno wodzie rzecznej jak i jeziornej. Efektem tych badań są dwie publikacje JCR (Zał.4. 

II.A.20; 21) i doniesienia konferencyjne (Zał.4.III.B.81; 83;87). Obecnie analizujemy materiał 

z kolejnych lat badań m.in. również do porównawczych badań genetycznych.  

Miałam również okazję prowadzić badania w Antarktyce. W roku grudniu 2008 roku 

zostałam zaproszona przez prof. dr hab. Marka Zdanowskiego do wzięcia udziału w projekcie 

specjalnym pt. Wpływ deglacjacji na powstawanie i kształtowanie przez mikroorganizmy 

ekosystemów polarnych (Zał.4.II.J.b.15) realizowanym w Zakładzie Biologii Antarktyki PAN 

w Warszawie również w ramach IV Międzynarodowego Roku Polarnego w ramach programu 

ClicOPEN (Zał.4.II.J.a.7). Dodatkowo otrzymałam dofinansowanie MNiI w postaci projektu 

pt. Wpływu deglacjacji na powstawanie i kształtowanie przez mikroorganizmy ekosystemów 

polarnych (Zał.4.II.J.b.8). Wzięłam udział w XXXIII Wyprawie Polarnej do Polskiej Stacji 

Antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego na Szetlandach 

południowych gdzie spędziłam trzy miesiące (Zał.4.III.L.a.17). Głównym rejonem badań była 

zatoka pod czołem Lodowca Ekologii. Miejsce wyjątkowe ze względu na jej półzamknięty 

charakter. Woda morska docierająca tam z falą pływową, która sięga do 1.5 wysokości i 

zmienia całkowicie warunki środowiskowe, które w czasie odpływu z powodu znacznej ilości 

wody wytapiającej się z lodowca, są zdecydowanie słodkowodne. We współpracy z kolegami 

z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, analizowaliśmy zespoły mikroorganizmów 

zasiedlających kamienne dno laguny okresowo wolne od wody. Badania molekularne 

wykazały znaczną różnorodność w strukturze taksonomicznej bakteriocenozy Laguny 

Ekologii. Przedstawiona analiza PCR-DGGE Występowanie 50 dominujących taksonów. 

Około 30% wyizolowanych sekwencji stwierdzono we wszystkich badanych próbkach wody 

i bakterioperifitynu. Pozostałe wykryte sekwencje DNA gatunków specyficznych były 

unikalne dla poszczególnych typów siedlisk. Bakterie zasiedlające kamienie 

charakteryzowały się bardzo zróżnicowaną i bardzo dużą różnorodnością grup 

drobnoustrojów. Rozkład poszczególnych gatunków w poszczególnych próbkach 

bakterioperifitonu był bardzo podobny. W próbkach wody liczba gatunków dominujących 

była znacznie niższa. Istotną statystycznie różnicę wykazano w strukturze taksonomicznej 

wody oceanu i wody laguny. Wyniki wskazują na niezwykle wysoką aktywność metaboliczną 

bakterii obserwowanych w strefach przybrzeżnych laguny co wpływa z kolei na intensywność 

procesów, mikrobiologicznego rozkładu i mineralizacji materii organicznej osadzonej w 

zbiorniku. Powyższe zjawiska mają kluczowe znaczenie dla stymulacji i regulacji tempa, w 

jakim procesy zachodzą w ekosystemie Laguny. Wyniki były prezentowane na konferencjach 

naukowych (Zał.4.B.31; 32; 36) oraz zostały opublikowane w artykułach: z listy JCR 

(Zał.4.II.14) i innym (Zał.4.II.E.e.1), których jestem współautorką. 
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Oprócz badań pod lodowcem Ekologii realizowaliśmy też projekt który był kontynuacją 

prac prowadzonych w Arktyce (na Spitsbergenie). W badaniach prowadzonych przeze mnie 

w 2009 roku i kontynuowanych przez dr Górniak w 2010 roku w Zatoce Admiralicji 

wyróżniliśmy trzy wyraźne rejony odrębne od siebie pod względem mikrobiologicznym. 

Efektem badań były doniesienia konferencyjne (Zał.4.III.B.43; 54) i obszerny raport 

(Zał.4.II.F.5), którego jestem współautorką. 

