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Recenzja osiągnięć doktora Tadeusza Paszko, 

 ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych  

w dyscyplinie: agronomia, 

 

wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 16 października 2015 r., w związku z decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, 

która w dniu 5 października 2015 r. powołała Komisję habilitacyjną i powierzyła mi w niej funkcję 
recenzenta. 

 

Recenzja sporządzona została w oparciu o dokumentację, zawierającą informację o osiągnięciu 

naukowym dr. Tadeusza Paszko, w formie cyklu monotematycznych publikacji, stanowiącym  

podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zgodnie z art. 16 ust. 2. Ustawy,   

a także informacje dotyczące przebiegu pracy zawodowej Habilitanta, jego dorobku i osiągnięć 
naukowych, a także innych osiągnięć, w tym w zakresie dydaktyki i popularyzacji nauki. 

 

Prawną podstawę dla niniejszej recenzji stanowią przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, znowelizowanej 

w roku 2011 (tekst jednolity: Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1852), oraz wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

 

1. Najważniejsze fakty z życiorysu zawodowego Kandydata 

 

Pan dr Tadeusz Paszko w roku 1987 uzyskał tytuł magistra chemii na Uniwersytecie  

im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i bezpośrednio po zakończeniu studiów podjął 
pracę zawodową w Zakładzie Odczynników Chemicznych w Lublinie, a następnie (od 1989 

r.) - w Pracowni Technologii Światłowodów, na stanowisku chemika.  W roku 1993 został 

zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Ogólnej 

Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnej Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Lublinie), gdzie pracuje do dziś – aktualnie na stanowisku adiunkta. W roku 1999 uzyskał 

stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, w specjalności chemia gleb,  

na podstawie rozprawy pt: „Badanie zmian równowag jonowych metali ciężkich w glebach 

mineralnych metodą sorpcji dynamicznej”, wykonanej pod opieką prof. dr hab. Ryszarda 

Gąszczyka. 

Niewątpliwie duże znaczenie dla rozwoju naukowego Habilitanta miało ukończenie przez 

niego w roku 2002 kursu nowoczesnej chromatografii planarnej TLC oraz uzyskanie 

praktycznego doświadczenia z zakresu chromatografii HPLC. 
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2. Ocena osiągnięcia naukowego wymienionego w Art. 16 Ustawy oraz pozostałego 

opublikowanego dorobku naukowego 

 

2.1. Ocena osiągnięcia naukowego  

 

Osiągnięcie naukowe, stanowiące  podstawę ubiegania się o nadanie doktorowi Tadeuszowi 

Paszko stopnia doktora habilitowanego, stanowi monotematyczny cykl 6 publikacji, 

opublikowanych w latach 2009-2015 w języku angielskim, w liczących się czasopismach  

z listy JCR, zatytułowany „Adsorpcja, degradacja i mobilność wybranych jonowych środków 

ochrony roślin w glebach mineralnych”. 

Cykl publikacji został opatrzony komentarzem, w którym Autor przedstawił m.in. informacje 

zbiorcze dotyczące celu pracy, zakresu badań, zastosowanych metod badawczych oraz 

najważniejszych wyników. Komentarz ten ma charakter pomocniczy i nie podlega ocenie.  

 

W skład cyklu publikacji tworzących osiągnięcie habilitacyjne wchodzą następujące prace: 

• Paszko T. (2009) Degradation of MCPA in soil horizons of Polish agricultural soils. Polish 

Journal of Environmental Studies, 18/6, 1083-1091. 

• Paszko T. (2011) Adsorption and desorption processes of MCPA in Polish mineral soils. Journal 

of Environmental Science and Heath. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural 

Wastes, 46/7, 569-580. 

• Paszko T. (2012) Effect of pH on the adsorption of carbendazim in Polish mineral soils. Science  

of the Total Environment, 435-436, 222-229. 

• Paszko T. (2014) Adsorption, degradation and mobility of carbendazim in profiles of Polish 

mineral soils. Geoderma, 226-227, 160-169. 

• Paszko T. (2014) Modeling of pH-dependent adsorption and leaching of MCPA in profiles  

of Polish mineral soils. Science of the Total Environment, 494-495, 229-240. 

• Paszko T., Muszyński P., Materska M., Bojanowska M., Kostecka M., Jackowska I. (2015) 

Adsorption and degradation of phenoxyalkanoic acid herbicides in soils: A review. Environmental 

Toxicology and Chemistry, DOI: 10.1002/etc.3212. 

