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Ocena osiągnięcia naukowego, pozostałego dorobku naukowo-badawczego oraz osiągnięć 

w zakresie dydaktyki, popularyzacji nauki i współpracy naukowej dr Moniki Podgórskiej 

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Podstawą niniejszej oceny są: wniosek dr Moniki Podgórskiej z dnia 27 kwietnia 2020 roku 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne oraz materiały 

przygotowane przez habilitantkę w związku z decyzją Rady Doskonałości Naukowej z dnia 29 

września 2020 roku (Nr Z6.4000.30.2020.4 EW) oraz uchwałą nr 42/2020 Rady Naukowej 

Instytutu Biologii UJK w Kielcach z dnia 18 listopada 2020 roku, powołującej mnie na recenzenta 

komisji habilitacyjnej. Stwierdzam, że materiały są kompletne pod względem formalnym 

i stanowią wystarczający zasób informacji, umożliwiający zapoznanie się z dorobkiem naukowym 

oraz osiągnięciami dydaktycznymi i organizacyjnymi dr Moniki Podgórskiej, zgodnie z brzmieniem 

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

(Dz. U. 2018 poz. 1668).

Sylwetka Habilitantki

Dr Monika Podgórska ukończyła studia wyższe (magisterskie) na kierunku Biologia na 

Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) w 2004 roku. W latach 2004-2008 odbywała 

studia doktoranckie w Środowiskowym Studium Doktoranckim Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską pt. Zagadnienia fitogeograficzne i flora 

naczyniowa Garbu Gielniowskiego wykonywała w Zakładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografii 

(obecnie Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki) w Instytucie Botaniki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego pod opieką naukową prof, dr hab. Marii Zając. W 2008 roku na Wydziale Biologii 

i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskała stopień doktora nauk biologicznych 

w zakresie biologii.
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W latach 2008-2019 pracowała w Samodzielnym Zakładzie Ochrony i Kształtowania Środowiska 

(obecnie Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska), na Wydziale Matematyczno- 

Przyrodniczym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, początkowo jako asystent (01.10.2008 — 30.09.2009), następnie jako adiunkt 

(01.10.2009 - 31.10.2019). Od 01.11.2019 - do chwili obecnej pracuje (na pełnym etacie) jako 

adiunkt, w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach.

Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę ubiegania się o stopień doktora 

habilitowanego

Jako osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego dr Monika 

Podgórska przedstawiła monografię naukową pod tytułem: The forest flora and vegetation on 

post-mining mounds in the northern foreland of the Świętokrzyskie Mountains. The vascular 

plant species as indicators of former iron ore mining areas. [Flora i roślinność leśna zrobów 

pokopalnianych na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich. Rośliny naczyniowe wskaźnikami 

terenów dawnego górnictwa rud żelaza], wydaną nakładem Wydawnictwa Instytutu Botaniki 

Polskiej Akademii Nauk im. W. Szafera w Krakowie w roku 2019. Praca jest dwujęzyczna 

(angielsko - polska), jest wydawnictwem zwartym (o punktacji 80 pkt.) i zawiera się na 208 

stronach tekstu1.

1 Podgórska M. 2019. The forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the 
Świętokrzyskie Mountains. The vascular plant species as indicators of former iron ore mining areas, s. 208. 
W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. ISBN 978-83-62975-39-6.

Przedstawiona praca jest obszernym studium na temat kierunków i procesów przemian 

szaty roślinnej na wyrobiskach (zrobach) po kopalnictwie rud żelaza wykonanym w oparciu 

o dane historyczne (pisane, fotografie mapy), skrupulatne badania terenowe oraz 

z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych (fotografie skaningu laserowego 

powierzchni ziemi - UDAR ) w celu identyfikacji terenów dawnego górnictwa rud żelaza. 

Autorka podjęła się zbadania właściwości aktualnej szaty roślinnej obszarów dawnego górnictwa 

rud żelaza, w zakresie oceny wpływu uwarunkowań ekologicznych i siedliskowych 

charakteryzujących te siedliska. Obszar badań obejmował północne przedpole Gór 

Świętokrzyskich, gdzie pierwsze zakłady przemysłowe wykorzystujące wydobytą na miejscu 

rudę żelaza powstały już w średniowieczu.
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Celem tych badań było przedstawienie roli wyrobisk (zrobów) pokopalnianych w kształtowaniu 

się współcześnie występującej szaty roślinnej o charakterze leśnym oraz wyróżnienie gatunków 

wskaźnikowych roślin dla siedlisk dawnego górnictwa rud żelaza.

