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habilitacyjnego oraz pozostałego dorobku naukowego i organizacyjnego        

dr Mirosława Słowakiewicza 

 

  
Przebieg kariery naukowej i zawodowej 
 
Pan dr Mirosław Słowakiewicz studiował równolegle dwa kierunki geologiczne. W roku 1999 

ukończył studia magisterskie z zakresu geologii stratygraficzno-poszukiwawczej w Instytucie 

Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku następnym ukończył 

studia inżynierskie w zakresie geologii złóż i geochemii środowiska na Wydziale Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematem pracy magisterskiej 

na zakończenie pierwszych studiów były późnodewońskie i wczesnokarbońskie skolekodonty 

Pomorza Zachodniego i rejonu Krakowa, natomiast studia na AGH zakończyła praca o wieku 

przypowierzchniowych wypełnień krasowych na obszarze występowania rud cynku i ołowiu 

Zn-Pb w rejonie Olkusza. W roku 2005 kandydat przygotował swoją rozprawę doktorską pod 

kierunkiem prof. Marii Sass-Gustkiewicz na temat Wapienia woźnickiego i jego związku z 

genezą złóż rud Zn-Pb na Górnym Śląsku na podstawie temperatur i geochemii inkluzji ciekło-

gazowych.  

Po uzyskaniu stopnia doktora dr Słowakiewicz znalazł zatrudnienie w Państwowym Instytucie 

Geologicznym, gdzie pracował do roku 2014. W roku 2011 rozpoczął staż naukowy na 

Uniwersytecie w Bristolu w Anglii. Na stanowisku postdoc’a pracował tam do końca 2014 roku, 

a w trzech następnych latach już jako honorary member of Staff. Jesienią 2017 roku powrócił 

do kraju i objął posadę adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrologii, na Wydziale 

Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest dalej zatrudniony.  

 

Ocena osiągnięcia naukowego będącego podstawą postępowania habilitacyjnego 

Kandydat przedstawił osiągniecie naukowe pod ogólnym tytułem Charakterystyka systemu 

naftowego cechsztyńskiego dolomitu głównego w wybranych sektorach południowego basenu 

permskiego, które jest cyklem składającym się z 7 artykułów:  

[1] Słowakiewicz, M., Mikołajewski, Z., 2011. Upper Permian Main Dolomite microbial 

carbonates as potential source rocks for hydrocarbons (W Poland). Marine and Petroleum 
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Geology, 28: 1572-1591. 

[2] Słowakiewicz, M., Gąsiewicz, A., 2013. Palaeoclimatic imprint, distribution and genesis of 

Zechstein Main Dolomite (Upper Permian) petroleum source rocks in Poland: 

Sedimentological and geochemical rationales. In: Gąsiewicz, A., Słowakiewicz, M. (eds) 

Palaeozoic Climate Cycles: Their Evolutionary and Sedimentological Impact. Geological 

Society, London, Special Publications, 376, 523-538. 

[3] Słowakiewicz, M., Tucker, M.E., Pancost, R.D., Perri, E., Mawson, M., 2013. Upper Permian 

(Zechstein) microbialites: Supratidal through deep subtidal deposition, source rock, and 

reservoir potential. AAPG Bulletin, 97 (11), 1921-1936. 

[4] Słowakiewicz, M., Perri, E., Tucker, M.E., 2016. Micro- and nanopores in tight Zechstein 2 

Carbonate facies from the Southern Permian Basin, NW Europe. Journal of Petroleum Geology, 

39, 149-168 (+ issue cover photo). 

[5] Słowakiewicz, M., Blumenberg, M., Więcław, D., Röhling, H.-G., Scheeder, Hindenberg, K., 

Leśniak, A., G., Idiz, E.F., Tucker, M.E., Pancost, R.D., Kotarba, M.J., Gerling, J.P., 2018. 

Geochemical implications from Zechstein Main Dolomite oil characteristics in the Southern 

Permian Basin of Europe: I. Polish and German sectors. Marine and Petroleum Geology, 93, 

356-375.  