Publikacje stanowiące osiągniecie naukowe Habilitanta przedstawiają wyniki badań nad 

zachowaniem i losem w środowisku glebowym dwóch wybranych środków ochrony roślin  

o charakterze jonowym: przedstawiciela pestycydów kwasowych (MCPA – modelowy 

herbicyd z grupy fenoksykwasów) oraz pestycydów zasadowych (karbendazym – modelowy 

fungicyd z grupy zasad benzimidazolowych).  

Badania nad zachowaniem i losem w środowisku środków ochrony roślin stanowią  
w ostatnich latach bardzo ważny aspekt problematyki badawczej z zakresu chemii rolnej  

i środowiskowej. Stosowanie środków ochrony roślin jest w zintegrowanej produkcji rolniczej 

jednym z najważniejszych sposobów ochrony roślin i produktów roślinnych przed 

organizmami szkodliwymi, w tym przed chorobami grzybowymi i chwastami. Powszechnie 

wiadomo jednak, że chemiczna ochrona roślin może stwarzać ryzyko i zagrożenia dla ludzi, 

zwierząt i środowiska. Cechami pestycydów, podlegającymi ocenie zarówno z punktu 

widzenia skuteczności działania, jak i oceny ryzyka środowiskowego, są ich trwałość w glebie 

oraz przewidywane stężenia w wodach podziemnych. Znaczenie tych cech zostało 

wyeksponowane m.in. w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej, a w szczególności 

w podstawowym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
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dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. W praktyce unijnej do oceny 

pestycydów wykorzystuje się symulacje ich zachowania w środowisku glebowym  

z zastosowaniem modeli i programów komputerowych uwzględniających tzw. scenariusze 

„najgorszych przypadków”, zalecane przez FOCUS (europejskie Forum for the Co-ordination 

of  Pesticide Fate Models and their Use). Niektóre warunki glebowo-klimatyczne rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej Polski nie są jednak reprezentowane przez te scenariusze. Dotyczy to 

zwłaszcza gleb lekkich, wytworzonych z piasków i ubogich w substancję organiczną. Dlatego 

badania eksperymentalne nad zachowaniem pestycydów w środowisku glebowym stanowią 
ważne uzupełnienie dla wypracowanych już modeli i mają znaczenie zarówno poznawcze, jak 

i praktyczne. Badania prowadzone z wykorzystaniem substancji modelowych, do których 

należą MCPA oraz karbendazym, są  w tym kontekście o tyle ważne, że ich wyniki mają 
odniesienie do bogatego materiału badawczego o charakterze referencyjnym, a przez to mogą 
stanowić przyczynek do udoskonalania modeli i programów stosowanych w praktyce. 

W świetle powyższych okoliczności bardzo wysoko oceniam wybór problematyki prac 

badawczych realizowanych w ostatnich latach przez Habilitanta, a w szczególności – dobór 

problematyki prac wytypowanych do oceny jako osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę 
postępowania habilitacyjnego.  

Przedmiotem badań przedstawionych przez Habilitanta w cyklu monotematycznych publikacji 

są procesy adsorpcji oraz degradacji przedstawionych wyżej dwóch środków ochrony roślin: 

MCPA oraz karbendazymu w glebach mineralnych o różnych właściwościach, a także 

podatność tych środków na wymywanie z gleb do wód gruntowych.  

Z ważniejszych zadań szczegółowych, których podjął się Habilitant, należy wymienić próbę 
stworzenia matematycznych modeli adsorpcji tych związków w glebach mineralnych  

o różnym uziarnieniu i zróżnicowanym odczynie. Ważny aspekt przeprowadzonych badań 
stanowi także analiza przemieszczania się karbendazymu i MCPA w profilach gleb 

mineralnych, różnych typologicznie, reprezentujących charakterystyczne dla obszaru Polski 

jednostki, sklasyfikowane wg międzynarodowej systematyki gleb FAO-WRB jako Arenosols, 

Luvisols oraz Cambisols. W ostatniej pracy, mającej charakter badawczo-przeglądowy,  

w oparciu o wyniki badań własnych oraz dane eksperymentalne dostępne w literaturze, 

przeprowadzono analizę porównawczą procesów adsorpcji i degradacji w glebach herbicydu 

MCPA oraz innych środków z grupy fenoksykwasów (2,4-D, mekoprop, mekoprop-P, 

dichlorprop-P, 2,4-DB i MCPB), w celu porównania potencjału przenikania tych związków  

do wód gruntowych, zwłaszcza w glebach o małej zawartości materii organicznej. 

