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Dr hab. inż. Barbara Symanowicz, profesor uczelni 

Dyscyplina: Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach 

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa 

 

Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Popławskiej na temat  „Dostępność składników 

pokarmowych pochodzących z popiołów paleniskowych i komunalnych osadów 

ściekowych stosowanych do rekultywacji”  

 

Podstawa opracowania recenzji 

Pismo Pana prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Rdz.531/os/2018-2019) z dnia 27 września 2019 

roku informujące, że Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 roku wyznaczyła mnie na recenzenta 

rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Popławskiej na temat  „Dostępność składników 

pokarmowych pochodzących z popiołów paleniskowych i komunalnych osadów ściekowych 

stosowanych do rekultywacji”  

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska została wykonana w Instytucie Gleboznawstwa, 

Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydziału Agrobioinżynierii, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem Pana prof. dr hab. inż. Jacka Antonkiewicza – 

promotora i dr inż. Beaty Kołodziej – promotora pomocniczego. 

1. Ocena problematyki badawczej  

Problematyka, którą mgr inż. Anna Popławska podjęła w swojej pracy doktorskiej jest 

bardzo ważna, aktualna i interesująca, zarówno z poznawczego, jak i aplikacyjnego punktu 

widzenia. W szerokim pojęciu zrównoważonego rozwoju zawierają się również współczesne 

problemy zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonego nawożenia. Aktualne uregulowania  

prawne obowiązujące w Polsce  i w Unii Europejskiej dają możliwość wykorzystania 

organicznych i mineralnych materiałów odpadowych. Ukierunkowane są na przetwarzanie i 

powtórne wykorzystanie zwiększającej się ilości wybranych odpadów.  

Zastosowanie popiołów paleniskowych i komunalnych osadów ściekowych w badaniach 

jako źródła składników pokarmowych dla mieszanek traw i koniczyny białej wnosi nowe, 

oryginalne rozwiązanie problemu nadmiernych ilości odpadów. Trafny wybór mieszanin 
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odpadów, związanych z wprowadzeniem materii organicznej, pochodzącej z osadów 

ściekowych zasługuje na duże uznanie. 

Kompleksowe badania pozwoliły na określenie wpływu popiołów paleniskowych i 

komunalnych osadów ściekowych oraz ich mieszanin na plony biomasy mieszanki traw i 

koniczyny białej, zawartość makroskładników, pobranie z plonem roślin i indeksy stężeń 

oznaczanych pierwiastków. Wykonanie dodatkowo uproszczonego bilansu analizowanych 

makroskładników i obliczenie stosunków pomiędzy nimi w biomasie roślin testowych 

pozwoliło na określenie wykorzystania makroskładników przez mieszankę roślin testowych i 

wykazanie zależności pomiędzy badanymi pierwiastkami. 

Przedstawione powyżej aspekty dowodzą, że wybór tematyki rozprawy doktorskiej 

„Dostępność składników pokarmowych pochodzących z popiołów paleniskowych i 

komunalnych osadów ściekowych stosowanych do rekultywacji” jest uzasadniony, a problem 

niezmiernie ważny w skali całego kraju. 

Wielokierunkowe badania i uzyskane wyniki analiz odpadów, mieszanek testowanych 

roślin i gleby przedstawione w rozprawie doktorskiej wnoszą ważne informacje, które mogą 

być również wykorzystane w uprawie roślin energetycznych, nawożeniu i rekultywacji.  

2. Formalna analiza rozprawy 

Przedłożona do oceny rozprawa doktorska została przygotowana w oparciu  o oryginalne 

wyniki badań własnych, uzyskane przez Autorkę na podstawie wstępnych badań 

laboratoryjnych i ścisłego doświadczenia polowego prowadzonego w latach 2013-2018. Praca 

doktorska liczy 144 strony. Rozprawę rozpoczyna wstęp a następnie 12 głównych rozdziałów.  

Rozdziały 1-4 dotyczą przeglądu tematycznej literatury i zostały podzielone na podrozdziały I 

i II rzędu. 

Rozdział 5 – Cel badań i hipoteza badawcza obejmuje jeden podrozdział I rzędu. 

Rozdział 6 – Materiał i metody badań obejmuje pięć podrozdziałów I rzędu, w tym drugi i 

trzeci zawiera podrozdziały II rzędu. 

Rozdział 7 – Wyniki badań obejmuje cztery podrozdziały I rzędu, w tym drugi i trzeci 

zawiera podrozdziały II rzędu. 

Rozdział 8 – Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi niezgodne z przepisami 

prawa.  

Rozdział 9 – Dyskusja wyników obejmuje osiem podrozdziałów I rzędu. 