Autorka w okresie 10 lat prowadziła szczegółowe badania terenowe na 50 polach 

pokopalnianych porośniętych obecnie lasem, gdzie średni wiek zrobów wynosił od 60 do 350 

lat. Analizie poddała liczne dane florystyczne, fitosocjologiczne, glebowe oraz dostępne 

materiały historyczne dotyczące czasu pracy kopalń, sposobu eksploatacji rudy żelaza, 

użytkowania terenu i prowadzonej tam gospodarki leśnej.

W trakcie badań glebowych pobrano 100 prób podłoża z losowo wybranych zrobów 

pokopalnianych oraz z terenu nieprzekształconego w bezpośrednim ich otoczeniu analizując 

m.in. ich odczyn, zawartość przyswajalnych form Ca, K, Na Mg, oraz skład granulometryczny 

z użyciem metod ogólnie przyjętych w gleboznawstwie. W trakcie badań florystycznych na 

terenie badań wykonano szczegółowe spisy florystyczne, które stały się podstawą dla 

sporządzenia wykazów gatunków i analiz zróżnicowania florystycznego, frekwencji gatunków 

oraz pozostałych analiz ekologicznych grup roślin. W trakcie badań fitosocjologicznych 

wykonano 302 zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanqueta (155 na zrobach 

pokopalnianych oraz 147 w ich otoczeniu), które analizowano zgodnie z metodyką stosowaną w 

fitosocjologii. Analizowano korelacje oraz różnice pomiędzy zebranymi zmiennymi 

wykorzystując powszechnie znane metody statystyczne.

W wynikach pracy autorka stwierdza, że hałdy zrobów pokopalnianych to siedliska gliniasto- 

ilaste, mezo- i eutroficzne, cechujące się wyższymi wartościami pH w porównaniu 

z piaszczystym, oligotroficznym i silnie kwaśnym podłożem terenów nieprzekształconych, 

a właściwości fizyko-chemiczne podłoża wpłynęły na zmiany we florze i roślinności badanego 

terenu oraz umożliwiły rozwój gatunkom, które stały się zarazem wskaźnikami dla terenów 

dawnego górnictwa rud żelaza. Istotne i dość nowatorskie jest stwierdzenie, że przez wieki 

ustaliła się tu swoista równowaga pomiędzy podłożem starych hałd, a spontanicznie 

kształtującą się pokrywą roślinną o oryginalnej kombinacji gatunków, która różni się od 

otoczenia leśnego i często jest znacznie bogatsza niż w bezpośrednio sąsiadujących miejscach 

nieprzekształconych w wyniku eksploatacji górniczej. Ponadto liczba gatunków roślin 

naczyniowych stwierdzonych na zrobach pokopalnianych (335) jest prawie trzykrotnie wyższa 

od liczby gatunków stwierdzonych na terenach nieprzekształconych (120). Procentowy udział 

gatunków leśnych jest większy na zrobach pokopalnianych, niż w bezpośrednim otoczeniu 

leśnym.
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Autorka wyróżniła i scharakteryzowała kilkanaście typów zbiorowisk leśnych występujących 

wyłącznie na dawnych wyrobiskach pokopalnianych oraz wyjaśniła przyczyny i źródła tak 

znacznego zróżnicowania współczesnej szaty roślinnej badanego obszaru, wskazując na jego 

znaczenie dla zachowania bogactwa gatunkowego oraz lokalnej i regionalnej różnorodności 

biologicznej.

Kolejnym ważnym efektem pracy jest wyróżnienie kilkudziesięciu (30) gatunków roślin 

wskaźnikowych dla terenów dawnego górnictwa rud żelaza. Grupa wyróżnionych gatunków 

wskaźnikowych roślin posiada liczne stanowiska we wszystkich zbiorowiskach na zrobach 

pokopalnianych, w których osiąga wysokie stopnie stałości i współczynniki pokrycia, podczas 

gdy na terenach nieprzekształconych nie występuje prawie wcale. Grupę tą tworzą gatunki 

leśne, których preferencje siedliskowe odpowiadają warunkom fizyczno-chemicznym podłoża 

hałd. Obecność zrobów pokopalnianych wskazuje na miejsca występowania tych gatunków, 

z drugiej strony, gatunki te stają się wskaźnikami dla terenów przekształconych przez górnictwo, 

nawet wtedy, gdy stare zroby są już prawie niewidoczne w terenie.