Do najważniejszych wniosków naukowych wynikających z prac opublikowanych w ramach 

cyklu stanowiącego osiągnięcie habilitacyjne zaliczyć należy (co jest zgodne  

z podsumowaniem zawartym w Autoreferacie): 

• Zaproponowanie i zweryfikowanie modeli matematycznych opisujących procesy zależnej 

od pH adsorpcji środków ochrony roślin, zarówno o charakterze zasadowym,  

na przykładzie karbendazymu, jak i o charakterze kwasowym, na przykładzie MCPA,  

w grupach gleb o uziarnieniu typowym dla gleb Polski. Modele te, po ich dalszej 

weryfikacji będą mogły stanowić uzupełnienie zaakceptowanych przez UE programów 

stosowanych do przewidywania stężeń środków ochrony roślin w wodach gruntowych; 

• Wykazanie, że w polskich glebach uprawnych karbendazym jest skutecznie sorbowany  

w poziomie Ap, gdzie ulega degradacji, i nie powinien przenikać do wód gruntowych  

w stężeniach przekraczających wartość progową, tj. 0,1 µg/l; 
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• Udowodnienie, że MCPA w glebach lekkich o niskiej zawartości materii organicznej 

może przenikać do wód gruntowych w stężeniach przekraczających wartość progową. 
Jeśli dalsze badania w tym zakresie potwierdzą uzyskane wyniki, wskazane będzie 

zaostrzenie zaleceń dotyczących stosowania tego środka i innych fenoksykwasów  

w uprawach na najlżejszych glebach; 

• Wykazanie, że szybkość mikrobiologicznej degradacji MCPA i karbendazymu jest silnie 

skorelowana z szybkością hydrolizy dioctanu fluoresceiny, zatem można rozważyć 
uwzględnienie tego wskaźnika aktywności biochemicznej w programach zalecanych przez 

FOCUS, służących badaniu przebiegu degradacji pestycydów i jego modelowaniu; 

• Stwierdzenie, że parametry sorpcji różnych fenoksykwasów: 2,4-D, MCPA, mekopropu-P 

i dichlorpropu-P są ze sobą silnie powiązane, zatem w oparciu o znane parametry sorpcji 

jednego z nich można obliczyć wartości parametrów sorpcji dla trzech pozostałych; 

• Wykazanie, że bazy danych wykorzystywane w UE w przypadku MCPA zawierają 
zawyżone wartości indeksu GUS (charakteryzującego potencjał wymycia), a przyjęcie 

tego pestycydu jako modelowego może prowadzić do niedoszacowania przewidywanych 

stężeń innych herbicydów z grupy fenoksykwasów (np. mekopropu i mekopropu-P)  

w wodach gruntowych. Ta hipoteza znalazła potwierdzenie w badaniach monitoringowych 

cytowanych w ostatniej publikacji cyklu. W związku z planowanym zwiększeniem 

produkcji mekopropu w Polsce uzyskane przez Habilitanta wyniki badań wskazują  
na możliwość wystąpienia realnego zagrożenia dla wód gruntowych i wód pitnych. 

   

Przedłożone do oceny prace charakteryzują się wysokim poziomem naukowym. Są napisane 

jasno i przejrzyście, niektóre zawierają dodatkowy materiał eksperymentalny dołączony  

w formie załączników, dostępnych w wersji elektronicznej czasopism. O bardzo wysokiej 

wartości osiągnięcia naukowego i jego randze w światowej nauce niewątpliwie świadczy 

imponująco wysoki sumaryczny impact factor IF czasopism, w których opublikowane zostały 

prace, wynoszący 15,187 (obliczony zgodnie z rokiem opublikowania). Tak wysoka łączna 

wartość współczynnika IF publikacji wchodzących w skład cyklu habilitacyjnego jest 

niewątpliwie rzadkością w dyscyplinie agronomia. Łączna liczba cytowań tych prac,  

bez uwzględnienia autocytowań, według bazy Web of Science, wynosi 15, co również należy 

uznać za wartość wysoką, świadczącą o międzynarodowym oddziaływaniu osiągnięcia, 

zwłaszcza, że 3 ostatnie prace z cyklu zostały opublikowane niedawno, bo w latach 2014-15.  

