Zalqcznikl
UZASADNIENIE
Uchwaty Komisji Habilitacyjnej powolanejprzez Centraln4 Komisjg ds. Stopni
i Tytul6w w sprawie prueprowadzenia postgpowania habilitacyjnego
dr Malgorzaty Falenckiej -Jablorfiskiej
w dziedzinie nauk leSnych, dyscyplinie leSnictwo
dotyczy: uchwaly Komisji habilitacyjnej z dnia24maja20l7 r.

l.Informacje og6lne
Dr Malgorzata Falencka-Jablof,ska ukonczyla studia

na Wydziale

Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskuj4c w 1977 r. dyplom magistra. R6wniez na tym
Wydziale ukonczylaw 1982 r. studia doktoranckie, a nastgpnie w 1983 r. uzyskala stopief
doktora w wyniku obrony rozprary doktorskiej pt. ,,Struktura i dynamika populacji Impatiens
noli-tangere L. w rS2nych warunkach ekologicznych". W tym samym roku podjgla pracE w
Zespole Kontroli i Oceny Stanu Srodowisk Paristwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska na
stanowisku starszego inspektora. Nastgpnie w 1985 r. rozpoczgla pracA w Instytucie
Badawczym Lesnictwa w ZakJadzie Ekologii i Ochrony Srodowiska (aktualnie Zaldad
Ekologii Lasu), w kt6rym pracuje do chwili obecnej na stanowisku adiunkta.
Zgodnie z zaNyczon4 do wniosku dokumentacj4, wymieniony przez Habilitantkg dorobek
naukowy obejmuje:
48 prac naukowych, w tym 15 opublikowanych w czasopismach naukowych,
pozostatre opublikowane w materiatrach konferencyjnych, raportach, itp.,
5 monografii,

23 rozdzialy w monografii,
I 7 2 publikacj e

p

opul arno - naukowe

i dydaktyczne,

12 ksiqzek dydaktyczno -popularyzatorskich,

2l

ekspertyz.

Jako osi4gnigcie naukowe, o kt6rym mowa w aft. 16 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnra 4
marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz.tJ. z 2014 r. poz. 1852), dr Malgorzata Falencka-Jablofrska podaje swoje autorskie
opracowanie pt. ,,Zmiany ekosystem6w leSnych w zasiggu oddzialywania Elektrowni
Kozienice - synteza 4O-letnich badan interdyscyplinamych", wydane w ramach Prac Instytutu
Badawczego Lesnictwa, seria Rozprawy i monografie, nr 20, 304 strony, ISBN 978-8362830-19-0.
2. Ocena osi4gnigcia naukowego

Zdanierrt Recenzent6w monografia "Zmiany ekosystem6w leSnych w zasiggu
oddzialywania Elektrowni ,,Kozienice" - synteza 4}-letnich badari interdyscyplinarnych" nie
jest - wbrew tytulowi - syntezq prac prowadzonych przez 40 lat", ale zestawieniem i opisem
wynik6w uzyskanych w trakcie realizacji projektu badawczego przez zesp6l wielu autor6w.
Monografia ta nie wnosi do wiedzy nowych i istotnych treSci, natomiast powiela btgdne

zalohenra metodyczne i stereotypowe interpretacj e. Ze wzglgd6w merytorycznych nie moze
by (, zatem uznana za osi4gniecie naukowe.

