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Załącznik nr 1 

U Z A S A D N I E N I E  

opinii w sprawie wniosku o nadanie dr Teresie Kłosińskiej 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo, 

będącej integralną częścią uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 19 września 2019 roku 

 

Pani dr Teresa Kłosińska urodziła się 25 października 1965 roku w Brzezinach. Tytuł 

magistra uzyskała w roku 1992 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 

2000 obroniła przed Radą Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie rozprawę doktorską pt. 

„Zimowanie gryzoni leśnych w warunkach różnej zasobności bazy pokarmowej” i uzyskała 

stopień doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa. W roku 2001 została zatrudniona 

na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Wydziału Technologii 

Drewna, które to stanowisko obejmuje do chwili obecnej.  

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

 

Ocenie podlega cykl 7 publikacji powiązanych tematycznie, o tytule: „Substancje 

toksyczne w tkankach drzew (metale ciężkie, niemetale, fosfoniany, toksyczne związki 

organiczne) jako odpowiedź na ich obecność w środowisku”, wskazany przez Habilitantkę 

jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Celem badań opisanych we wspomnianym osiągnięciu naukowym, o charakterze 

zarówno poznawczym jak i aplikacyjnym, było m.in. wykazanie możliwości usuwania z gleb 

toksycznych substancji (zwłaszcza metali ciężkich) na zasadzie fitoremediacji. Mimo licznych 

badań tej tematyki zjawisko jest dotychczas poznane w niewielkim zakresie, szczególnie 

w odniesieniu do drzew. W prezentowanych w osiągnięciu naukowym badaniach podjęta 

została próba odpowiedzi nie tylko na pytanie w jaki sposób usunąć substancje toksyczne 

ze środowiska naturalnego, ale również w jaki sposób ograniczyć ich napływ. 

W przeprowadzonych badaniach wykorzystano różnorodne techniki jakościowego 

i ilościowego oznaczania substancji (absorpcyjną spektrometrię atomową – FAAS, 

spektrometrię fluorescencji rentgenowskiej – XRF, spektrometrię UV, chromatografię 

cieczową – HPLC). Badania wykazały zróżnicowany stopień przeżywalności różnych 

gatunków drzew (dąb szypułkowy, sosna zwyczajna) w warunkach skażenia emisjami 

przemysłowymi. Udowodniono również, że zdolność do pobierania i akumulacji metali 

ciężkich ze środowiska naturalnego różni się nie tylko u drzew należących do odległych 

jednostek taksonomicznych (nagozalążkowe i okrytozalążkowe) ale może być również 

odmienna u gatunków bardzo blisko ze sobą spokrewnionych. 
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W skład ocenianego osiągnięcia naukowego wchodzą następujące publikacje: 

1. Kłosińska T., Tulik M., 2011. The concentration of heavy metals in trees bark and 

preferences of deer’s nutrition”. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 

Forestry and Wood Technology 74, s. 183-186 

2. Kłosińska T., 2009. „Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) jako bioindykator 

i fitoremediator skażeń przemysłowych”. Rozdział w monografii” Pokroky vo vyrobe 

a použití lepidiel v drevnopriemysle”; Zbornik referátov XIX Sympózium, Zvolen, s. 247-

252 

3. Kłosińska T., Radomski A, Antczak A., Sapieja E., 2012. „Estimation of selected metals 

in the bark of trees from ecologically pure area”. Annals of Warsaw University of Life 

Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology 78, s.154-157 

4. Zielenkiewicz T., Szadkowski J., Drożdżek M., Zielenkiewicz A., Kłosińska T., Antczak A., 

Zawadzki J., Gawron J., 2016. „Application of x-ray fluorescence technique for 

determination of heavy metals uptake by different species if poplar”. Drewno: prace 

naukowe, doniesienia, komunikaty 59 (197), s. 113-126. DOI: 10.12841/wood.1644-

3985.C19.20 

5. Krutul D., Zielenkiewicz T., Zawadzki J., Radomski A., Antczak A., Drożdżek M., 

Kłosińska T., Makowski T., 2015. „Non-metals accumulation in Scots pine (Pinus sylvestris 