Suma punktów za publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego, obliczona według 

wykazu czasopism naukowych MNiSW, zgodnie z rokiem opublikowania, jest także 

imponująca i wynosi 180.  

Szczególnie mocno należy podkreślić fakt, że 5 z publikacji wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego to samodzielne opracowania autorskie Habilitanta, a tylko jedna publikacja  

to praca zbiorowa, w której dr Tadeusz Paszko jest pierwszym autorem i autorem 

korespondencyjnym, a jego merytoryczny udział w jej przygotowaniu był dominujący 

(oszacowany na 75%), co potwierdzają oświadczenia współautorów. 

Podsumowując ocenę osiągnięcia naukowego, stwierdzam, że monotematyczny cykl  

6 publikacji zatytułowany „Adsorpcja, degradacja i mobilność wybranych jonowych środków 

ochrony roślin w glebach mineralnych”, złożony z prac opublikowanych w latach 2009-2015 

w  czasopismach z listy JCR, prezentuje bardzo wysoką wartość merytoryczną i bez wątpienia 

przyczynia się do rozwiązania ważnych problemów naukowych, a jednocześnie wskazuje 

nowe perspektywy badawcze. Zamieszczone w pracy artykuły świadczą o umiejętności 
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poprawnego projektowania i prowadzenia prac badawczych, znakomitym opanowaniu 

warsztatu badawczego, umiejętności krytycznej interpretacji wyników oraz naukowej 

dojrzałości Habilitanta. Jednocześnie niektóre z tych prac mają dużą wartość aplikacyjną,  
a uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do udoskonalenia stosowanych w praktyce 

modeli zachowania pestycydów w środowisku. Przedstawione osiągnięcie naukowe stanowi 

znaczący wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny „agronomia” w zakresie chemii gleb. 

 

2.2. Ocena pozostałego opublikowanego dorobku naukowego 

 

W mojej opinii, najważniejszą i najbardziej wartościową część dorobku naukowego 

Habilitanta stanowią publikacje wydzielone jako „osiągnięcie naukowe” ocenione  

w poprzedniej sekcji niniejszej recenzji.  

W dorobku naukowym doktora Tadeusza Paszko wyraźnie można wyodrębnić dwie części, 

zasadniczo różniące się problematyką badawczą i zróżnicowane także pod względem wartości 

naukowej, co znalazło odzwierciedlenie i w ocenie merytorycznej, którą przedstawiam 

poniżej, i w zasięgu oddziaływania publikowanych prac, a także w wartości parametrycznych 

wskaźników tej oceny – sumarycznego wskaźnika IF, liczby punktów wg MNiSW oraz liczby 

cytowań według bazy Web of Science.  

W pierwszym okresie pracy naukowej Habilitanta, trwającym od początku jego zatrudnienia 

w Katedrze Chemii Ogólnej AR w Lublinie, głównym przedmiotem jego zainteresowania 

była problematyka zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, a w szczególności - badanie 

sorpcji i desorpcji metali ciężkich w glebach o różnych właściwościach, w różnych układach 

wzajemnych oddziaływań i w obecności  różnych składników wpływających na równowagę 
procesów sorpcja-desorpcja. Badania te realizowano w układzie dynamicznym, w „kolumnach 

glebowych”, według jednolitej metodyki, zgodnie z którą do układu wprowadzano sole metali 

rozpuszczalne wodzie i badano procesy konkurencyjnej sorpcji kationów i ich desorpcji z gleb 

w układach wieloskładnikowych, w tym m.in. w obecności kationów wapnia oraz innych 

kationów wymiennych, które mogą być wprowadzane do gleb zanieczyszczonych  

wraz z nawozami mineralnymi. 

Badania te, zintensyfikowane w latach 1997-1998, w ramach projektu badawczego własnego, 

finansowanego ze środków KBN, zaowocowały przygotowywaniem rozprawy doktorskiej 

(obronionej w roku 1999), oraz opublikowaniem do roku 2006 licznych prac, w tym dwóch 

zamieszczonych w czasopiśmie Polish Journal of Environmental Studies (z listy JCR), jednej 

(w roku 2006) – w Journal of Elementology (obecnie na liście JCR), pięciu – w Polish 

Journal of Soil Science, sześciu – w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych  

oraz pojedynczych prac w innych czasopismach o zasięgu krajowym.  