Oceniaj4c monografig autorstwa dr Malgorzaty Falenckiej-Jablofskiej, prof. dr hab.
Jan Holeksa zwrocil uwagg na to, ze w monografii nie ma syntezy badah, a poszczegolne
rczdziaNy stanowi4 mezaleLne czESci. RozdziaN,,Dyskusja i wnioski koricowe" zawiera treSci
mrjaj4ce sig z tytulem monografii, brakuje teZ konkretnych wnioskow zbadaf.
Zdaniem dr hab. Jakuba Borkowskiego zebranie opracowafi autorstwa innych badaczy
i opisanie ich w syntetycznej formie nie stanowi znacznego wktradu autora tej syntezy w
rozw6j okreSlonej dyscypliny naukowej. Ponadto dr hab. Jakub Borkowski zwr5ciluwagg,2e
wyniki przedstawione w monograf,ri maj4 charakter wylqcznie opisowy, a takae brak jest
rzetelnej dyskusji i wniosk6w.
Zdamem Prof. Jerzego Modrz]'riskieeo do najpowazniejszych niedoci4gnigd
monografii recenzent nalel1: (1) wadliwe zaNoLenia metodyczne, (2) brak odniesienia do
powierzchni kontrolnych znajduj4cych sig pozabezpoSrednim zasiggiem emisji, (3) spos6b
prezentacjr wynik6w odnoszqcy sig tylko do wplywu immisji, bez ustosunkowania sig np. do
obniZenia poziomu w6d grunto!\rych oraz (4) brak syntetycznego podsumowania. Recenzent
stwierdzil, 2e postawiony przez autorkg we ,,Wstgpie" cel nie zostal osi4gnigty, a monografia
nie ma znamron samodzielnoSci i nie wnosi do nauk le3nych nowych istotnych treSci.
Profesor Jan Holeksa podkreSlil ogromnq r6znorodnoSi problem6w badawczych
zawafiq w opracowaniu, kt6rego jedynym autorem jest Habilitantka. Zdaniem Recenzenta
w4tpliwe jest v'yL4czne autorstwo dr Malgorzaty Falenckiej-Jabloriskiej, kt6ra - jego zdaniem
skorzystala z wynik6w badah wielu os6b prowadz4cych obserwacje na stalych
powierzchniach zlokalizowanych w s4siedztwie elektrowni. Ich wyniki zostaly zawarie w
niepublikowanych sprawozdaniach lub pracach populary zatorskich.
R6wnie2 dr hab. Jakub Borkowski poddal w w4tpliwoSi v'rylqczne autorstwo
monografri dr Malgorzaty Falenckiej-Jabloriskiej. Jego zdaniem osi4gnigcie naukowe jest
efektem pracy zbiorowej wielu naukowc6w z Instytutu Badawczego LeSnictwa oraz innych
jednostek naukowych. Recenzent przfioczyl stwierdzenie habilitantki, w kt6rym przyznaje

Ona, 2e monografia jest efektem pracy zespolowej opisanej w 24 wieloautorskich
dokumentacjach IBL oraz powstaNa w wyniku wykorzystania danych archiwalnych. W
zwiqzku z tym nie jest mo2liwe okreSlenie wkladu habilitantki w powstanie ocenianego
osi4gnigcia naukowego.

Na w4tpliwoSci zwiqzane z

v'rylqcznym autorstwem dr MaNgorzaty FalenckiejJabloriskiej zwrScil r6wniez uwagg prof. dr hab. Jerz)' Modrzvf,ski. Zdaniem Recenzenta
monograf,ra jest nieuporz4dkowanym pod wzglgdem redakcyjnym zbiorem niezalelnych
opracowafr.

3. Ocena akfywnoSci naukowej
Zdaniem prof. dr hab. Jana Holeksv nie wszystkie prace zakwalifikowane przez
habilitantkg jako oryginalne zostaly opublikowane w czasopismach naukowych. Zdantem
receruenta takich prac po doktoracie bylo tylko 15, natomiast sporo z nich zostalo zamieszczonych
w materialach konferencyjnych. Z tego wzglgdu caly dorobek publikacyjny dr Malgorzaty
Falenckiej-Jabloriskiej jest niewystarczajqcy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego,

tym bardziej, ze spora czg6(, tego dorobku zostala opublikowana w czasopismach lokalnych o
ograniczonym zasiggu. W dorobku habilitantki nie ma publikacji, kt6r4 moana :uznat za
wybitn4 lub bardzo dobr4.
Prof. dr hab. Jer4r Modrzyriski ocenil wklad dorobku dr Malgorzaty FalenckiejJabloriskiej w rozw6j nauki jako malo istotny. Wigkszo5d publikacji dotyczy popularyzacjr
wrcdzy przyrodniczej. Sporo punkt6w zebraNa Habilitantka za udzial w konferencjach i
projektach badawczych. Najwigcej punkt6w przyznala sobie za monografie i rozdzialy w
monografiach, przypisuj4c r6wnieZ sobie wyL4czne autorstwo tych opracowari. Budzi to
szereg w4tpliwoSci Recenzenta tym bardziej, 2e w zatqczonej do Wniosku dokumentacji
brakuje takZe potwierdzenia udzialu Habilitantki przez wsp6lautor6w poszczeg6lnych prac.
R6wnie2 dr hab. Jakub Borkowski wymienia szereg w4tpliwoSci zwiqzanych z
dorobkiem naukowym dr Malgorzaty Falenckiej-Jabloriskiej. Zdaniem recenzenta tylko jedna
z piEciu wymienionych monografii byla recenzowanaprzez dw6ch naukowc6w, co uprawnia
do sklasyfikowania tego opracowania jako monografii. Recenzent uwaLatakhe,2e najwigkszy
problem pojawitr siq z ocen4 opracowari nazwanych przez Habilitantkg ,,pracami oryginalnymi
w czasopismach naukowych". Blisko polowg z nich stanowi4 materiaNy pokonferencyjne, w
wigkszoSci niepoddane procesowi recenzji, a wigc o trudnej do weryfikacji jakoSci naukowej.
Pozostale pozycje to czESciowo rozdzialy w monografiach i artykuly, kt6re nie wszystkie
maj4 charakter naukowy. Ze wzglEdu na to, ze wymienione artykuly naukowe nie zostaly
opublikowane w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Repofts, dorobek naukowy
Habilitantkt naleLy uzna6 zanievnystarczajqcy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
4. Ocena dorobku organizacyjnego dydaktycznego i edukaryjnego