Rozdział 10 – Wnioski. 

Rozdział 11 – Literatura. 

Rozdział 12  - Streszczenie. 
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Przedstawiony w rozprawie doktorskiej materiał dokumentacyjny obejmował: 

 11 tabel i 4 rysunki (przegląd literatury),  

 3 tabele (materiał i metody badań), 

 8 tabel i 2 rysunki (wyniki badań). 

Dane przedstawione w tabelach i na rysunkach w rozdziale Wyniki badań  zawierają 

opracowane statystycznie uzyskane wyniki badań własnych. Układ pracy doktorskiej jest 

poprawny i nie budzi zastrzeżeń, ogranicza się do zagadnień merytorycznych. Poszczególne 

rozdziały i podrozdziały stanowią logiczną całość. Tytuł pracy jest komunikatywny i  

odzwierciedla treści zawarte w kolejnych rozdziałach. Praca napisana jest poprawną 

polszczyzną, a stosowanie precyzyjnej terminologii pozwala na dokładną analizę uzyskanych 

wyników. 

Wykaz literatury sporządzony jest poprawnie. Bazę literaturową stanowi 226 pozycji, w tym 

54% to pozycje anglojęzyczne. Ponad 46% zamieszczonej literatury to pozycje opublikowane 

w ostatnich latach tj. 2014-2019. Pod względem formalnym literatura cytowana jest w sposób 

właściwy.  

3. Merytoryczna analiza pracy 

Rozprawa została przygotowana w oparciu o oryginalne wyniki uzyskane po 

przeprowadzeniu: 

 badań laboratoryjnych, dotyczących analizy chemicznej gleby, odpadów 

paleniskowych (popiołów z węgla kamiennego i z biomasy) oraz komunalnych 

osadów ściekowych, 

 badań polowych prowadzonych w latach 2013-2018 na polu doświadczalnym w 

Mydlnikach, należącym do Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie. 

Doświadczenie polowe zostało założone na glebie brunatnej właściwej typowej o składzie 

granulometrycznym gliny piaszczystej. Gleba charakteryzowała się odczynem lekko 

kwaśnym, średnią zasobnością w przyswajalny fosfor i potas oraz bardzo wysoką w 

przyswajalny magnez. Zawartość metali ciężkich w glebie, na której założono doświadczenie 

polowe, kształtowała się poniżej dopuszczalnych zawartości tych pierwiastków w glebach 

użytków rolnych. W badaniach wykorzystano mieszankę nasion siedmiu traw i koniczyny 

białej. Schemat doświadczenia polowego obejmował osiem obiektów. Doświadczenie zostało 

założone w układzie losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Na kolejnych obiektach 

doświadczalnych stosowano popiół ze spalania węgla kamiennego, popiół z biomasy, 

komunalne osady ściekowe, mieszaniny popiołu z węgla kamiennego z komunalnym osadem 
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ściekowym, mieszaniny popiołu z biomasy z komunalnym osadem ściekowym. Mieszaniny 

odpadowe stosowano w dawce pojedynczej i podwójnej. Popioły paleniskowe, komunalne 

osady ściekowe oraz ich mieszaniny stosowano w dawkach 50 i 100 Mg.ha-1 s.m. W 

kolejnych okresach wegetacji zbierano 3-4 pokosy. W ramach badań laboratoryjnych w 

glebie, popiołach paleniskowych i komunalnym osadzie ściekowym oznaczono pH w H2O i w 

KCl o stężeniu 1mol.dm-3, kationy wymienne, przewodność elektrolityczną, węgiel 

organiczny, azot ogółem, zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu, 

całkowitą zawartość fosforu, potasu, sodu, magnezu, żelaza, manganu, kobaltu, chromu, 

niklu, cynku, kadmu i ołowiu. W każdym roku prowadzenia badań określono plon roślin 

testowych, pobrano próbki gleby i roślin do analiz chemicznych. W próbkach roślin 

oznaczono azot, fosfor, potas, sód, magnez i wapń.  

Dokładność metod analitycznych weryfikowano w oparciu o certyfikowane materiały 

referencyjne i roztwory wzorcowe. Obliczono pobranie makroskładników z plonem roślin i 

przedstawiono uproszczony bilans makroskładników po sześciu latach prowadzenia badań. 

Ten fragment badań zasługuje na duże uznanie. Przedstawiono również stosunki ilościowe i 

gramorównoważnikowe pomiędzy analizowanymi składnikami w biomasie mieszanki roślin 

testowych Wykonano podstawową analizę statystyczną z wykorzystaniem arkusza 

kalkulacyjnego Microsoft Office Excel 2003 i pakietu Statistica 10PL. Wyliczono wartości 

współczynników korelacji liniowej (r) Pearsona dla wybranych zależności badanych 

parametrów. 