L.) wood and bark affected with environmental pollution”. Wood Research 60 (4), s. 655-

662 

6. Archanowicz E., Kłosińska T., Antczak A., Radomski A., Bogucka K., Zielenkiewicz T., 

Archanowicz E., Zawadzki J., 2014. „Ekotoksyczność ługów z biomasy drzewnej wobec 

rzęsy drobnej (Lemna minor L.) (Ecotoxicity of wood biomass leachates toward duckweed 

(Lemna minor L.)”. Przemysł Chemiczny 7, s. 1150-1154. DOI: dx. 

medra,org/10.12916/przemchem.2014.1150 

7. Kłosińska T., Archanowicz E., Antczak A., Radomski A., Zielenkiewicz T., Oszako T., 

Nowakowska J., Kubiak K., Tkaczyk M., 2015. „Analiza zawartości fosfonianów 

w materiale roślinnym (Content analysis of phosphonates in plant material)”. Przemysł 

Chemiczny 6, s. 1000 – 1005. DOI: 10.15199/62.2015.6.7 

Oceniane osiągnięcie naukowe dr Teresy Kłosińskiej zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez wszystkich Recenzentów. Stwierdzili, że przedstawiony do oceny cykl publikacji 

ma znaczącą wartość naukową oraz, że oceniane osiągnięcie naukowe spełnia wymagania 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. oraz kryteria osiągnięć zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1165) i może być 

podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Dr hab. Dorota Dziurka, podsumowując zakres siedmiu publikacji naukowych, 

wskazanych przez Habilitantkę jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do ubiegania 

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego potwierdziła, że publikacje w istocie stanowią 

spójny tematycznie cykl prac naukowo-badawczych. Recenzentka zasugerowała w tym 

kontekście korektę tytułu osiągnięcia poprzez usunięcie informacji o metalach ciężkich, 

niemetalach i toksycznych związkach organicznych, co w efekcie lepiej oddałoby zakres 

opisanych w osiągnięciu naukowym badań. Zdaniem dr hab. Doroty Dziurki przedstawione 
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do oceny dzieło dotyczy bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest akumulacja związków 

toksycznych przez rośliny wyższe w tkankach drzew (drewno, kora, korzenie, liście), 

które mogą stanowić pokarm dla roślinożerców. Jest to o tyle istotne, że z jednej strony rośliny 

drzewiaste lub krzewy często są wykorzystywane do fitoekstrakcji na glebach skażonych 

metalami ciężkimi i przyczyniając się do oczyszczania terenów skażonych, z drugiej zaś strony 

rośliny te stają się źródłem tych pierwiastków, a do tego w skumulowanych dla organizmów 

żywych takich ilościach, że bywają przyczyną wielu ich chorób. Recenzentka szczególnie 

doceniła zaproponowaną przez Habilitantkę procedurę szybkiego i mało kosztownego, 

w porównaniu do konkurencyjnych, oznaczania fosfonianów w biomasie. 

W konkluzji swojej recenzji dr hab. Dorota Dziurka stwierdziła: „Opracowana metoda 

posiada szeroki potencjał do wdrożenia w innych jednostkach naukowych. Układ 

przedstawionego cyklu jest spójny, co potwierdza wysoką rangę prowadzonych badań 

naukowych i pozwala uznać, że Habilitantka wniosła znaczący wkład w rozwój nauk leśnych 

w dyscyplinie drzewnictwo”. 

