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OCENA 

osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizatorskich dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz w związku 

z rozpoczętym w dniu 25 października 2021 r. postępowaniem o nadanie Jej stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie Nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku, na 

podstawie osiągnięcia naukowego zatytułowanego: „Stężenie radonu a wielkość promieniowania gamma 

w środowisku" zatrudnionej w Instytucie Nauk Geologicznych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu 

Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

Podstawowym obiektem zainteresowania dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz jest geologia i geochemia 

gazów, szczególnie migracja, ekshalacja i geneza radonu w geosferze, jak również krótko życiowe produkty 

jego rozpadu. Podstawę ubiegania się dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz o stopień doktora habilitowanego 

stanowi cykl czterech publikacji poświęconych tej problematyce, które ukazały się w uznanych 

czasopismach naukowych o obiegu międzynarodowym. Sumaryczny współczynnik wpływu IF (zgodnie 

z rokiem publikowania) tych prac wynosi 27,928. Prace te zostały zacytowane niezależnie 24 razy. 
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Uwagi wstępne  

 

Dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz swoją drogę zawodową związała z dziedziną nauk ścisłych 

i przyrodniczych, co znajduje potwierdzenie zarówno w kolejnych etapach Jej edukacji oraz rozwoju 

naukowego, jak również w karierze zawodowej. Swój formalny kontakt z dyscypliną Nauk o Ziemi 

i środowisku rozpoczęła studiując na Uniwersytecie Wrocławskim, który ukończyła w roku 2004 r., 

zdobywając tytuł magistra Ochrony środowiska ze specjalnością Geoekologii, Ochrony wód i kopalin. 

W roku 2008 obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną „Zmienność stężenia radonu w atmosferze 

w rejonie Nowej Rudy (niecka śrudsudecka)", której promotorem był dr hab. Andrzej Solecki, prof. UWr., 

uzyskując stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi, w dyscyplinie Geologii, nadany uchwałą Rady Instytutu 

Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym związana jest zawodowo od początku 

zatrudnienia. W latach 2008-2009 pracowała na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta (do chwili 

obecnej).  

Dnia 11 sierpnia 2021 roku dr D. Tchorz-Trzeciakiewicz złożyła dokumentację wymaganą do 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, w tym wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego ze wskazaniem jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, 

poświadczonej kopii dyplomu doktora Nauk o Ziemi, omówienia najważniejszych osiągnięć cyklu 4 prac 

będących podstawą habilitacji wraz z określeniem wkładu Habilitantki (w języku polskim oraz angielskim), 

autoreferatu z wykazem publikacji nie będących podstawą habilitacji oraz informacjami o pozostałym 

dorobku naukowym, a także dorobku dydaktycznym, organizacyjnym oraz popularyzującym naukę oraz 

oświadczeń wszystkich współautorów o ich wkładach w publikacje będące podstawą habilitacji. Na 

podstawie złożonej dokumentacji, w dniu 25 października 2021 r., Rada Doskonałości Naukowej wszczęła 

postępowanie habilitacyjne (pismo nr Z6.4000.100.2021.4.EW), uznając Wydział Nauk o Ziemi 

i Kształtowaniu Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego za właściwy do przeprowadzenia wyżej 

wspomnianego postępowania.  
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Ocena dorobku naukowego  

 

Dorobek naukowy dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz za lata 2008 – 2021 obejmuje 15 prac 

opublikowanych w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym 10 w czasopismach 

z tzw. Listy Filadelfijskiej), 5 publikacji w czasopismach nie będących na Liście Filadelfijskiej, 10 wystąpień na 

konferencjach międzynarodowych oraz 1 wykład wygłoszony na zaproszenie. Ponadto jest Ona również 

autorką i współautorką 4 prac naukowych opublikowanych przed otrzymaniem tytułu doktora (w tym 