Wszyscy Recenzenci stwierdzili, 2e ze slabym dorobkiem naukowym dr M.
Falenckiej-Jabloriskiej kontrastuje imponuj4cy dorobek organizacyjny i popularyzatorski.
Habilitantkabrala udzial w szeregu projekt6w naukowych. Wedlug informacji zawartych w
dokumentacji do wniosku, byla gl6wn4 autork4 i wsp6lautork4 kilkudziesigciu dokumentacji
naukowych. BraNa aktywny udziat w wielu konferencjach naukowych v,ryglaszajqc w
wigkszoSci referaty lub prezentuj4c postery. ByNa promotorem licznych prac licencjackich w
Wyhszej Szkole Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie oruz pracy magisterskiej
na Wydziale LeSnym SGGW.

Falencka-Jablofska jest Autorkq szeregu ekspertyz z dziedziny ochrony
Srodowiska dla podmiot6w zewngtrznych (m.in. nadleSnictw, samorz4d6w, s4d6w). Przede
wszystkim jest wybitnym popularyzatorem wiedzy o przlrodzie, o czym Swiadcz4 liczne
publikacje jej autorstwa, prowadzone zajEcia dIa dzieci, rnlodzie?y i student6w oraz Iiczne
nagrody. Wyglosila Lqcznie 300 godzin wyklad6w oraz przeprowadzila 500 godzin
warsztat6w z zaI<resu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Kandydatka byla
pomyslodawczyniq i wsp6lorganizatorkq Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, adresowanej do
uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych. Wynikiem Jej wieloletniego zaangazowania w
organizacjg tej olimpiady ekologicznej jest publikacja blisko 100 r6znych pozycji (w tym 12
ksi4zek) zwiqzanych z t4 problematyk4.

Dr M.

5. Podsumowanie

Wedtrug opinii wszystkich Recenzent6w, dr Malgorzata Falencka-Jabloriska ma
wybitne osi4gnigcia w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczej, jednak dziaNalnofic ta
kontrastuje ze slabym dorobkiem naukowym. Monografia przedstawiona jako osi4gnigcie
naukowe jest obarczona istotnymi wadami metodycznymi, nie wnosi ruetelnej wiedzy i nie

za syntezg wieloletnich badari ekosystem6w leSnych w s4siedztwie
elektrowni ,,Kozienice". W przypadku tego dziela, wszyscy Recenzenci poddali w
mohe

byt

uznana

w4tpliwoSi v,ryLqczne autorstwo Habilitantki.
6. Wniosek koricowy

W oparciu o wnioski zamieszczone w recenzjach, merytoryczn4 dyskusjg w trakcie
posiedzenia, opinie czlonk6w Komisji i Recenzent6w, Komisja stwierdza, 2e osiqgnigcie
naukowe zatyttil.owane ,,Zmiany ekosystem6w leSnych w zasiggu oddziaNywania Elektrowni
Kozienice

-

synteza 4O-letnich badah interdyscyplinarnych" nie stanowi4 istotnego wkladu

w

rozwoj dyscypliny leSnictwo, a calkowity dorobek naukowy nie wskazuje na znacznE
aktywnoSd naukow4 Habilitantki. Wymienione dokonania dr Malgoruaty FalenckiejJabtrofrskiej nie spelniaj4 kryteri6w okreSlonych w art. 16 ustawy z dnia 14 marca2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr
65,poz.595,wrazzp6Zniejszymi zmianami). Wyniki jawnego glosowania czlonk6w Komisji
w sprawie negatywnego zaopiniowania wniosku o nadanie dr Malgorzacie FalenckiejJabloriskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk leSnych w dyscyplinie leSnictwo
to : TAK - 7 glos6w, NIE - 0, WSTRZYM. - 0
Komisja przedklada Wysokiej Radzie Instytutu Badawczego LeSnictwa uchwalg
negatywnie opiniuj4c4 wniosek o nadanie dr Malgorzacie Falenckiej-Jablorflskiej stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk leSnych w dyscyplinie leSnictwo.
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Sekretarz Komisji
dr hab. Iwona Slszecz

Sgkocin Stary, 24maja2017 r.

wodnicz4cy Komisji
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