W części wnioskowej autorka konkluduje, że wyniki badań wskazują na to, że prowadzona 

w dawnych wiekach działalność górnicza związana z eksploatacją rud żelaza doprowadziła do 

zmian w pokrywie glebowej i przekształceń szaty roślinnej, a podłoże hałd dawnego górnictwa 

rud żelaza odgrywa kluczową rolę w występowaniu określonych gatunków roślin, ale także 

kształtuje określone typy zbiorowisk roślinnych (w większości z całkowitym udziałem rodzimych 

gatunków leśnych), które bez gruntownej analizy ich genezy, mogłyby uchodzić za w pełni 

naturalne.

Za interesujące i nowatorskie należy uznać stwierdzenie, że gliniaste zroby pokopalniane tworzą 

cenne, żyzne wyspy siedliskowe (stanowiące zarazem wyspy bogactwa gatunkowego rodzimej 

flory), pośród ubogich, piaszczystych gleb terenów nieprzekształconych. Na wyrobiskach 

pokopalnianych rozwijają się mezotroficzne zbiorowiska leśne z szeregiem gatunków żyznych 

lasów liściastych, a miejsca te stały się jedynymi siedliskami tych zbiorowisk na badanym 

terenie.

Podsumowując, stwierdzić można, że podjęcie tego typu badań należy uznać nie tylko 

interesujące z powodów poznawczych i nowatorskie, ale za zasadne dla ich potencjalnego 

znaczenia praktycznego. Przedstawiona przez autorkę praca stanowi całościowe, oryginalne 

dzieło z zakresu geobotaniki, które znacząco wzbogaca dotychczasową wiedzę na temat 

funkcjonowania i uniwersalnego znaczenia siedlisk poprzemysłowych.
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Poznanie zakresu antropogenicznych przemian roślinności leśnej umożliwia zrozumienie roli 

lasów o różnej genezie w utrzymaniu różnorodności biotycznej w krajobrazie oraz pozwala na 

sformułowanie uwag i wskazówek mających istotne znaczenie zarówno dla ochrony przyrody, 

jak i racjonalnej gospodarki leśnej oraz w planowaniu użytkowania zasobów przyrody.

Ocena pozostałego dorobku naukowego i aktywności naukowej

Dotychczasowa działalność naukowa dr Moniki Podgórskiej związana jest z szeroko 

rozumianą geobotaniką i można podzielić ją na następujące nurty: florystyka i fitogeografia, 

fitosocjologia i ekologia roślin oraz ochrona przyrody. Dr Podgórska swobodnie porusza się w 

powyższych zagadnieniach i uzyskała wiele istotnych wyników, opublikowanych głównie - co 

warte zaznaczenia - w autorskich, rzadziej współautorskich pracach naukowych oraz 

opracowaniach monograficznych.

Zagadnienia florystyczne i fitogeograficzne wypełniają początkowy etap rozwoju naukowego 

habilitantki i związane są z regionem Świętokrzyskim, gdzie autorka prowadziła poszukiwania 

florystyczne przy użyciu metody kartogramu (w siatce kwadratów ATPOL). Tego typu badania 

florystyczne stanowiły podstawę przygotowywanej rozprawy doktorskiej na terenie Garbu 

Gielniowskiego, obszaru nierozpoznanego w pełni pod względem florystycznym 

i fitogeograficznym. Wymiernym efektem tych badań była monografia naukowa oraz szereg (12) 

publikacji. Badania te miały znaczenie nie tylko lokalne i regionalne, ale także krajowe.

Nurt fitosocjologiczny i ekologiczny badań stał się niezbędnym poszerzeniem prac florystycznych 

i fitogeograficznych w odniesieniu do terenów po kopalnictwie rud żelaza na obszarze przedpola 

Gór Świętokrzyskich. Badania nad zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych terenów 

pokopalnianych były też przedmiotem projektów badawczych, prowadzonych przez habilitantkę, 

finansowanych przez MNiSW i NCN (m.in. Wpływ dawnego górnictwa rud żelaza na 

przekształcenia flory i roślinności leśnej północnego przedpola Gór Świętokrzyskich - grant 

MNiSW/NCN lub Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych w Staropolskim Okręgu Przemysłowym 

wywołane dawnym górnictwem rud żelaza - Badania Statutowe, UJK). W tej tematyce 

habilitantka przedstawiła opracowanie monograficzne, jako osiągnięcie naukowe (Podgórska 

2019) oraz 10 artykułów naukowych.