1 z tzw. Listy Filadelfijskiej) oraz 3 wystąpień konferencyjnych (w tym 2 na konferencjach 

międzynarodowych). Sumaryczny współczynnik wpływu IF (zgodnie z rokiem publikowania) wydanych prac 

wynosi 38,38 za lata 2008-2021 i 1,067 za lata 2004-2008. Liczba cytowań niezależnych tych publikacji 

wynosi 90 za lata 2008-2021 i 4 za lata 2004-2008, podczas gdy indeks Hirscha 7. Przeliczając liczbę cytowań 

niezależnych na liczbę prac opublikowanych za okres po otrzymaniu stopnia naukowego doktora, 

otrzymujemy przeciętną liczbę cytowań przypadających na jedną publikację wynoszącą 6. Z kolei średni IF 

opublikowanych prac wynosi ponad 2 (2,56). Aktywność naukowa dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz wyraża 

się także kilkoma  wykonanymi ekspertyzami na zamówienie instytucji publicznych oraz 2 projektami 

badawczymi na rzecz sektora gospodarczego. Działalność na rzecz pracy w komitetach organizacyjnych 

konferencji naukowych obejmuje pełnienie funkcji przewodniczącej Komitetu Naukowego konferencji 

"Wyzwania Ochrony Środowiska", sekretarza XIV Międzynarodowej Konferencji "Conference on Gas 

Geochemistry" i członka Komitetu Organizacyjnego konferencji "Geoeducational Potential of Sudety Mts". 

Do chwili obecnej dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz jest również członkiem Centrum Radonowego, Komisji 

Nauk Górniczych PAN i Komisji Nauk o Ziemi PAN we Wrocławiu oraz Polskiego Klubu Ekologicznego. 

W latach 2008-2021 odbyła również krótkie staże naukowe (rozumiem, że miesięczne lub krótsze, choć nie 

jest to jasno opisane): jeden w National Institute of Geophysics and Volcanology w Rzymie, gdzie 

prowadziła badania zawartości metanu, dwutlenku węgla i radonu w wodach pobranych ze źródła Św. 

Świerada i zamkniętej kopalni magnezytu Wiry (wrzesień 2014 r.), kolejny staż na zaproszenie The 

Petroleum Exploration and Production Research Institute w Pekinie, gdzie omawiane były zagadnienia 
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związane z NOR i NORM w przemyśle petrochemicznym (grudzień 2018) i ostatni w laboratorium The 

Federal Office for Radiation Protection w Berlinie, gdzie Jej tematyka obejmowała radon i jego krótko 

życiowe produkty rozpadu w atmosferze, budynkach i gazie glebowym oraz techniki pomiarowe 

promieniowania jonizującego. We wspomnianym czasie odbyła również kilka 1,2 - dniowych wizyt 

w laboratoriach polskich lub na polskich uczelniach. Recenzowała również 11 artykułów naukowych dla 

6 czasopism międzynarodowych (Journal and Environmental Radioactivity, Total Science of the 

Environment, Journal of Atmospheric and Solar, Journal of Environmental Management, Nukleonika 

i Geofluids). Dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz była również kierownikiem 4 projektów finansowanych 

w drodze konkursów krajowych i kierownikiem bądź członkiem projektów finansowanych ze środków 

statutowych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych ośrodków naukowych. Warto również nadmienić, iż 

w omawianym czasie 2008-2021 była redaktorem tomu Atmosphere oraz monografii "Wyzwania Ochrony 

Środowiska" wydanej pod afiliacją Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu 

Środowiska we Wrocławiu. Habilitantka realizowała także projekty z Centralnym Laboratorium Ochrony 

Radiologicznej (CLOR) w Warszawie, Międzyresortowym Instytutem Techniki Radiacyjnej w Łodzi 

i Instytutem Fizyki Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Ocena pracy habilitacyjnej  

 

Osiągnięcie habilitacyjne dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz stanowi zbiór 4 artykułów 

opublikowanych w czasopismach o obiegu międzynarodowym (Atmospheric Environment oraz Science of 

the Total Environment), dla których sumaryczny IF wynosi 27,928. Prace te, jak wspomniano wyżej, zostały 

zacytowane niezależnie 24 razy, a udział Habilitantki w ich realizację i powstanie wyniósł średnio 86 % (od 

70 % do 95 %). Dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz opatrzyła swoje osiągnięcie habilitacyjne 29- 

stronicowym komentarzem autorskim, na który składały się: wprowadzenie i celowość podjętych badań, 

zestawienie i omówienie cyklu 4 prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, informacje 

o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji 

naukowej, w szczególności zagranicznej, a także spis literatury, do której odwoływała się Autorka, 

zawierający 64 prace przeglądowe. Większość radonu 222Rn  znajdującego się w powietrzu budynków 
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mieszkalnych pochodzi ze skał i gleby wokół domów, stosowanych niektórych materiałów budowlanych czy 

wód ze studni. Ten gazowy pierwiastek przemieszcza się poprzez szczeliny w skałach, przestrzenie 

