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Recenzja osiągnięć naukowych dr Anny Potysz 

przygotowana w związku ze wszczęciem postępowania habilitacyjnego 

 
Recenzję osiągnięć naukowych dr Anny Potysz przygotowałem w związku ze 

wszczęciem postępowania habilitacyjnego.  Recenzję przygotowałem w oparciu o dostarczone 

materiały.  

 
 

Uwagi ogólne 

 Pani dr Anna Potysz ukończyła studia licencjackie z zakresu ochrony środowiska  

w Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2009. W tej samej Uczelni ukończyła studia 

magisterskie na Kierunku Ochrona Środowiska ze specjalnością gospodarka odpadami w roku 

2011 i uzyskała tytuł magistra przedstawiając pracę pod tytułem „Środowiskowe efekty 

średniowiecznego górnictwa i hutnictwa na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego” 

zrealizowaną pod kierunkiem dr hab. prof. UWr. Jakuba Kierczaka. Stopień doktora Nauk  

i Technologii Środowiskowych uzyskała w roku 2015 w Université Paris-Est (Francja), 

UNESCO-IHE Institute For Water Education (Holandia), University of Cassino and Southern 

Lazio (Włochy) na podstawie rozprawy doktorskiej „Copper metallurgical slags: mineralogy, 

bio/weathering processes and metal bioleaching” w ramach programu  Erasmus Mundus Joint 

Doctorate Programme. Promotorem rozprawy był Prof. Eric D. van Hullebusch (Francja).  

 Indeks Hirscha Habilitantki wg bazy WoS wynosi 12, liczba cytowań wg bazy WoS 

wynosi 387 (281 bez autocytowań). Zamieszczone w dostarczonych materiałach informacje 

wskazują na szybki wzrost osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora w roku 2015.  

 
Osiągnięcie naukowe złożone do postępowania habilitacyjnego 

 W postępowaniu Habilitantka przedstawiła osiągnięcie pt. „Procesy biowietrzenia oraz 

mobilność pierwiastków metalicznych związanych w żużlach hutniczych na podstawie badań 

eksperymentalnych z zastosowaniem metod mineralogicznych, geochemicznych  

i biologicznych”, na które składa się cykl ośmiu publikacji z lat 2018-2021. Publikacje te 



zestawiono w Tabeli 1. Sumaryczny Impact factor dla całego cyklu publikacji wynosi 29,997 

(dla poszczególnych publikacji od 2,380 do 5,778). 

 

         Tabela 1. 

Spis publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

 

 W siedmiu publikacjach P. dr Anna Potysz jest pierwszą autorką, w jednej drugą. 

Habilitantka przedstawiła szczegółową dokumentację Jej wkładu w powstanie poszczególnych 

publikacji. Z przeglądu tych danych wynika, że Jej rola była zasadnicza.  

 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia stanowią wartościowy dorobek naukowy, 

który jest cytowany przez licznych autorów. Wyniki prac oprócz wartości naukowej mają też 

znaczenie aplikacyjne.  
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 Prace prowadzone przez Panią dr Annę Potysz są w pewnym stopniu kontynuacją prac 

prowadzonych przed uzyskaniem doktoratu. Habilitantka szczegółowo przedstawia rozwój 

zakresu i metod badań prowadzonych przed i po uzyskaniu stopnia doktora.  

 Procesy biowietrzenia są złożone i w ich poznaniu często stosuje się prace 

eksperymentalne. Prace Habilitantki są bardzo dobrym przykładem tego rodzaju podejścia. 