 

Jak dotychczas w rejonach Arktyki i Antarktyki spędziłam łącznie prawie dwa lata i 

obecnie planuję kolejną turę badań terenowych. 

 

6. Informacja o działalności dydaktycznej, organizacyjnej, współpracy naukowej  

i popularyzacji nauki  

 

Od roku 1998 prowadzę zajęcia dydaktyczne związane z biologią środowiska na 

Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej dla studentów I i II stopnia 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska (Zał.4.III.J.a): 

 „Procesy biologiczne i chemiczne” (laboratorium - studia jednolite stacjonarne do 

2005),  

 „Biologia i chemia środowiska (laboratorium – studia jednolite wieczorowe) lata 

2005/2007, 

 „Biologia środowiska i ekologia” (wykład, ćwiczenia, laboratorium - kurs 

inżynierski, studia stacjonarne), 

 „Biologia środowiska i ekologia” (wykład, laboratorium – kurs inżynierski, studia 

niestacjonarne), 

 „Mikrobiologia inżynierska” (ćwiczenia, - kurs magisterski, studia stacjonarne), 

 „Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem” (ćwiczenia - kurs magisterski, studia 

stacjonarne II stopnia) 

Prowadzone przeze mnie zajęcia są bardzo dobrze oceniane. W ankietach studenckich 

moja średnia ocena z ostatnich 10 lat wynosi 4,7 (w skali 0-5). Cały czas staram się doskonalić 

umiejętności dydaktyczne m.in. w roku 2004 uzyskałam uprawnienia pedagogiczne MEN i 

dyplom ukończenia czterosemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki 

organizowanych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki 

Gdańskiej (Zał.4.III.L.b.2). 

Od roku 2002 byłam promotorem 23 prac dyplomowych inżynierskich oraz promotorem 

23 i recenzentem 38 prac dyplomowych magisterskich (Zał.4.III.J.b). Dwie prace 

magisterskie których byłam promotorem zostały wyróżnione konkursie dla magistrantów 

organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku (Zał.4.III.J.c): 
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- mgr inż. Renata Chylińska, 2010, „Porównanie skuteczności metod dezynfekcji ścieków 

oczyszczonych (ozonowanie, naświetlanie promieniami UV, membranowa filtracja) z 

zastosowaniem mikroskopu epifluorescencyjnego”, 

- mgr inż. Daria Bieńkuńska, 2013, :Stan sanitarny indywidualnych ujęć wód do spożycia, 

a problemy gospodarki wodno - ściekowej obszarów o rozproszonej zabudowie. Analiza 

wybranych przypadków”. 

Pani mgr inż. Daria Bieńkuńska kontynuuje edukację na studiach doktoranckich, a ja 

byłam także współpromotorką projektu przez nią realizowanego pt. „Analiza i weryfikacja 

zagrożeń środowiska gruntowo – wodnego terenów o rozproszonej zabudowie”, który został 

nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego GENERACJA 

PRZYSZŁOŚCI2 (Zał.4.III.J.d). 

Byłam także opiekunem pracy dyplomowej magisterskiej mgr inż. Agnieszki 

Kalinowskiej, która została wyróżniona Nagrodą Santander Universidades dla najlepszego 

studenta Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2014/15, a w Konkursie o „Nagrodę 

Czerwonej Róży” uzyskała drugą nagrodę w kategorii „Najlepszy student Województwa 

Pomorskiego”3. Obecnie jestem promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim 

(Zał.4.III.K.3). 

Jestem również promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr inż. Pawła 

Wielgata z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG i mgr inż. Klaudii Kosek z 

Wydziału Chemicznego PG (Zał.4.III.K.1 i 2). 

Jestem pomysłodawczynią i od 2010 roku opiekunką naukową, Koła Naukowego 

Studentów Politechniki Gdańskiej „Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska” (Zał.4.III.J.e). 

Razem ze studentami biorę aktywny udział w akcjach promujących naszą Uczelnie 

organizowanych w ramach Dni Otwartych Politechniki Gdańskiej, akcji „Dziewczyny na 

Politechniki” oraz Akademickim Forum Kół Naukowych (FOKA). 