powietrzne w glebie, przy czym istotny wpływ na jego rozmieszczenie ma rodzaj i grubość gleby (wielkość 

porów itp.) oraz lokalizacja pęknięć i otworów w skalnym podłożu. Radon jest łatwo rozpuszczalny 

w wodzie i wchłaniany przez wody gruntowe, a następnie  wraz z nimi transportowany. Przedostaje się on 

też do powietrza, ale jego stężenia są tu nieznaczne (na poziomie kilka Bq/m3) w stosunku do średniego 

rocznego stężenia w pomieszczeniach. Jego udział w powietrzu atmosferycznym zależy od warunków 

meteorologicznych i wynikających stąd, jak słusznie zwróciła na to uwagę Pani dr D. Tchorz-Trzeciakiewcz, 

wahań dobowych i sezonowych. Średnie stężenie 222Rn mierzone w odległości 1 m nad ziemią kształtuje się 

na poziomie 9 Bq/m3. W szczególnych warunkach geologicznych, m. in. na terenach granitowych czy 

pokrytych złożami rud uranowych, jego stężenie jest także większe w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Rejony górskie południowo-zachodniej Polski stanowią niezwykłe źródło naturalnie występujących 

substancji promieniotwórczych, są one również powodem większej obecności radonu w powietrzu. Z uwagi 

na fakt, iż jego stężenie zmienia się sezonowo i przestrzennie, podjęcie tak ważnych badań, jak wyznaczenie 

obszarów o wysokich wartościach indeksu radonowego czy oszacowanie potencjału radonowego terenu, 

jest niezwykle istotne i ważne dla rozwoju i poszerzenia wiedzy dotyczącej nauk o ziemi i środowisku. Za 

najistotniejsze osiągnięcia badawcze, wynikające z badań naukowych Pani D. Tchorz-Trzeciakiewicz, 

uważam przede wszystkim oszacowanie zależności pomiędzy stężeniem radonu a promieniowaniem 

gamma w środowisku naturalnym, z uwzględnieniem wpływu budowy geologicznej, rzeźby terenu 

i warunków atmosferycznych, które wpływają na emanację tego pierwiastka. Wartości mocy dawki 

promieniowania gamma w przyrodzie stanowią pomiary promieniowania radionuklidów obecnych we 

wszystkich komponentach środowiska. Decydujący jest tu udział promieniowania radionuklidów 

znajdujących się w glebie i osadzonych na jej powierzchni. Radionuklidy szeregów uranowo-radowego 

i torowego są rozmieszczone w glebach w sposób mniej więcej jednorodny, niezależnie od głębokości. Ich 

stężenie zależy przede wszystkim od lokalnych warunków geologicznych. Bardzo istotne ze strony dr 

D. Tchorz-Trzeciakiewicz było również zaplanowanie podjętych badań, co pozwoliło na wykonywanie 

pomiarów w 3 odmiennych lokalizacjach, obejmujących (i) naturalne obszary masywu Karkonoszy 

i Strzelina, (ii) obszary przekształcone gospodarczą działalnością człowieka w Kowarach i Okrzeszynie, (iii) 
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środowisko wielkomiejskie Wrocławia. Obserwowane sezonowe zmiany wartości mocy dawki 

promieniowania gamma, jak również zmiany dobowe czy powodowane opadami atmosferycznymi, 

wynikają z różnic w ekshalacji radonu z gleby i jego osadzania się na powierzchni ziemi. Wahania wartości 

mocy dawki promieniowania gamma są bardzo często utrudnione i prowadzą do błędnej oceny sytuacji na 

skutek pomiaru mocy dawki spowodowanej obecnością radionuklidów pochodzenia sztucznego. Istotne jest 

zatem wykonywanie długotrwałych, często wielomiesięcznych pomiarów dawki, jakie prowadziła Pani dr 