Ta część dorobku naukowego Habilitanta ma pewne znaczenie, głównie poznawcze,  

ale oceniam ją jako dalece mniej znaczącą od dorobku uzyskanego w okresie późniejszym, 

kiedy Habilitant podjął badania nad procesami sorpcji i degradacji w glebach środków 

ochrony roślin. Pierwsza znacząca praca dotycząca problematyki pestycydów, opublikowana 

w 2006 r, w czasopiśmie Polish Journal of Environmental Studies (z listy JCR), przedstawia 

wyniki badań kinetyki sorpcji i desorpcji karbendazymu w poziomie ornym trzech gleb 

mineralnych. Metodyka zastosowana w tej pracy i niektóre z otrzymanych wyników były 

wykorzystywane w kolejnych pracach dotyczących adsorpcji i desorpcji środków ochrony 

roślin w glebach, w tym w pracach wskazanych jako osiągnięcie habilitacyjne. Zagadnień 
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dotyczących zachowania pestycydów w środowisku glebowym dotyczy jeszcze jedna praca  

o zasięgu krajowym, niewłączona do cyklu habilitacyjnego, opublikowana w Ecological 

Chemistry and Engineering A, a także pojedyncze komunikaty konferencyjne.  

Dr Tadeusz Paszko jest też współautorem jednej pracy z zakresu zupełnie innej problematyki, 

dotyczącej metodyki ekstrakcji związków fenolowych z liści melisy, a także współautorem 

wieloautorskiej monografii wydanej w 2014 r. przez Wydawnictwo TWN Libropolis, 

zatytułowanej „Antropogeniczne zmiany w środowisku”. W monografii tej omówiono – dość 
wybiórczo - niektóre zagadnienia degradacji gleb oraz oddziaływania zanieczyszczeń  
na środowisko i zdrowie ludzi.  

Sumaryczny impact factor IF czasopism, w których opublikowane zostały prace autorstwa  

lub współautorstwa T. Paszko, niewłączone do osiągnięcia habilitacyjnego (obliczony zgodnie 

z rokiem opublikowania) wynosi 1,180; suma punktów, obliczona według wykazu MNiSW, 

zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi 140; a liczba cytowań tych prac, bez uwzględnienia 

autocytowań, wynosi 12.  

Na tle przedstawionych wyżej informacji dotyczących całego dorobku naukowego Habilitanta 

jasno rysuje się obraz jego postępującego rozwoju naukowego. Prace naukowe z ostatnich lat 

wskazują na to, że dr Tadeusz Paszko stał się dojrzałym, samodzielnym badaczem  

o klarownych zainteresowaniach,  dysponującym profesjonalnym warsztatem  naukowym, 

który obejmuje nie tylko sferę zaawansowanej analityki chemicznej, ale także umiejętność 
wykorzystania profesjonalnych programów statystycznych, programów do modelowania 

danych oraz programów do oceny losu pestycydów w środowisku. 

 

3. Ocena istotnej aktywności badawczej, współpracy międzynarodowej, dorobku 

dydaktycznego i popularyzatorskiego Habilitanta zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

 

Dorobek naukowo-badawczy pana dr. Tadeusza Paszko i jego aktywność badawcza spełnia 

kryterium określone w §3 pkt 5 Rozporządzenia dla obszaru nauk rolniczych, które dotyczy 

autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się  
w bazie Journal Citation Reports (JCR). Habilitant jest samodzielnym autorem siedmiu prac 

opublikowanych w czasopismach z bazy JCR oraz współautorem dwóch dalszych prac 

uwzględnionych w tej bazie, z czego 6 prac zostało włączonych do cyklu monotematycznego  

jako osiągniecie habilitacyjne 

Sumaryczny impact factor publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach listy 

JCR, zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi: 16.367, przy czym wszystkie te prace 

Habilitant opublikował po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Łączna liczba cytowań 
publikacji według bazy Web of Science (uaktualniona na dzień 12 listopada 2015 r.) wynosi 

33, a z wyłączeniem autocytowań: 24. Odpowiadający im indeks Hirscha ma wartość 4. 