Razem z Naukowym Kołem Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Błękitną 

Szkołą we Władysławowie i Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym we Władysławowie, 

współorganizuję i jestem drugim opiekunem naukowym letnich studenckich obozów 

naukowych, które odbyły się jak dotychczas w lipcu 2015, 2016 i 2017 roku. Staram się tez 

włączać studentów w prace badawcze realizowane w ramach projektów naukowych. Dzięki 

temu ponad 40 osób uczestniczyło w 12 kampaniach badań terenowych i laboratoryjnych 

prowadzonych przeze mnie w Stacji Morskiej im. Prof. K. Skóry w Helu należącej do 

Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wielokrotnie byłam też organizatorką i 

                                                           
2 https://www.wprost.pl/400123/Studentka-Politechniki-Gdanskiej-laureatka-I-edycji-programu-Generacja-

Przyszlosci.html 
3 https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/studentka-roku-–-gratulacje-dla-

agnieszki-kalinowskiej- 
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opiekunką studenckich wycieczek technicznych do m.in. Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

„DĘBOGÓRZE” w Gdyni, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Ekodolina” Sp. z o.o. w 

Łężycach, ujęcia i stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Straszynie, Morskiego 

Instytutu Rybackiego – PIB w Gdyni (Zał.4.III.J.f).  

Byłam aktywnym członkiem komitetów organizacyjnych konferencji naukowych. W 

roku 2010 byłam sekretarzem VI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej 

"Mikroorganizmy w środowisku - od Ekologii do Technologii" organizowanej przez pod 

Katedrę Technologii Wody i Ścieków WILiŚ PG i Zakład Biotechnologii Morskiej Wydziału 

Biologii, Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego pod honorowym patronatem 

J.M. Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryka Krawczyka oraz J.M. Rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernarda Lammka (Zał.4.III.C.1). W 2015 r byłam 

członkiem komitetu organizacyjnego 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.4.III.C.2). Nasze działania zostały wyróżnione nagrodą 

zespołową II i III stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej 

(Zał.4.II.K.4 i 5).  

Od 2016 roku pomagam w organizacji i jestem członkiem komitetu naukowego 

Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska (IAKOŚ) (Zał.4.III.C.3-

5). Jest to bardzo interesująca inicjatywa studentów i doktorantów z czterech Kół Naukowych 

na trzech Wydziałach Politechniki Gdańskiej, W latach 2016, 2017 i 2018 prowadziłam sesje 

tematycznych, a w 2017 wygłosiłam wykład zamykający Konferencję. 

Dzięki pozyskaniu środków w projektach badawczych mogłam przyczynić się do 

wzbogacenia w aparaturę badawczą i terenową laboratoriów naukowych i dydaktycznych 

Katedry Technologii Wody i Ścieków WILiŚ (Zał.4.III.Q.b). Dzięki wiedzy zdobytej podczas 

staży naukowych, kursów i wspólnej pracy w projektach badawczych z dr Dorotą Górniak z 

Zakładu Mikrobiologii i Mykologii Wydziału Biologii UWM w Olsztynie, udało mi się 

przygotować stanowisko do obserwacji mikroskopowych składające się z mikroskopu 

epifluorescencyjnego Nikon 80i, kamery cyfrowa, oraz system analizy obrazu 

wykorzystywane do analizy struktury populacji bakteriocenozy (liczba, wielkość, biomasa, 

aktywność komórek) oraz analiz systematycznych (hybrydyzacja „in situ” - FISH), a także 

stanowisko do przygotowania preparatów w metodzie hybrydyzacji „in situ” – FISH (łaźnie, 

komory hybrydyzacyjne i inne) oraz stanowisko do elektroforezy w gradiencie denaturującym 

PCR-DGGE (aparaty do elektroforezy BIORAD, aparatura do przygotowywania żeli i inne). 

Z kolei razem z dr hab. Anetą Łuczkiewicz, prof. PG przygotowałyśmy stanowisko do 

biochemicznej identyfikacji i oceny lekooporności szczepów bakteryjnych 

(zautomatyzowany system do badań mikrobiologicznych BD Phoenix, aparat do oceny 

gęstości optycznej zawiesiny i inne). Opracowałam także stanowisko do automatycznego 
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zliczania kolonii bakteryjnych (statyw, kamera cyfrowa, oprogramowanie) oraz trzy rodzaje 

niezależnych stanowisk do jednoczesnej filtracji wielu próbek (typu Nalgan, Millipore, DHI 

Filtration Equipment). Prowadzenie badań w rejonach polarnych wymaga posiadania 

specjalistycznego wyposażenia, zapewniającego pełne bezpieczeństwo. W ramach dwóch 

realizowanych projektów, których byłam kierownikiem (Zał.4.II.J.3 i 8), zakupiłam łódź 

pontonową z silnikiem, skafandry ochronne typu Viking oraz przenośny system pomiarowy 

umożliwiający pracę w warunkach terenowych (mierniki i sondy).  