D. Tchorz-Trzaciakiewicz. Badania takie najczęściej prowadzi się w oparciu o dawkomierze 

termoluminescencyjne zawierające trzy detektory LiF:Mg:Ti, co zapewnia, że scałkowany roczny czas 

ekspozycji nie jest mniejszy od 0,1 mGy, przy założeniu dolnej granicy zakresu mocy dawki promieniowania 

gamma w Polsce na 30 nGy/h. Z uwagi na fakt, iż od roku 2004 zaniechano pomiarów mocy dawki 

promieniowania gamma na terenie Polski, z większym zainteresowaniem przeczytałam o możliwości użycia 

prostego radiometru, którego obsługa oparta jest na liczniku Geigera. Pani dr D. Tchorz-Trzeciakiewicz 

wykazała, że jest to skuteczne narzędzie do oceny potencjału radowego terenu i wskazania obszarów 

narażonych na radon. Przy założeniu, że badania środowiskowe wymagają długotrwałych pomiarów, 

stosunkowo łatwa obsługa i ogólna dostępność może sprzyjać nie tylko zminimalizowaniu wysokich 

kosztów pomiaru, ale także zwiększeniu stanowisk pomiarowych. W masywie Karkonoszy i Sudetów obok 

pomiarów radonu Habilitantka wykonała również pomiary izotopów uranu i toru, stąd nasuwa się pytanie, 

czy stężenia tych nuklidów były porównywalne do innych rejonów Polski lub w jakikolwiek sposób pozwoliły 

Jej na sformuł owanie takich, a nie innych wniosków? Poza tymi, iż stwierdzono silny wpływ zawartości 

uranu i toru w podłożu na stężenie radonu w powietrzu i atmosferze, tym bardziej, iż dla drugiej serii 

pomiarowej skalkulowano ograniczony wpływ toru na stężenie radonu w atmosferze. Habilitantka 

wyznaczyła także zależność między mocą dawki promieniowania gamma a stężeniem radonu w atmosferze 

i w glebie, obserwując dodatnią korelację między średnimi rocznymi dawkami promieniowania gamma 

a stężeniami radonu w glebie (r = 0,83) i atmosferze (r = 0,62) i konkludując, iż roczne wartości mocy dawki 

promieniowania gamma mogą być zastosowane jako wskaźnik potencjału radonowego terenu. Kolejnym 

istotnym osiągnięciem badawczym dr D. Tchorz-Trzeciakiewicz jest także przeprowadzenie badań w 136 

budynkach mieszkalnych Wrocławia zlokalizowanych w różnych częściach miasta o odmiennej budowie 

geologicznej, gdzie wydzielono trzy rodzaje podłoża: gliny/iły, piaski i żwiry oraz gleby antropogeniczne. 
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Radon występujący wewnątrz budynków nie zależy li tylko od podłoża, ale także od stosowanych 

materiałów budowlanych, a te, jak powszechnie wiadomo, od źródeł ich pochodzenia. Większą zawartością 

substancji promieniotwórczych cechują się np. materiały pochodzące z krajów skandynawskich (głównie 

granitowe), w których podłoże geologiczne jest bogatsze w naturalnie występujące radionuklidy niż 

w Polsce. Dr D. Tchorz-Trzaciekiewicz zaproponowała szeroko zakrojone badania, które prowadziła 

w  różnych typach budynków: od domów jednorodzinnych, poprzez kamienice, bloki wielkopłytowe, po 

współczesne budownictwo. Wpływ podłoża na stężenie radonu i moc dawki promieniowania obserwowane 

były w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze, podczas gdy wpływ materiałów budowlanych 

w pomieszczeniach zajmujących piętra od drugiego do piątego. Średnie roczne stężenia radonu 222Rn były 

zdecydowanie mniejsze od wprowadzonej w krajach UE wartości referencyjnej wynoszącej 300 Bq/m3, 

większe wartości charakteryzowały okresy zimowe, kiedy zmarzlina podłoża nie pozwala na jego 

przenikanie do powietrza, natomiast cieplejsza strefa pod i wokół budynku stanowi wówczas jego główne 

miejsce przenikania, mniejsze natomiast okresy letnie. O ile jest to dość typowe dla rozmieszczenia radonu, 

to badania prowadzone przez Panią dr D. Tchorz-Trzeciakiewicz pokazały natomiast, że zróżnicowanie 

wentylacji w mieszkaniach może zmienić obserwowane zależności (np. stosowanie klimatyzacji). Badania te 

zostały szeroko opisane w pracy "Radiation in different types of building, human health" opublikowanej 

w Science of the Total Environment. Średnie roczne wartości mocy dawki promieniowania gamma i stężenia 

radonu w budynkach położonych na glebach określonych jako gliniaste były większe niż w budynkach 

zbudowanych na piaskach i żwirach, podczas gdy największe wartości zmierzono w budynkach 

usytuowanych na glebach antropogenicznych. Największe średnie roczne wartości stężenia radonu i mocy 