Prof. dr hab. Zbigniew Sierota zauważył, że zakres i uzyskane wyniki publikacji 

przedstawionych jako osiągnięcie habilitacyjne mają wysoką wartość poznawczą i bardzo silne 

konotacje praktyczne, co jest niewątpliwym plusem wszelakich badań naukowych. Zdaniem 

Recenzenta w interesujący sposób wiążą one problematykę nauk o drewnie i leśnictwa. Zostały 

zaplanowane starannie i zrealizowane zgodnie z nowatorską metodyką. Wyniki zostały 

szczegółowo omówione, zilustrowane danymi pomiarowymi i przedyskutowane, także 

w aspekcie wykorzystania praktycznego. Prof. Sierota skonstatował, że wysoka wartość 

merytoryczna zaprezentowanych prac stanowiących osiągnięcie naukowe dr Teresy 

Kłosińskiej, jak i istotne znaczenie aplikacyjne wyników pozwala na stwierdzenie, że wnosi 

ono istotny i cenny wkład w rozwój nauk leśnych, tak w zakresie drzewnictwa, jak i leśnictwa, 

a tym samym osiągnięcie naukowe Habilitantki w pełni wyczerpuje wymagania wynikające 

ze stosownych przepisów w kontekście ubiegania się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

Dr hab. Jacek Zakrzewski scharakteryzował osiągnięcie naukowe, będące podstawą 

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, jako znaczący przyczynek 

do lepszego poznania procesu akumulacji wielu toksycznych pierwiastków i związków 

chemicznych w tkankach roślinnych oraz metod ekstrakcji ich z ekosystemów. Zdaniem 

Recenzenta, Habilitantka w przedstawionych publikacjach wykorzystała obszerny materiał 

badawczy oraz posłużyła się licznymi metodami badawczymi, często wprowadzając do nich 

autorskie modyfikacje usprawniające metodę, zaś wyniki badań mogą być cenne dla szerokiego 

spektrum badaczy w różnych dziedzinach nauk biologicznych i leśnych oraz mogą mieć 

charakter aplikacyjny. 

Reasumując swoją ocenę osiągnięcia naukowego Habilitantki dr hab. Jacek Zakrzewski 

stwierdził, że wnosi ono wiele nowych i trwałych elementów do nauki, zaś na szczególną uwagę 

zasługuje zastosowanie licznych, często zmodyfikowanych przez Autorkę metod 

analitycznych. Recenzent potwierdził, że uzyskane przez Habilitantkę wyniki zostały 

opublikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 
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Ocena aktywności naukowej, współpracy międzynarodowej, dorobku dydaktycznego 

i popularyzatorskiego 

 

Główne obszary badawcze 

Zainteresowania badawcze Habilitantki można sprowadzić do następujących 

zagadnień: 

 badania składu chemicznego drewna i innych tkanek drzewnych oraz poznanie 

uwarunkowań troficznych wykorzystania kory drzew w diecie zwierząt leśnych, 

 modyfikacja chemiczna i termiczna drewna, 

 mikroskopowa i makroskopowa struktura drewna, 

 energetyczne wykorzystanie dendromasy, 

 wpływ różnych czynników środowiskowych (biotycznych i abiotycznych) na kondycję 

drzew i jakość pozyskanego drewna, 

 wpływ uszlachetniania powierzchni drewna na jego właściwości, 

 wykorzystanie drewna w budownictwie i tartacznictwie. 

Recenzenci, dokonując szczegółowej analizy dorobku, scharakteryzowali i podkreślili 

istotę osiągnięć naukowych, które zostały wniesione przez Kandydatkę jako nowe dla nauki 

i dyscypliny drzewnictwo. 

Podsumowanie dorobku naukowego 

Dr Teresa Kłosińska jest autorem lub współautorem w sumie 13 publikacji naukowych 

z listy A (wydanych w Biomass Conversion, BioResources, Wood Research, Drewno, 

Przemysł Chemiczny i innych), 34 z listy B, a także prac w postaci rozdziałów w monografiach 

i całych opracowaniach monograficznych (współautorka 2 monografii i 8 rozdziałów 

w monografiach). Habilitantka uczestniczyła również w 34 konferencjach naukowych 

o zasięgu międzynarodowym i krajowym, na których prezentowała postery (w liczbie 5) 

lub referaty (w liczbie 29). Dorobek bibliometryczny Habilitantki to publikacje o wartości 483 

pkt. MNiSzW przy sumarycznym współczynniku wpływu IF=7,826, z czego na osiągnięcie 

naukowe wymienione we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego składają 

się publikacje o IF=1,603 i 75 pkt. MNiSzW. Liczba cytowań Jej prac według bazy Web 

of Science wynosi 13, a indeks Hirscha 3. 