Biorę aktywny udział w konsorcjach naukowych i sieciach badawczych. Jestem 

członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Opinii i Rozwoju Biologii Morza Sekcji Biologii Morza 

KBM PAN w kadencji 2016-2020 i delegatką z ramienia Politechniki Gdańskiej do Rady 

Polskiego Konsorcjum Polarnego (od 2015) (Zał.4.III.E). Wzięłam udział przygotowaniu 

opracowania „Strategia polskich badań polarnych – koncepcja na lata 2017-2027” 

przygotowanego przez Polskie Konsorcjum Polarne we współpracy z Komitetem Badań 

Polarnych PAN oraz  opracowania „Polski Svalbardzki Program Śnieżny” Red. K. Migała, 

M. Grabiec, J. Jania, Warszawa 2016 (Zał.4.III.Qa). Należę do Polskiego Klubu Polarnego, a 

w latach 2010 – 2013 byłam członkiem International Water Association (Wielka Brytania) 

(Zał.4.III.H). 

Od 2000 roku angażuję się też w akcje popularyzujące naukę. Najpierw były to stoiska i 

pokazy w ramach Gdyńskiego Pikniku Naukowego (lata 2000, 2002) odbywające się przez 

kilka dni czerwca na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Obecnie przygotowuje pokazy, wystawy 

i prezentacje w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki (lata 2003 – 2018) odbywającego się 

zwykle w maju na terenie Politechniki Gdańskiej (Zał.4.III.Q.c). W ostatnich latach w te 

działania chętnie włączają się również studenci. W ramach X i XI Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki (2012 i 2013) wspólnie przygotowaliśmy wystawy prezentujące prace Koła 

Naukowego. Również w roku 2013 udało się nam uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na imprezę „ECO – 

SURVIVAL: Festiwal Zrównoważonej Energii i Gospodarki”, w roku 2017 na 

Interdyscyplinarny Piknik Wiedzy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska "Bądź EKO - 

Edukuj, Korzystaj, Ochraniaj!" (Zał.4.III.F.3 i 4). 

Podczas rocznego pobytu w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie w ramach 

XXXVI Wyprawy Polarnej Instytutu Geofizyki PAN oprócz funkcji zastępcy kierownika 

Wyprawy, byłam również dydaktykiem w projekcie współfinansowanym ze środków UE w 

ramach europejskiego funduszu społecznego „Człowiek – najlepsza inwestycja” pt. 

„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i 

technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Do 

moich obowiązków należało przygotowanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na 

platformie cyfrowej dostępnej dla szkół, uczniów i nauczycieli. Były to filmy, prezentacje, 

plany lekcji, gry edukacyjne, materiały interaktywne, przygotowałam łącznie 140 pozycji. 
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Przeprowadziłam również łącznie 60h lekcji on-line dla dzieci i młodzieży w Polsce oraz 

prowadziłam przez 12 miesięcy blog edukacyjny z informacjami o życiu i pracy w Polskiej 

Stacji Polarnej Hornsund – łącznie 87 informacji4 (Zał.4.III.Q.c). 

Zawsze uważałam, że praca naukowa powinna wiązać się bezpośrednio z 

rozpowszechnianiem wiedzy nie tylko w formie czysto naukowej. Od roku 2010 prowadzę 

wykłady popularno-naukowe. Wygłaszałam wykłady w ramach projektów: Politechnika 

Otwarta, Polska Akademia Dzieci, Akademia EXPERYMENTU, Wykładów z dowodem, 

Sopockiego Uniwersytetu III Wieku i Klubu Seniora Uniwersytetu Gdańskiego (Zał.4.III.Ic). 

Brałam również udział w wywiadach radiowych i innych formach doniesień medialnych. 