dawki promieniowania gamma zmierzono w kamienicach, podczas gdy najmniejsze w blokach z wielkiej 

płyty. W tej części analizy badań rodzi się też pytanie czy w badaniach wzięto pod uwagę rodzaj ciepła do 

ogrzewania domów  i czy uwzględniono ilość i rodzaj palenisk z podziałem na: węglowe, drzewne, ropne 

i gazowe? Ideą przewodnią prac badawczych było również potwierdzenie, iż na terenach nie 

przekształconych działalnością człowieka sezonowe zmiany stężenia radonu w atmosferze cechują się 

większymi wartościami w sezonach ciepłych i mniejszymi w chłodnych, podczas gdy sezonowe zmiany 

stężenia radonu w glebie wykazują tendencję odwrotną. Szczególnie istotne jest również podkreślenie, że 

sezonowa zmienność stężeń radonu może być odmienna i charakterystyczna dla danego obszaru, czego 
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Habilitantka dowiodła na przykładzie rud uranowych w Okrzeszynie i Kowarach. Na terenie hałdy kowarskiej 

odnotowano sezonową zmienność typową dla klimatu umiarkowanego – z największymi wartościami 

w sezonie wiosna – lato i najmniejszymi jesienią i zimą (w samej miejscowości odwrotnie). Odmienny 

schemat sezonowych zmian stężenia radonu w atmosferze obserwowany był natomiast na hałdzie 

uranowej w Okrzeszynie, gdzie największe stężenia radonu zanotowano jesienią, a najmniejsze zimą. Efekty 

tych badań zostały szczegółowo przedstawione w publikacjach "Variations of radon concentration in the 

atmosphere. Gamma rose date" (Atmospheric Environment), "Factors affecting atmosperic radon 

concentration, human health" (Science of the Total Environment) oraz "Ambient gamma dose rate as an 

indicator of geogenic radon potential" (Science of the Total Environment). Pani D. Tchorz-Trzaciakiewcz 

postuluje również, iż analiza zależności pomiędzy stężeniem radonu a stanem zdrowia na obszarach 

masywów strzelińskiego i karkonoskiego pozwoliła Jej na zaobserwowanie związku między zwiększoną 

zapadalnością na raka płuc mieszkańców tych obszarów a większymi, obserwowanymi stężeniami radonu. 

Byłabym jednak bardzo ostrożna w podejmowaniu tak dalece istotnych wniosków, bowiem wymagają one 

bardzo długoletnich, szczegółowych badań, począwszy od miejsc zamieszkania (rodzaj budynków, ich wiek 

itp.) po ogólną kondycję zdrowotną organizmu, nawyki żywieniowe i życiowe. Nie sposób tutaj także 

pominąć alfa promieniotwórczych izotopów polonu czy uranu, które, jak pokazują badania naukowe, 

występują na tych terenach w wysokich stężeniach. Istotne z mojego punktu widzenia są również badania, 

które pozwoliły Pani dr Tchorz-Trzeciakiewicz wykazać, iż radon, z uwagi na swoją większą gęstość, nie 

koncentruje się na niżej położonych terenach. Brak zauważalnych prądów gęstościowych tego gazu pozwala 

bowiem wnosić, jak słusznie zauważono, iż pionowe zmiany stężenia radonu w środowisku, wynikają 

z obecności radionuklidów macierzystych radonu w glebach, skałach i jego ekshalacji z tych miejsc.   

 

Ocena działalności organizacyjnej i dydaktycznej 

 

Dr D. Tchorz-Trzeciakiewicz prowadziła w trakcie swojej pracy zawodowej liczne zajęcia 

dydaktyczne: wykłady, zajęcia laboratoryjne i terenowe dla studentów Geologii i Ochrony Środowiska. Jest 

również opiekunem Koła Naukowego studentów Ochrony Środowiska. Od kilku lat jest także członkiem 

Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na tym kierunku. Wykazuje się znaczącym wkładem 
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w opiekę nad studentami, będąc opiekunem 20 prac dyplomowych. Ma zasługi na polu organizacyjnym, co 

zaowocowało przyznaniem Jej Nagrody Rektora. Jej szeroko rozumiane zasługi dydaktyczne na polu 

organizacyjnym zaowocowały również popularno-naukowymi wykładami "Tajemnice Ziemi 

i Wszechświata", "Naturalna radioaktywność środowiska", skierowanymi do uczniów szkół 

ponadpodstawowych, jak też przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Współpracowała także 

z uczniami i nauczycielami Gdańska przy projekcie "Stężenie radonu w atmosferze wokół hałdy fosfogipsów 

w Wiślince".  