Przeprowadzone eksperymenty umożliwiają określenie możliwości uruchomienia wybranych 

pierwiastków w zróżnicowanych układach, w tym przy udziale bakterii, czyli w efekcie 

bioługowania. Wyniki badań dostarczają wartościowych danych dotyczących możliwości 

odzysku metali z odpadów metalurgicznych, wskazania racjonalnych metod wykorzystania 

żużli, potencjalnych oddziaływań tych odpadów na środowisko poprzez uruchomienie 

wybranych pierwiastków pod wpływem zróżnicowanych czynników, wpływu procesów 

ługowania na rozwój roślin i potencjalną możliwość wykorzystania akumulacji pierwiastków 

w roślinach w procesach fitoremediacji. Wyniki te nie stały się jednak podstawą do bardziej 

ogólnej dyskusji na temat mechanizmów biowietrzenia. 

 Pomimo bardzo wysokiej oceny osiągnięcia naukowego nie sposób nie zauważyć 

pewnych niedociągnięć, które przedstawię tu w sposób ogólny, bez odwoływania się do 

szczegółowych przykładów.   

 Materiał, na którym prowadzono eksperymenty został scharakteryzowany pod 

względem składu chemicznego oraz fazowego. Skład fazowy nie był analizowany ilościowo 

(w tym udział szkliwa). Nie został określony skład chemiczny szkliwa. Stosunkowo słabo 

rozpoznane są składniki podrzędne pod względem ilościowym, ale będące istotnymi nośnikami 

metali, które są przedmiotem zainteresowania. Pojawia się, na przykład określenie 

„intermetallic phases”, lecz w tekście brak informacji jakie to są składniki (np. publikacja: 

„(Bio)dissolution of Glassy and Diopside-Bearing Metallurgical Slags: Experimental and 

Economic Aspects” (Anna Potysz, Bartosz Mikoda, Michał Napieraj)). Nie wykonano też 

analizy składu fazowego materiału po eksperymencie, co pozwoliłoby na określenie zmian, 

które mogą być efektem ługowania (w tym powstawanie wtórnych faz). Fazom wtórnym 

powstałym w opisywanych procesach (identyfikacja i forma występowania) poświęcono 

stosunkowo mało uwagi (np. publikacja: Rapid metal mobilisation through litter, water and 

bioweathering as the legacy of historical copper smelting (Anna Potysz, Artur Pędziwiatr, 

Sebastian Hedwig, Markus Lenz)), mimo iż mogą mieć bardzo istotne znaczenie tworząc 

otoczki na ziarnach materiału i ograniczając możliwość reakcji.   

Korzyść ekonomiczna (economic potential) jest komentowana w publikacjach 

„(Bio)dissolution of Glassy and Diopside-Bearing Metallurgical Slags: Experimental and 



Economic Aspects” (Anna Potysz, Bartosz Mikoda, Michał Napieraj), “Bioleaching and 

toxicity of metallurgical wastes” (Anna Potysz, Artur Pędziwiatr, Sebastian Hedwig, Markus 

Lenz). Metoda oceny tej wartości jest daleko idącym uproszczeniem i opiera się efektywności 

ługowania oraz wartości rynkowej danego metalu. W tekście znajdują się uwagi o nakładach 

potrzebnych do uzyskania tego efektu, ale nie podjęto (lub nie przedstawiono) prób ich 

oszacowania. Należy zwrócić uwagę, że jest istotna różnica pomiędzy wartością metalu  

w roztworze (o złożonym składzie) i wartością metalu będącego przedmiotem obrotu 

rynkowego oraz pomiędzy skalą laboratoryjną eksperymentu i procedurą na skalę 

przemysłową.  

 

Pozostałe osiągnięcia naukowe 

 Pozostałe osiągnięcia naukowe Pani dr Anny Potysz są wartościowe i opublikowane  

w dobrych czasopismach. Dotyczą one biowietrzenia piaskowców; uruchamiania potencjalnie 

toksycznych pierwiastków ze skał zawierających minerały Zn i Pb, gleb oraz odpadów 

przemysłowych z obszaru występowania złóż Zn-Pb obszaru olkuskiego; biowietrzenia 

ołowiowej amunicji śrutowej; możliwości odzysku niektórych metali z żużli i innych odpadów 

przemysłowych; analizy historycznych żużli w celu interpretacji stosowanych procesów 

technologicznych; analizy oddziaływań żużli na środowisko w różnych warunkach; migracji 

zanieczyszczeń w środowisku; oddziaływania pierwiastków metalicznych na wzrost roślin; 

własności i oddziaływania na środowisko produktów spalania paliw.  