Konstrukcja pracy jest poprawna i przejrzysta. We wstępie zawarto informacje dotyczące 

aktualnych problemów zagospodarowania odpadów.  

We czterech kolejnych rozdziałach Autorka dokonała obszernego Przeglądu literatury 

dotyczącego tematyki badawczej. Na 57 stronach, wykorzystując 46% pozycji literaturowych, 

Pani mgr inż. Anna Popławska przedstawiła podstawy prawne dotyczące gospodarki 

komunalnymi osadami ściekowymi i popiołami paleniskowymi. Dokonała zestawienia 

statystycznego wytwarzania i zagospodarowania odpadów. Doktorantka dokonując przeglądu 

aktualnej literatury światowej i krajowej przedstawiła popioły paleniskowe i osady ściekowe 

jako źródło składników dla roślin.  Zaprezentowała możliwości przyrodniczego 

zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych i popiołów paleniskowych. Rozdział 

Cel badań i hipoteza badawcza przedstawiony na 2 stronach, został opracowany w sposób 

jasny i prawidłowy. Należy jednak rozważyć korektę celu badań o rzeczywistą lokalizację 

prowadzonych badań. 
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Rozdział Materiał i metody badań przedstawiony na 17 stronach został opracowany 

prawidłowo. Materiał analityczny i metody wybrano poprawnie i wyczerpująco opisano. 

Doświadczenie polowe zostało właściwie zaplanowane i przeprowadzone. Autorka 

szczegółowo, na wysokim poziomie merytorycznym scharakteryzowała metody badań 

analitycznych i statystycznych. Na uwagę zasługuje wykorzystanie materiałów 

referencyjnych i firmowych roztworów wzorcowych do weryfikacji dokładności metod 

analitycznych. Tak wykonane badania czynią wiarygodnym cały rozdział Wyniki badań.  W 

tym rozdziale na 26 stronach jasno i dokładnie opisano wyniki, które zilustrowano 

przejrzystymi tabelami i rysunkami. Tytuły tabel i rysunków są na ogół komunikatywne i 

jednoznacznie informują o rodzaju przedstawionych i analizowanych cech. Autorka wykazała 

się dobrą i wyważoną interpretacją uzyskanych wyników a wykonana analiza statystyczna 

potwierdziła ich wiarygodność. Rozdział 8 Gospodarowanie komunalnymi osadami 

ściekowymi niezgodnie z przepisami prawa powinien być zamieszczony po rozdziale 4 

rozprawy doktorskiej. Uzyskane wyniki badań zostały dobrze skonfrontowane z literaturą 

naukową w oddzielnym rozdziale Dyskusja wyników. Zamieszczenie na wydzielonych 

osobnych stronach dyskusji wyników świadczy o dobrym opanowaniu warsztatu naukowego 

przez Panią  mgr inż. Annę Popławską. Ostatecznym efektem rozprawy jest rozdział  

Wnioski. Zostały one sformułowane w sposób wyważony i precyzyjny. Są one adekwatne do 

uzyskanych wyników i oprócz poznawczych walorów mają również znaczenie praktyczne. 

Zakres osiągnięć naukowych pracy jest szeroki. Do najważniejszych zaliczam: 

 Wykazanie, że popioły z biomasy charakteryzowały się największą zawartością 

fosforu, potasu, magnezu i wapnia , a zawartość metali ciężkich w analizowanych 

odpadach była mniejsza od dopuszczalnych zawartości do ich wykorzystania w 

rekultywacji gruntów.  

 Wykazanie, że mieszanina popiołu z biomasy z osadem ściekowym zastosowana 

pod mieszankę traw i koniczyny białej w dawce 50 Mg.ha-1 była najbardziej 

plonotwórcza.  

 Wykazanie, że dla uprawianych mieszanek traw i koniczyny białej zastosowane 

osady ściekowe były największym źródłem azotu, fosforu i sodu, popiół z biomasy 

– potasu i wapnia,  a magnezu – pojedyncza dawka mieszaniny popiołu z biomasy i 

osadu ściekowego. 

 Udokumentowanie dużego wykorzystania potasu z zastosowanych w badaniach 

odpadów.  
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 Wykazanie, że zastosowane popioły paleniskowe i komunalne osady ściekowe oraz 

ich mieszaniny wpłynęły na poprawę właściwości fizykochemicznych gleby. 

 Wskazanie na możliwość wykorzystania mieszanin popiołowo-osadowych w 

rekultywacyjnym i rolniczym zagospodarowaniu terenów zdegradowanych. 