Dr hab. Dorota Dziurka w podsumowaniu aktywności naukowej Kandydatki 

stwierdziła, że dorobek naukowy dr Teresy Kłosińskiej ocenia jako wartościowy pod względem 

naukowym oraz ściśle ukierunkowany. Zdaniem Recenzentki „…prace badawcze Habilitantka 

realizowała we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, w ramach staży naukowych 

czy współpracy naukowej z instytucjami, a ich wyniki zostały opublikowane zarówno 

w czasopismach w postaci artykułów, jak również zaprezentowane na licznych 

międzynarodowych konferencjach w formie referatów i posterów. Dzięki owocnej współpracy 

z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi Kandydatka ma w swoim dorobku 

wartościowe publikacje współautorskie, co wskazuje na umiejętność pracy zespołowej 

i tworzenie zespołów badawczych, i równocześnie potwierdza interdyscyplinarny charakter 

prowadzonych przez Nią badań naukowych.” Recenzentka doceniła dwukrotne uzyskanie 
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przez Habilitantkę dyplomu uznania JM Rektora SGGW w Warszawie za dokonania naukowe 

(w roku 2016 i 2017). W podsumowaniu tej części swojej oceny Recenzentka stwierdziła: 

„Biorąc pod uwagę liczbę prac opublikowanych w czasopismach wysoko punktowanych, 

współudział w powstanie 10 monografii, liczbę pozostałych materiałów, które ukazały się 

drukiem oraz ich wskaźniki naukometryczne, osiągnięcia Habilitantki należy uznać 

za znaczące. Należy także podkreślić, że w zasadzie całość Jej dorobku punktowego 

(przed doktoratem opublikowała 2 prace za łącznie 4 pkt.) przypada na lata po uzyskaniu 

stopnia doktora, w związku z czym w zakresie uprawianej dyscypliny naukowej znacznie 

powiększyła swój dorobek, co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o kolejny stopień.” 

Prof. Zbigniew Sierota, po dokonaniu szczegółowej analizy pozostałego dorobku 

naukowego w poszczególnych obszarach zainteresowań stwierdził, że na uwagę zasługuje 

doskonalenie rozwoju naukowego Kandydatki w ramach współpracy instytucjonalnej (IBL, 

Wydział Leśny SGGW, Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu, Słowacja) oraz udział w licznych 

stażach krajowych i zagranicznych, m. in. w Stacji terenowej Uniwersytetu Moskiewskiego 

(w trakcie studiów), w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży, na Wydziale Biologii 

w Aberdeen (Szkocja) czy w Laboratorium Chemii Stosowanej Uniwersytetu w Jyvaskyla 

w Finlandii. Ocenę działalności naukowej Habilitantki prof. Sierota podsumował słowami: 

„Po analizie całokształtu dorobku naukowego Pani dr Teresy Kłosińskiej stwierdzam, 

że Kandydatkę cechuje istotna dla dziedziny nauk leśnych aktywność naukowa, w zupełności 

spełniająca wymogi stawiane w procedurze habilitacyjnej w tym zakresie”. 

Dr hab. Jacek Zakrzewski w recenzji docenia działalność naukową Habilitantki: 

„Podsumowując ocenę dorobku naukowego dr Teresy Kłosińskiej należy stwierdzić, że jest ona 

doświadczona zarówno w samodzielnym prowadzeniu badań jak i w pracy zespołowej. 

Jej dorobek naukowy ukierunkowany został na ważne problemy omówione powyżej. Dorobek 

naukowy Kandydatki został znacznie powiększony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

Jej publikacje wskazują na znaczącą pozycję wśród specjalistów, wnoszą wiele cennych 

wartości do nauki i świadczą o dojrzałości jako pracownika nauki.” 

 

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego 

oraz współpracy międzynarodowej 

 

Działalność dydaktyczną Pani dr Teresa Kłosińska zapoczątkowała jeszcze w trakcie 

studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym SGGW, realizując ćwiczenia z Zoologii leśnej. 