[6] Mikołajewski, Z., Grelowski, C., Kwolek, K., Czechowski, F., Słowakiewicz, M., Matyasik, I., 

Grotek, I., 2019. Hydrocarbon habitat in the Zielin Late Permian isolated carbonate platform, 

western Poland. Facies, 65, 2. 

[7] Słowakiewicz, M., Gluyas, J., Kowalski, A., Edwards, T., Słama, S., Mawson, M., Tucker, M.E., 

Scovell, P., Polonio, I., 2020. A new and working petroleum source rock on the UK Continental 

Shelf (Upper Permian, offshore Yorkshire). Marine and Petroleum Geology, 121, 104605. 

Wszystkie w/w publikacje ukazały się drukiem w bardzo dobrych periodykach 

międzynarodowych, wśród których Marine and Petroleum Geology oraz AAPG Bulletin należą 

do najbardziej renomowanych czasopism na świecie skupiających literaturę naukową i 

fachową z zakresu geologii ropy naftowej i gazu. Poziom edytorski i merytoryczny 

przedstawionych artykułów jest bardzo wysoki i trudno dopatrzyć się jakiś większych 

niedopatrzeń lub błędów. Wzorowa jest również szata graficzna tych prac. Dominujący udział 

kandydata przy powstaniu przedstawionych prac jest oczywisty. Zaproponowany tytuł cyklu 

artykułów jest znacznie szerszy niż tematyczny zakres przedstawionych i dyskutowanych w 

artykułach zagadnień, co wynika bez wątpienia z faktu, że prace nie powstawały według z góry 

założonego planu. Pomimo tego lektura publikacji daje bardzo obszerny wgląd w szereg 

elementów systemu naftowego cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) występującego w 

Południowym Basenie Permskim (Southern Permian Basin), jednym z najważniejszych 

basenów naftowych w Europie.  

Poziom cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) w basenie permskim jest przedmiotem 

badań naukowych i geologicznej prospekcji ze strony koncernów naftowych od co najmniej 

pięćdziesięciu lat. Badania naukowe prowadzone przez kandydata wpisują się dobrze w zakres 

zagadnień wcześniej nie badanych. Jedną z głównych zasług kandydata jest według recenzenta 
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ukazanie znaczenia mikrobialnej materii organicznej przy identyfikowaniu skał macierzystych 

oraz mikrobialnych skał węglanowych przy definiowaniu potencjalnych skał macierzystych, jak 

również informacje o diagenetyczych i katagenetycznych procesach przekształcania materii 

organicznej oraz badania biomarkerów i izotopów węgla w różnych ropach naftowych basenu. 

Zagadnienia te są przede wszystkim kluczowe dla przyszłej prospekcji naftowej, mają jednak 

również naukowo znaczenie poznawcze, choć badania kandydata nie stanowiły w żadnym 

przypadku innowacji na skalę światową.   

Podsumowując, prace wskazane przez kandydata jako osiągniecie naukowe w postępowaniu 

habilitacyjnym reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy stanowiąc zarazem znaczny 

wkład w rozwój geologii i dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku; spełniają one wzorowo 

wymogi ustawowe stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 

 

Ocena pozostałego dorobku naukowego 

Dr Mirosław Słowakiewicz posiada jako adiunkt imponujący dorobek naukowy. Składa się on 

48 artykułów naukowych (w czasopismach z listy JCR), które poza jedną pracą powstały 

wszystkie po uzyskaniu przez kandydata stopnia doktora. W sumie w 25 artykułach kandydat 

był ich pierwszym autorem; 37 prac ukazało się drukiem w międzynarodowych periodykach 

naukowych, w tym kilkanaście w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu 

nauk o Ziemi, z których szereg ma w obecnej punktacji ministerialnej maksymalną ilość 200 

punktów. Są to periodyki, takie jak Gondwana Research, Geochimica et Cosmochimica Acta, 

Precambrian Research, Science of the Total Environment oraz International Journal of Coal 

Geology. Wprawdzie trudno jest we wszystkich przypadkach precyzyjnie oddzielić wkład 

własny kandydata, albowiem publikował zawsze artykuły ze współautorami, to jednak prace, 

w których był pierwszym autorem, są na wysokim poziomie, często odpowiadając standardom 

światowym. 