 

Podsumowanie 

 

Podstawę osiągnięcia habilitacyjnego dr Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz stanowi wykaz 4 prac 

opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych. Warto podkreślić, iż są to prace dwuautorskie, 

gdzie jest Ona pierwszym i korespondencyjnym autorem. Również z oświadczeń pozostałych współautorów 

publikacji wynika wiodąca Jej rola w większości wykonanych wspólnie badań, co więcej była Ona także 

inicjatorką tematyki badawczej, wnosząc w ten sposób swój oryginalny wkład. Na podstawie 

przedstawionych do oceny materiałów stwierdzam, że zarówno osiągnięcie naukowe dr Dagmary Tchorz-

Trzeciakiewicz „Stężenie radonu a wielkość promieniowania gamma w środowisku", jak i Jej dorobek 

naukowy reprezentują dobry poziom naukowy. Wyniki badań naukowych zawarte w osiągnięciu 

habilitacyjnym charakteryzują się elementami nowości naukowej i mają znaczący wkład do rozwoju 

dyscypliny Nauk o Ziemi i środowisku, stanowiąc osiągnięcie naukowe. Podkreślić należy ich charakter 

aplikacyjny, w szeroko rozumianym aspekcie społecznym. Z uwagi na fakt, iż radon 222Rn i 219Rn oraz 

produkty rozpadu dostają się do naszych dróg oddechowych, przy czym sam radon jest w dużej mierze 

ponownie wydychany, ale jego krótkożyciowe produkty rozpadu, takie jak izotopy pierwiastków polonu, 

bizmutu czy ołowiu gromadzą się w drogach oddechowych i tam ulegają rozpadowi, badania te stanowić 

mogą podstawę do prawidłowego zarządzania ryzykiem stwarzanym przez te radionuklidy dla organizmu 

człowieka. Tym bardziej, że radon 222Rn stanowi ponad 30% całkowitej dawki skutecznej otrzymywanej 

w ciągu roku przez statystycznego Polaka, co daje średnią dawkę skuteczną równą odpowiednio 1,2 mSv, 

przy całkowitej rocznej dawce skutecznej od promieniowania jonizującego równej 3,96 mSv. Pozostały 
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dorobek naukowy dr D. Tchorz-Trzeciakiewicz  jest również wartościowy. Problemy naukowe, którymi się 

Ona zajmuje mieszczą się w nurcie najważniejszych zagadnień współczesnej problematyki ochrony 

środowiska, a równocześnie sama Autorka wykazuje się istotną aktywnością naukową. Przedstawione 

w osiągnięciu naukowym i zarysowane w nim koncepcje stanowią dobrą podstawę do dalszych badań 

i rozwoju wiedzy o promieniotwórczości w środowisku naturalnym i wpływie emanacji radonu na zdrowie 

człowieka. Ciekawa jestem przyszłych planów Habilitantki w tym zakresie i możliwości stworzenia własnego 

zespołu badawczego.   

Dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz jest dojrzałym, samodzielnie myślącym i pracowitym naukowcem 

o istotnym już dorobku badawczym i dobrych perspektywach na przyszłość. Jej osiągnięcie naukowe jest 

znacznym wkładem do rozwoju geologii i radioekologii. Bardzo pozytywnie oceniam także aktywność 

naukową Habilitantki w zakres nie wchodzący w skład pracy habilitacyjnej: Jej sumaryczny dorobek 

publikacyjny, aktywność organizacyjną i dydaktyczną oraz współpracę z wieloma instytucjami badawczymi.   

Konkludując stwierdzam, iż dorobek naukowy, wyodrębniony cykl publikacji stanowiący podstawę 

habilitacji, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz organizatorski, ocenione na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196 poz. 1165) 

„w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego” 

spełniają wymogi prawne dotyczące warunków nadania stopnia doktora habilitowanego wynikające 

z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 219, ust. 1 pkt 1, 2 i 3, Ustawa 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z poźn. zm.), a także 

kryteria zwyczajowe i w związku z tym wnioskuję do Rady Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska 

Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie Pani dr Dagmarze Tchorz-Trzeciakiewicz stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie Nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku.  

 

 

 

     