Prace z zakresu ochrony przyrody (18) dotyczyły w większości zasobów i stanu zachowania oraz 

kierunków ochrony rzadkich elementów flory polskiej (m.in. gatunków: Avenula planiculmis, 

Blechnum spicant, Botrychium lunaria, Iris sibirica, Matteucia struthiopteris, Pleurospermum 

austriacum oraz rodzaju Pulsatilla), także w aspekcie regionalnym i krajowym. W tym nurcie 
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habilitantka opracowała m.in. lokalną czerwoną listę roślin naczyniowych. Część wyników tych 

badań wykorzystano jako materiały do propozycji utworzenia nowych, obszarowych form 

ochrony przyrody.

Dotychczasowy dorobek publikacyjny dr Podgórskiej obejmuje 44 prace (bez doniesień 

konferencyjnych), w tym: 2 monografie naukowe, 2 rozdziały w monografiach oraz 40 

oryginalnych artykułów. 7 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym indeksowanych w Journal Citation Reports, takich jak Acta Societatis 

Botanicorum Poloniae, Open Life Sciences, Polish Journal of Ecology, Polish Journal of 

Environmental Studies, Tuexenia. Pozostałe artykuły naukowe opublikowano w recenzowanych 

czasopismach punktowanych (z listy MNiSW), takich jak: Biodiversity: Research and Conservation, 

Nature Conservation, Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Chrońmy Przyrodę Ojczystq, 

Problemy Ekologii Krajobrazu, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 

Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Wiadomości Botaniczne (habilitantka uzyskała w sumie 

468 punktów MNiSW, por. informacje naukometryczne zamieszczone poniżej).

Wyniki badań dr Moniki Podgórskiej były także prezentowane jako doniesienia konferencyjne 

(21), w tym na 5 konferencjach międzynarodowych i 16 konferencjach krajowych, gdzie 

habilitantka wygłosiła 10 referatów oraz zaprezentowała 11 posterów.

Habilitantka była kierownikiem i głównym wykonawcą grantu MNiSW/NCN (NN 305 3894 

38) w latach 2010-2013, wykonawcą grantu promotorskiego MNiSW (2 P04G 037 30) w latach 

2006-2008, a także kierownikiem 5 projektów finansowanych przez MNiSW, w ramach badań 

statutowych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Na podkreślenie zasługuje też umiejętność łączenia obserwacji terenowych z badaniami 

laboratoryjnymi oraz opracowywaniem statystycznym uzyskanych wyników (choć tu recenzent 

odczuwa pewien niedosyt co do możliwości stosowania bardziej zaawansowanych metod 

numerycznych). Wskazuje to nie tylko na duży zakres zainteresowań, ale także bogaty warsztat 

badawczy jakim posługuje się habilitantka.

Dr Monika Podgórska wykazała się także istotną aktywnością naukową, realizowaną poza 

macierzystą uczelnią (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), gdzie studiowała i pracuje 

do dziś.

Na uwagę zasługuje ścisła współpraca naukowa z Instytutem Botaniki Polskiej Akademii Nauk im. 

W. Szafera w Krakowie w zakresie prowadzenia badań florystycznych, czy z Instytutem Botaniki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie lokowania danych florystycznych w krajowej bazie 
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danych ATPOL. Do istotnych na poziomie krajowym zaliczyć można prace z zakresu ochrony 

przyrody (np. publikacje w ramach Polskiej Czerwonej Księgi Roślin) realizowane we współpracy z 

Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie lub Instytutem Nauk 

Biologicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zaliczyć tu można także wspólne prowadzenie badań nad biologią i rozmieszczeniem Adenophora 

liliifolia w Polsce i ochronę obszarową Krzemionek Opatowskich w współpracy z pracownikami 

Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie, a 

także badania ekologiczne w zakresie wpływu warunków mikroklimatycznych na zmiany w 

zbiorowiskach leśnych prowadzone wraz z Instytutem Geografii (aktualnie Instytut Geografii i 

Nauk o Środowisku) UJK w Kielcach.