Wykaz literatury sporządzony profesjonalnie. Świadczy też o dobrej i aktualnej znajomości 

tematycznej literatury.  

Powyższa charakterystyka pracy upoważnia mnie do wysokiej, pozytywnej oceny wybranej 

tematyki i sposobu zrealizowania postawionego celu badań. Należy podkreślić, że rozprawa 

doktorska Pani mgr inż. Anny Popławskiej wnosi do literatury oryginalne wyniki mające nie 

tylko znaczenie poznawcze, ale również duże znaczenie praktyczne.  

W całej pracy doktorskiej dostrzegłam kilka drobnych usterek. Wymieniam je, ponieważ 

Doktorantka może je wykorzystać na etapie przygotowywania artykułów naukowych lub w 

przyszłej pracy naukowej.  

 Str. 6 – we wstępie zbędne jest zamieszczenie celu badań, ponieważ w dalszej części 

rozprawy jest rozdział 6 Cel badań i hipoteza badawcza. 

 Str. 66 – Czy gleba, na której prowadzono badania była glebą lekką? Czy wykonano 

odkrywkę glebową? 

 Str. 68 – błędnie podano nr tabeli. Jest Tabela 12 powinno być Tabela 15. 

 Str. 69 – Czym kierowano się przy doborze mieszanki roślin testowych?  

 Str. 71 – Czy temperatura 450oC i 8 godzin wystarczyło na całkowitą mineralizację 

materiału roślinnego? 

 Str. 73 – Dlaczego nie oznaczano siarki w glebie, odpadach i mieszance roślin 

testowych? 

 Z jakiej biomasy uzyskano popiół paleniskowy? 

 Dlaczego? W jakim celu zaprezentowano stosunki równoważnikowe pomiędzy 

badanymi makroskładnikami w biomasie roślin testowych? 

Tytuł rozprawy wymaga korekty. Badania prowadzono na gruntach ornych, glebie brunatnej 

właściwej typowej a nie terenach przeznaczonych do rekultywacji. 

 Proponuję przeredagować pierwszy wniosek (zostawić tylko drugą część) i zapisać 

jako wniosek siódmy. W wniosku siódmym usunąć drugą część zdania.  

 Uwaga dotycząca spisu literatury: nie ma w spisie literatury wielu pozycji cytowanych 

w pracy i tyle samo jest w spisie a nie są cytowane.  

Powyższe uwagi nie obniżają wartości naukowej rozprawy doktorskiej. Jest ona nowatorska i 

dobrze  przygotowana. Wyniki są starannie opracowane i czytelnie prezentowane. 
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4. Podsumowanie 

W podsumowaniu merytorycznie i formalnie oceniam pracę wysoko. Badania 

wykonane zostały w jednostce naukowej o dużym doświadczeniu i uznaniu w zakresie chemii 

środowiska. Praca napisana jest poprawnym, profesjonalnym językiem. Układ  pracy jest 

prawidłowy. Z analizy przeglądu literatury, treści pracy, obszerności zebranego materiału 

dokumentacyjnego, dużego wkładu pracy analitycznej wynika, że  Autorka włożyła bardzo 

dużo pracy w powstanie tej cennej monografii. Uzyskane wyniki mają duże znaczenie w 

aspekcie możliwości wykorzystania popiołów paleniskowych i komunalnych osadów 

ściekowych nie tylko do rekultywacji.  

 

Wniosek końcowy 

Przedstawiona powyżej recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Anny Popławskiej pt. 

„Dostępność składników pokarmowych pochodzących z popiołów paleniskowych i 

komunalnych osadów ściekowych stosowanych do rekultywacji” upoważnia mnie do 

wysokiej oceny pracy. Dotyczy ona wyboru trudnej problematyki oraz sposobu realizacji 

postawionego celu badań. Uzyskane oryginalne wyniki mają duże znaczenie poznawcze i 

praktyczne. Przeprowadzone badania są aktualne dla dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo, 

pogłębiają dotychczasową wiedzę dotyczącą wykorzystania popiołów i osadów ściekowych, 

wnoszą bezpośrednie wskazania dla praktyki rolniczej. 

Pracę oceniam jednoznacznie pozytywnie, uznając ją  - zgodnie z ustawą z dnia 14 

marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie 

szczegółowego trybu prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym oraz 

w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego (Dz. U. z 2015r. poz. 1842), za oryginalne 

rozwiązanie problemu badawczego w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo. 

Wnioskuję do Wysokiej Rady Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Lublinie o dopuszczenie Pani mgr inż. Anny Popławskiej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

                                                                                                                      

Siedlce, 21.10.2019 r.                                       dr hab. inż. Barbara Symanowicz, prof. uczelni 