Z chwilą zatrudnienia na Wydziale Technologii Drewna SGGW Kandydatka prowadzi 

ćwiczenia oraz wybrane wykłady na studiach pierwszego i drugiego stopnia, np. z przedmiotu 

Struktura drewna oraz Anatomia i patologia drewna na studiach podyplomowych, na których 

jest kierownikiem przedmiotu. Jej zaangażowanie dydaktyczne oraz opinia studentów została 

pozytywnie dostrzeżona przez PKA podczas akredytacji kierunku. Komisja hospitacyjna 

oceniła wszystkie aspekty zajęć prowadzonych przez Habilitantkę (ćwiczenia laboratoryjne 

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych na kierunku Technologia drewna) na ocenę 

celującą. 
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Pani dr Teresa Kłosińska była promotorem 5 prac magisterskich, obronionych w latach 

2006-2011 oraz recenzentem 24 prac magisterskich i inżynierskich. Bierze aktywny udział 

(przygotowanie i prowadzenie) w zajęciach akademickich dla klas maturalnych, gimnazjalnych 

i podstawowych, a także była współorganizatorem i prowadzącym dwie edycje 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Drewnie. Przeprowadziła wykład 

podczas stażu naukowego w Finlandii, a także szkolenia dla firmy deratyzacyjnej (2014-2016). 

Uczestniczyła w szkoleniach m.in. nt. komercjalizacji badań naukowych oraz zarządzania 

własnością intelektualną. 

Kandydatka wykazuje dużą aktywność w zdobywaniu funduszy 

na badania, uczestniczy w tematach zespołowych, finansowanych ze środków KBN, NCBiR, 

NFOŚiGW oraz SGGW, a także z funduszy międzynarodowych (Life +11 Hesoff, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki), w których była kierownikiem lub wykonawcą. 

Dr Teresa Kłosińska aktywnie uczestniczy w działalności organizacyjnej zarówno 

Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie, jak i Uczelni. Była członkiem Rady 

Wydziału Technologii Drewna, członkiem Komisji Skrutacyjnej Rady, sekretarzem Komisji 

rekrutacyjnej na Wydział, kilkukrotnie sekretarzem Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Drewno – materiał XXI wieku”. Promowała Wydział TD w trakcie zajęć dla szkół w ramach 

Dni SGGW. Była sędzią podczas Przeglądu dorobku studenckich kół naukowych w SGGW, 

jak również przez kilka lat uczestniczyła w przygotowaniu Dni SGGW. Jest członkiem 

Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz udziela się społecznie w działalności 

Stowarzyszenia Pomocy Królikom. 

Kandydatka posiada liczne certyfikaty w zakresie fotografii cyfrowej, komercjalizacji 

badań naukowych, zarządzania współwłasnością intelektualną czy behawioryzmu kotów, 

co pozytywnie świadczy o Jej zainteresowaniach okołonaukowych, przydatnych w pracy 

zawodowej. 

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne była wyróżniana – 

przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za długoletnią służbę, nagrodami Rektora SGGW 

czy wyróżnieniem Dziekana Wydziału Technologii Drewna SGGW. 

Dr hab. Dorota Dziurka, po przeprowadzeniu oceny całokształtu dokonań Habilitantki, 

stwierdziła, że: „…działalność dydaktyczna, organizacyjna oraz współpraca międzynarodowa 

prezentowana przez Habilitantkę jest na wysokim poziomie”. 

Prof. Zbigniew Sierota również wysoko ocenił scharakteryzowaną wyżej działalność 

Habilitantki, wyrażając to słowami: „Podsumowując pozytywnie oceniany wyżej dorobek 

stwierdzam, że Pani dr Teresa Kłosińska od początku pracy zawodowej wykazuje dużą 

aktywność w zakresie dydaktyki oraz w szerokim zakresie angażuje się w pracy organizacyjnej 

i działalności popularyzującej naukę na rzecz macierzystej jednostki i społeczeństwa; spełnia 

to wymogi stawiane w postępowaniu habilitacyjnym.” 

 