Habilitant jest ponadto współautorem jednej monografii, 4 rozdziałów w monografiach 

naukowych, a takze autorem lub współautorem 25 innych publikacji naukowych, 

zamieszczonych w czasopismach spoza listy JCR. Łączny dorobek naukowy dr. Tadeusza 

Paszko obejmuje 62 pozycje, a suma punktów za wszystkie jego dotychczasowe publikacje, 

obliczona według wykazu MNiSW, zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi 320, z czego 

około 90% (289 punktów) Habilitant uzyskał po doktoracie.  W jego dorobku naukowym  
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są także 23 komunikaty konferencyjne, z których cztery zostały przedstawione  

na konferencjach uznanych za międzynarodowe, ale organizowanych w Polsce. Sam 

Habilitant wygłosił jednak tylko jeden referat na konferencji krajowej – na III Sympozjum 

Magnezologicznym w 1994 r., a ostatnie doniesienie konferencyjne pochodzi z roku 2005. 

Brak późniejszej aktywności naukowej pana dr. Tadeusza Paszko w tym zakresie uważam  

za poważny niedostatek w ogólnym wizerunku jego działalności naukowej, gdyż uczestnictwo 

w konferencjach krajowych i międzynarodowych stanowi zazwyczaj ważną platformę  
dla dyskusji naukowej i popularyzowania wiedzy, a także stwarza szanse dla 

międzyośrodkowej i międzynarodowej współpracy oraz wymiany doświadczeń.   

Dr Tadeusz Paszko kierował jednym projektem badawczym krajowym, finansowanym  

ze środków KBN w latach 1997-98, to jest bezpośrednio przed doktoratem. W wykazie 

osiągnięć nie ma żadnych dalszych informacji dotyczących kierowania lub udziału w innych 

projektach badawczych międzynarodowych lub krajowych. Nie  znajduję także żadnych 

informacji o ewentualnej współpracy z przedsiębiorcami. Brak takich informacji zaskakuje, 

gdyż badania realizowane przez Habilitanta bez wątpienia wymagają stosowania 

zaawansowanej aparatury chemicznej i kosztownych materiałów. Niewątpliwie należałoby też 
oczekiwać od Habilitanta większej aktywności służącej pozyskaniu środków zewnętrznych  

na badania naukowe, gdyż problematyka zachowania i losu pestycydów w środowisku należy 

do ważnych, a jednocześnie kosztochłonnych, działów chemii rolnej i chemii środowiska. 

Zastrzeżenia budzić może ogólnie niska aktywność Habilitanta w zakresie wymiany 

doświadczeń naukowych. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że dr Tadeusz Paszko był 

w latach 1996-2004 członkiem jednego towarzystwa naukowego, to jest Polskiego 

Towarzystwa Magnezologicznego, ale obecnie nie należy do żadnych krajowych  

ani międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych. 

Osiągnięcia dydaktyczne Habilitanta związane są z jego zatrudnieniem na stanowisku 

najpierw asystenta, a później adiunkta w Katedrze Chemii oraz specyficznym miejscem 

dydaktyki z zakresu nauk podstawowych na uczelni o pierwotnym profilu rolniczym.  

Dr Tadeusz Paszko w latach 1993-2015 prowadził  ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne  

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia z przedmiotów: chemia, chemia ogólna 

i organiczna, chemia organiczna z elementami chemii ogólnej, chemia organiczna, chemia 

analityczna oraz chemia i technologia chemiczna na 5 wydziałach i 18 kierunkach Akademii 

Rolniczej (i później Uniwersytetu Przyrodniczego) w Lublinie. Od 2003 roku rozpoczął także 

prowadzenie wykładów z przedmiotów chemia oraz chemia organiczna z elementami chemii 

ogólnej. Ponadto w 2014 r., incydentalnie, był egzaminatorem praktyk na studiach 

niestacjonarnych kierunku technologia żywności i żywienia człowieka. W mojej opinii  

ta część osiągnięć nauczyciela akademickiego – dotycząca bezpośrednio sfery dydaktyki, jest 

bardzo trudna do sparametryzowania i obiektywnej oceny, i na pewno nie powinna mierzyć 
się liczbą prowadzonych różnych kursów, a stanowi de facto sumę efektów uzyskiwanych w 

rozwoju indywidualnym każdego ze studentów.  

Do mierzalnych osiągnięć dydaktycznych Habilitanta należy natomiast niewątpliwie 

opracowanie programów przedmiotów realizowanych na nowych kierunkach. Były to: chemia 

oraz chemia organiczna z elementami chemii ogólnej - opracowane dla dwóch kierunków 

studiów stacjonarnych i dwóch niestacjonarnych. 