Wśród innych partnerów naukowych, z którymi habilitantka publikowała lub publikuje wyniki 

swoich badań są np.: Instytut Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Geografii i 

Ekologii Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (m.in. badania populacyjne 

rzadkich gatunków roślin, czy gatunków inwazyjnych). Zakres tej współpracy świadczy o szerokich 

zainteresowaniach ekologicznych habilitantki oraz o umiejętności nawiązywania współpracy 

naukowej z różnymi ośrodkami naukowymi.

Informacje naukometryczne

Prace opublikowane po doktoracie to: - artykuły opublikowane w czasopismach z bazy JCR 

(wyłącznie po doktoracie, w latach 2009-2020) - 7, o łącznej punktacji (183) (zgodnie z punktacją 

za dany rok ukazania się publikacji); - publikacje opublikowane w czasopismach spoza bazy JCR - 

22 o łącznej punktacji (138). Na uwagę zasługują 2 monografie: 1 w języku polskim (20 pkt.) i 1 w 

języku angielskim (80 pkt.), która stanowi osiągniecie naukowe oraz 2 rozdziały w monografiach o 

łącznej punktacji - 7. Stąd łączna liczba punktów uzyskanych po doktoracie (bez monografii - 

osiągnięcia naukowego 80 pkt.) wynosi 348.

Punktacja Impact Factor habilitantki to: IF = 5,51; IF5.|etni = 5,68. Liczba cytowań publikacji dr 

Moniki Podgórskiej to: 97 (w tym 58 autocytowań) według Google Scholar i 16 (w tym 7 

autocytowań) według bazy Scopus. Posiadany przez habilitantkę indeks Hirscha wynosi: h-indeks 

= 3 (wg bazy Scopus) i h-indeks = 5 (wg. Google Scholar).

Podane wartości naukometryczne uzyskane po doktoracie znacznie przewyższają wartości 

uzyskane przed doktoratem (łączna liczba punktów przed doktoratem - 40; IF = 0), co wskazuje 

znaczny rozwój naukowy habilitantki.
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Całość dorobku punktowego habilitantki przed doktoratem, po doktoracie wraz z osiągnięciem 

naukowym wynosi -468 punktów.

Choć nie są to wartości bardzo wysokie, to w dziedzinie reprezentowanej przez habilitantkę 

wystarczające i zasługujące na uwagę. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że habilitantka jest 

jedynym autorem 30 publikacji (w tym dwóch monografii naukowych), a w 7 pracach jest 

pierwszym lub korespondencyjnym autorem, co stanowi ponad 80% jej dorobku naukowego.

Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich

Działalność dydaktyczna dr Moniki Podgórskiej przekracza typowe obowiązki nauczyciela 

akademickiego zajmującego stanowisko najpierw asystenta, obecnie adiunkta. Osiągnięcia 

dydaktyczne habilitantki są związane głównie z jej pracą na Wydziale Matematyczno- 

Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadziła zajęcia 

dydaktyczne o różnorodnej i szerokiej tematyce. Były to zajęcia prowadzone na dwóch stopniach 

Kierunku Ochrona Środowiska oraz studentów Studiów Inżynierskich, takie jak wykłady z 

przedmiotów: Botanika, Ekologia, Ekologia zbiorników antropogenicznych, Ochrona Przyrody, 

Podstawy biologii, Mechanizmy ewolucji, Monitoring obszarów chronionych i laboratoria z 

przedmiotów: Botanika i Ekologia oraz zajęcia terenowe, jak: Monitoring środowiska 

przyrodniczego na obszarze Białego Zagłębia, Funkcjonowanie geoekosystemów naturalnych i 

antropogenicznych w Górach Świętokrzyskich, Monitoring geoekosystemów antropogenicznych. 

Na uwagę zasługuje szeroki zakres tematyczny prowadzonych przez habilitantkę zajęć w formie 

konwersatoriów, jak np.: Agroekologia, Ekologia zbiorników antropogenicznych, Fitoindykacja, 

Funkcjonowanie i monitoring obszarów polarnych, Funkcjonowanie systemów przyrodniczych, 

Mechanizmy ewolucji, Monitoring obszarów chronionych, Monitoring przyrodniczy. Ochrona 

przyrody, Synantropizacja szaty roślinnej, Współczesne problemy środowiska. Habilitantka 

prowadziła też zajęcia z dyplomantami i magistrantami Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 

UJK w zakresie pracowni dyplomowej i seminarium dyplomowego na studiach licencjackich oraz 

pracowni magisterskiej na studiach magisterskich II stopnia. Habilitantka także kilkukrotnie (w 

latach 2011-2020) pełniła funkcję opiekuna roku studentów studiów licencjackich I stopnia.