Dorobek publikacyjny kandydata znajduje zaskakująco tylko umiarkowany odzew w literaturze 

światowej, co zapewne wynika z faktu, że większość publikacji powstała w okresie ostatnich 

dziesięciu lat. Najnowsze wydanie bazy Scopus z marca 2023 roku rejestruje 48 publikacji 

kandydata z ogólną ilością 320 cytowań zewnętrznych (bez autocytowań autora i 

współautorów). Odpowiednio współczynnik h (Hirscha) wynosi 11. Natomiast w aktualnym 

wydaniu bazy Web of Sciences Core Collection, znajdujemy 326 cytowań. Uwzględniając 

cytowania własne kandydata jego indeks Hirscha h w tej bazie wynosi 12 a sumaryczny IF 

(Impact Factor) jego publikacji wynosi 105,94. Parametry bibliometryczne dorobku kandydata 

są ponadprzeciętne porównując z dorobkiem publikacyjnym osób pracujących na stanowisku 

adiunkta w dyscyplinie Nauk o Ziemi i Środowiska w Polsce. Pokazują one dobitnie, że 

działalność naukowa kandydata wniosła znaczący wkład w rozwój tej dyscypliny naukowej. 

 

Ocena pozostałej aktywności naukowej i organizacyjnej 

W trakcie swojej kariery naukowej dr Mirosław Słowakiewicz współpracował z szerokim 

gronem badaczy z kraju i z zagranicy, reprezentujących bardzo różne specjalności,. Bez 
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wątpienia współpraca ta była głównym motorem rozwoju naukowego kandydata. W sumie 

brał on udział w wielu grantach badawczych, pełniąc w 6 z nich funkcję kierownika. W 

dokumentacji kandydata nie ma informacji o jego udziale w grantach badawczych za granicą, 

chociaż badacze z innych krajów byli często współautorami jego publikacji. Jeszcze przed 

doktoratem dr Słowakiewicz przebywał na stażu w USA w ramach rocznego stypendium 

Fulbright’a. Jest on jednym z niewielu polskich geologów, którzy w swojej karierze mają długi, 

wieloletni pobyt na uczelni za granicą; kandydat przebywał blisko 6 lat na Uniwersytecie w 

Bristolu. 

Kandydat posiada obszerny dorobek dydaktyczny obejmujący prowadzenie ćwiczeń, 

wykładów i praktyk z petrologii, geologii złóż ropy naftowej i gazu, geochemii organicznej, 

forensic geochemistry i geochemii ropy naftowej. Był on również promotorem 2 prac 

dyplomowych na Uniwersytecie w Bristolu i 10 prac dyplomowych na Uniwersytecie 

Warszawskim. Dr Mirosław Słowakiewicz posiada również zasługi w popularyzacji nauk o 

Ziemi. 

Od roku 2018 dr Słowakiewicz jest redaktorem pomocniczym (Associate Editor) w redakcji 

prestiżowego czasopisma Marine and Petroleum Geology. W trakcie swojej kariery naukowej 

wykonał blisko 100 recenzji artykułów w wielu międzynarodowych i krajowych czasopismach 

branżowych.  

 

Podsumowanie 

Przedstawiony wniosek habilitacyjny Pana dr Mirosława Słowakiewicza pozwala według 

recenzenta jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie elementy wymagane w postępowaniu 

habilitacyjnym przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 574),  a w szczególności: (i) posiadanie w dorobku osiągnięć naukowych 

stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej oraz (ii) wykazanie się istotną 

aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w 

szczególności zagranicznej zostały spełnione. Dlatego też recenzent uważa oceniany wniosek 

habilitacyjny za bardzo dobry i wysoce uzasadniony. 

W związku z powyższym, wnioskuję o dopuszczenie Pana dr Mirosława Słowakiewicza do 

dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 

 

 

/Prof. dr hab. Zdzisław Bełka/ 

 

 

 