Specyfika jednostki, w której zatrudniony jest dr Tadeusz Paszko, i prowadzenie przez nią 
głównie kursów z przedmiotów podstawowych, zdecydowało prawdopodobnie o tym,  
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że Habilitant nie prowadził żadnych prac dyplomowych – inżynierskich, licencjackich  

czy magisterskich. W ostatnich 3 latach był natomiast recenzentem 5 prac inżynierskich  

i magisterskich 

Do dorobku Habilitanta w zakresie działalności dydaktyczno-organizacyjnej należy zaliczyć 
pełnienie funkcji opiekuna specjalności Agroturystyka w latach 1999-2004. Przejawami 

aktywności organizacyjnej dr Tadeusza Paszko było także członkostwo w Radzie Wydziału 

Technologii Żywności i Biotechnologii, wydziałowej komisji ds. nauki i współpracy  

z zagranicą oraz Senackiej Komisji ds. BHP w kadencji 2005-2008. Obecnie dr Tadeusz 

Paszko jest członkiem Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 

W Autoreferacie oraz udostępnionych materiałach Habilitant zamieścił jedynie skromne 

informacje dotyczące innych osiągnięć, podlegających ocenie zgodnie z §5. Rozporządzenia  

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

habilitowanego, w tym w zakresie działalności popularyzatorskiej, współpracy z innymi 

jednostkami naukowymi oraz współpracy międzynarodowej. Brak jest informacji  

o ewentualnej opiece naukowej nad studentami lub doktorantami, a także odbytych stażach, 

poza krótką wzmianką o uczestnictwie w roku 2002 w kursie chromatografii planarnej TLC. 

Współpracę Habilitanta ze wskazanymi w dokumentacji krajowymi instytucjami naukowymi, 

to jest z  Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie,  Instytutem Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie oraz z oddziałem w Rudawcu,  Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą 
w Lublinie oraz Katedrą Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie postrzegam jako de facto jednostronną, sprowadzającą 
się do wykorzystania baz danych oraz narzędzi będących w dyspozycji tych instytucji  

do badań realizowanych przez Habilitanta, ale bez widocznych rezultatów w postaci korzyści 

obustronnych lub tworzenia płaszczyzny do wspólnej aktywności badawczej. Można jedynie 

wnosić, że nawiązane kontakty w przyszłości zaowocują takimi efektami.  

W charakterystyce swojej dotychczasowej działalności Habilitant nie wspomina też o udziale 

w jakichkolwiek zespołach eksperckich czy wykonywaniu ekspertyz albo innych opracowań 
na zamówienie władz, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców.  

Jego wiedza i umiejętności z zakresu oceny zachowania i losu środków ochrony roślin  

w środowisku, a także znajomość odpowiednich programów i modeli matematycznych  

i deklarowana biegła znajomość języka angielskiego otwierają jednak w tym zakresie szerokie 

perspektywy, zwłaszcza wobec tendencji zmian w prawie UE i w prawie polskim, 

uwzględniającym w coraz większym stopniu narzędzia oceny ryzyka środowiskowego. 

Na uwagę zasługuje natomiast znaczący dorobek Habilitanta w zakresie recenzowania 

publikacji w czasopismach międzynarodowych. W latach 2011-2015 dr Tadeusz Paszko 

wykonał 12 recenzji artykułów dla redakcji czasopism naukowych, w tym 9 – to recenzje  

dla czasopism angielskojęzycznych z listy JCR - o zasięgu międzynarodowym i wysokich 

współczynnikach IF. Podkreślić tu należy zwłaszcza recenzje wykonane dla redakcji 

Chemosphere (IF2012 3.137), Ecotoxicology and Environmental Safety (IF2012 2.203),  

oraz Environmental Toxicology and Chemistry (IF2014 3.225). Powierzanie doktorowi 

Tadeuszowi Paszko recenzowania publikacji przez redakcje tak renomowanych czasopism 

dowodzi jego pozycji naukowej nie tylko w skali lokalnej, ale także międzynarodowej.  

Należy dodać, że efekty działalności naukowej i dydaktycznej dr. Tadeusza Paszko były 

kilkakrotnie nagradzane przez Rektora Akademii Rolniczej, a później Uniwersytetu 

Rolniczego w Lublinie.  Habilitant  otrzymał  indywidualne  nagrody  Rektora  za  działalność  
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