Dr Podgórska była promotorem 10 prac magisterskich oraz ponad 40 prac licencjackich. 

Wykonała także recenzje 25 prac magisterskich i kilkunastu prac licencjackich.

Uwagę zwraca zaangażowanie habilitantki w prace organizacyjne na rzecz środowiska 

akademickiego, naukowego i społeczności lokalnej. Była (i jest) członkiem kilku komisji 

związanych z macierzystą Uczelnią: Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona 
8



Środowiska; Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Komisji 

ds. oceny kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia kierunek Ochrona Środowiska, 

Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska, Kierunkowego 

Zespołu ds. Programów Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska, Komisji ds. oceny egzaminu 

komisyjnego na kierunku Ochrona Środowiska. W latach 2008 - 2020 pełnła (i pełni) funkcję 

opiekuna kolekcji zielnika naukowego UJK (KTCB) oraz zajmuje się opracowywaniem programów 

i materiałów dydaktycznych dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz 

inżynierskich z Kierunku Ochrona Środowiska.

Dr Podgórska od 2004 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, gdzie w 

latach 2015-2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Oddziału Kieleckiego PTB (aktualnie będąc 

członkiem Zarządu Oddziału Kieleckiego PTB). Pełniła też kilkukrotnie funkcję członka Komisji 

konkursowej wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto w latach 2016-2020 

była członkiem Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach, a od roku 2016 jest członkiem 

Rady Redakcyjnej czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica.

Dr Monika Podgórska wykonała 20 recenzji prac naukowych, w tym na zaproszenie Redakcji 

renomowanych czasopism o zasięgu międzynarodowym (Polish Journal of Ecology, Central 

European Journal of Biology, Environmental & Socio-economic Studies) oraz czasopism 

polskojęzycznych (Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Chrońmy Przyrodę Ojczystq, 

Naturalia, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Studia i Materiały CEPL), co świadczy o uznaniu 

habilitantki za specjalistkę w dziedzinie, którą reprezentuje.

Swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną dr Podgórska umiejętnie łączy z 

popularyzacją nauki. Prowadzi zajęcia edukacyjne podczas „Nocy Biologów". Prowadziła wykłady 

i zajęcia praktyczne dla nauczycieli i uczniów liceów i gimnazjów (m.in. w ramach Olimpiady 

Biologicznej). Uczestniczyła aktywnie w zjazdach towarzystw przyrodniczych (np. Towarzystwa 

Badań i Ochrony Przyrody) i organizowanych „Dniach Katedry" na Uniwersytecie 

J. Kochanowskiego. Na uwagę zasługują też wykłady, warsztaty, audycje radiowe i telewizyjne 

adresowane do społeczności regionu.

Habilitantka jest też autorką fotografii przyrodniczych publikowanych w czasopismach oraz 

pozycjach książkowych.

Godne podkreślenia jest uczestnictwo i ukończenie przez dr Monikę Podgórską 

warsztatów naukowych, seminariów, kursów i szkoleń, dotyczących zróżnicowanego spektrum 

tematycznego, jak warsztaty geobotaniczne, briologiczne, czy warsztaty z oprogramowania 

STATISTICA i warsztaty z zakresu technik GIS.
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Zamieszczone powyżej informacje wskazują na duże zaangażowanie habilitantki w 

wieloaspektową działalność dydaktyczną i organizacyjną, a także popularyzatorską, wykraczającą 

poza ramy macierzystego Wydziału. Świadczą też o zrozumieniu potrzeby nieustannego 

podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji.

Wniosek końcowy

Biorąc pod uwagę znaczenie problematyki badawczej, wartość osiągnięcia naukowego oraz 

pozostałego dorobku naukowego, aktywność naukową realizowaną poza macierzystą uczelnią, a 

także różnorodną działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzatorską uważam, że 

habilitantka spełnia kryteria stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 

Stwierdzam, że wniosek dr Moniki Podgórskiej wypełnia wymogi określone w art. 219 ust. 1 pkt 

2, Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668).

W związku z powyższym pozytywnie opiniuję wniosek dr Moniki Podgórskiej z dnia 27 

kwietnia 2020 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Dr hab. Adam Rostański prof. UŚ
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