 
 

Udział w konferencjach naukowych 

 Dr Anna Potysz przedstawiała wyniki badań w trakcie licznych konferencji  naukowych 

zarówno krajowych jak i zagranicznych.  

 

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi 

 Pani dr Anna Potysz po uzyskaniu stopnia doktora aktywnie współpracowała z kilkoma 

zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Współpraca ta zaowocowała wartościowymi wynikami, 

które stały się przedmiotem kilku publikacji.    

 
 

Inne aspekty działalności naukowej  

 Do istotnych osiągnięć Habilitantki należy zaliczyć zorganizowanie w Uniwersytecie 

Wrocławskich specjalistycznego laboratorium, w którym możliwe jest prowadzenie 

eksperymentów z zakresu bioługowania z zachowaniem należytych norm.  



 Dr Anna Potysz jest przygotowana do pracy zespołowej, pełniąc w tych zespołach różne 

funkcje.  Habilitantka kierowała dwoma projektami badawczymi NCN oraz brała udział  

w realizacji innych projektów. Przygotowywała wiele recenzji manuskryptów złożonych do 

druku w czasopismach naukowych z listy JCR.  

 Dr Anna Potysz poszerzała swoje doświadczenie zawodowe w trakcie licznych pobytów 

badawczych w wielu zagranicznych ośrodkach zawodowych zarówno przed jak i po uzyskaniu 

stopnia doktora.  

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

 Pani dr Anna Potysz zatrudniona jest na etacie adiunkta naukowego w Zakładzie 

Petrologii Eksperymentalnej w Instytucie Nauk Geologicznych  Uniwersytetu Wrocławskiego 

i nie prowadzi regularnych zajęć dydaktycznych.  

Pani dr Anna Potysz pełni funkcję promotora pomocniczego a także opiekowała się 

stażystami, którzy  realizowali badania w laboratorium w Zakładzie Petrologii 

Eksperymentalnej. Aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach mających na celu 

popularyzację nauki.  

    

Działalność organizacyjna  

 Pani dr Anna Potysz aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej na rzecz 

macierzystej Uczelni oraz środowiska naukowego. Pełni różne funkcje w Uniwersytecie 

Wrocławskim, Polskim Towarzystwie Mineralogicznym i innych organizacjach. Brała udział 

w organizacji konferencji naukowych.  

 

Nagrody i wyróżnienia 

 Za osiągnięcia naukowe Pani dr Anna Potysz uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia 

(2020 - Nagroda Naukowa im. Ignacego Domeyki w dziedzinie Nauk o Ziemi przyznana przez 

Polską Akademię Nauk; 2019-2022 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 

wybitnych młodych naukowców; 2019 - Nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe; 2018 

- Stypendium Rządu Francuskiego; 2017 - Stypendium START dla młodych uczonych 

przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej; 2017 - Nagroda Polskiego Towarzystwa 

Mineralogicznego za prezentację posterową; 2011 - Nagroda Polskiego Towarzystwa 

Mineralogicznego za prezentację posterową).  

  

  



Podsumowanie  

 Wysoka ocena wyników działalności naukowej dr Anny Potysz oraz osiągnięcia 

naukowego złożonego w postępowaniu habilitacyjnym, aktywna współpraca międzynarodowa 

w toku prowadzonych badań,  a także jej działalność na polu organizacji badań naukowych  

i popularyzatorska, w pełni uzasadniają  stwierdzenie, że osiągnięcia spełniają wymogi 

określone Ustawą z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wobec 

kandydatów do stopnia doktora habilitowanego i na tej  podstawie o dopuszczenie do dalszych 

etapów postępowania.   

 

 

 
 

 

 

 