Przeprowadziłam wiele godzin lekcji dla uczniów szkół na wszystkich poziomach 

edukacyjnych (Zał.4.III.Qc). Organizowałam i przygotowywałam wystawy popularyzujące 

naukę (Zał.4.III.Ib). Prezentowałam również swoje pasje naukowe na wystawach 

fotograficznych (Zał.4.III.Ia), a jedna z moich fotografii zajęła II miejsce w kategorii 

"Przyroda polarna - piękno ukryte" w konkursie fotograficznym pt. „Oblicza Arktyki i 

Antarktyki” organizowany jest przez Magazyn Lubelski LAJF (Zał.4.III.D)5. 

Za swoją działalność zostałam uhonorowana pięciokrotnie Nagrodą Rektora Politechniki 

Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej (Zał.4.II.K).  

                                                           
4 http://www.eduscience.pl/blogi/polska-stacja-polarna-hornsund-na-spitsbergenie 
5 http://lajf.info/?p=13130 
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Zestawienie osiągnięć w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej  

i organizacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 4 

l.p. Rodzaj osiągnięcia Przed uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu 

stopnia doktora 

 Publikacje naukowe w tym: 11 54 

  - publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports (JRC), 

4 18 

 - artykuły w innych czasopismach recenzowanych, 2 5 

 - publikacje w wydawnictwach zbiorowych i materiałach 

konferencyjnych recenzowanych, 

2 7 

 - rozdziały w podręcznikach,   2 

 - rozdziały w monografiach,   8 

 - publikacje w wydawnictwach 

nierecenzowanych, 

 3 

 - opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, 

dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów 

i dzieł artystycznych.  

 

3 

 

11 

 Sumaryczny impact factor według  

listy Journal Citation Reports (JCR),                       31,633 

zgodnie z rokiem opublikowania. 

  

 Suma punktów MNiSW                                            614 

Udział własny                                                            153,5 

  

 Liczba cytowań publikacji według bazy (08.2018): 

Web of Science (WoS):  

Scopus: 

ResearchGate: 

http://orcid.org/0000-0001-8042-6930 

 

224 

286 

353 

  

 Indeks Hirscha według bazy (08.2018): 

Web of Science (WoS):  

Scopus: 

ResearchGate: 

 

8 

10 

10 
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Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami 

badawczymi oraz udział w takich projektach: 

  

 - projekty międzynarodowe, 2 9  

(kierownik – 1) 

 - projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki, 

2 12  

(kierownik – 3) 

 - projekty specjalne finansowane przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 2 

 - projekty dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w 

Gdańsku.  

 4  

(kierownik – 2) 

 Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność 

naukową albo artystyczną 

 5 

 Konferencje międzynarodowe i krajowe:   

 
- wygłoszenie referatów 

międzynarodowe 

krajowe 

 

4 

1 

 

4 

5 

 
- aktywny udział 

międzynarodowe 

krajowe 

 

3 

1 

 

50 

35 

 - udział w komitetach organizacyjnych,   5 

 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych.   2 

 Członkostwo w międzynarodowych i krajowych 

organizacjach oraz towarzystwach naukowych.  

 2 

 
Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 

lub sztuki 
  

 - opieka naukowa nad studentami:    

 
promotorstwo prac dyplomowych inżynierskich 

promotorstwo prac dyplomowych magisterskich 
 

23 

23 

 
recenzje prac dyplomowych inżynierskich 

recenzje prac dyplomowych magisterskich 
 

38 

1 

 - opieka naukowa nad doktorantami  

w charakterze promotora pomocniczego 

 

  

3 
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 - wystawy fotograficzne, 

- wystawy popularyzatorskie, 

 2 

5 

 - wykłady popularnonaukowe,  11 

 - wykłady popularno-naukowe dla szkół,  56 h 

 - lekcje internetowe dla szkół,      60 h 

 - materiały dydaktyczne na platformie cyfrowej,  140 

 - blog edukacyjny i inne doniesienia medialne.  

 

 99 

 Staże i prace badawcze w zagranicznych i krajowych 

ośrodkach naukowych lub akademickich  

3 22 

 Studia podyplomowe 

Kursy i szkolenia  

1 

1 

2 

9 

 Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na 

zamówienie 

 2 

 Recenzowanie publikacji w czasopismach 

międzynarodowych i krajowych 

 5 
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