
Warszawa, 6 pa2dziernika 2020 r.

Uchwala Komisji ds. postepowania habilitacyjnego dr Julity Biernackiej

Komisja ds. postQpowania habilitacyjnego dr Julity Biernackiej zostala powolana w dniu
16.06.2020 r. pzez RadQ NaukowE Dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie art. 221 ust. 5 Ustawy o szkolnictwie wy2szym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.2018 poz. 1668, z p62nie.iszymi zmianami), w skladzie:

PzewodniczEcy komisji: prof. dr hab. Tadeusz Marek Peryt, Paistwowy lnstytut Geologiczny -
Panstwowy lnstytut Badawczy;
Sekretarz komisji: dr hab. Danuta Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Recenzent komisji: dr hab. Kataeyna G6rniak, Akademia G6rniczo-Hutnicza w Krakowie;
Recenzent komisji: dr hab. Piotr Pawet Such, lnsMut Nafty i Gazu - Parlstwowy instl^ut Badawczy;
Recenzent komisji: prof. dr hab. Piotr Pawe.l Wyszomirski, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa
w Tarnowie;
Recenzent komisji: dr hab. Marek Awdankiewicz, Uniwersytet Wroclawski;
Czlonek komisji: dr hab. Jacek Michniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

sr
Komisja ds. postqpowania habilitacyjnego na posiedzeniu w dniu 6 pa2dziernika 2020 r.
dzialajqc zgodnie z atl. 221 ust. 10 w/w ustawy, po przedstawieniu recenzji osiegniei
naukowych oraz aktywnosci naukowej oraz po zapoznaniu siQ z autoreferatem habilitantki, w
glosowaniu jawnym, w obecno6ci siedmiu czlonk6w komisji podjela uchwale pozytywnie
opiniujEcq (glos6w: tak - 7, nie - 0, wstzymujEcych - 0) wniosek o nadanie dr Julicie
Biernackiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych,
dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.

s2
lntegralnq cze6ciq uchwaly jest zalqcznik stanowiqcy jej uzasadnienie.

s3
Powy2szE uchwale, wraz z petnq dokumentacja postepowania habilitacyjnego, komisja
pzedklada Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
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Za+qcznik

UZASADNIENIE UCHWALY KOMISJI HABILITACYJNEJ
w sprawie wniosku o nadanie dr Julicie Biernackiej

stopnia doktora habilitowanego nauk scislych i przyrodniczych,
w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku

Przedmiotem oceny stanowiacej podstawQ do sformulowania opinii komisji
habilitacyjnej w sprawie wniosku dr Julity Biernackiej o nadanie jej stopnia doktora
habilitowanego byly materiaty dotyczqce postQpowania habilitacyjnego dr Julity Biernackiej:
autoreferat, publikacje wchodzace w sklad osiqgniqcia naukowego, wykaz prac naukowych
opublikowanych pzez habilitantkg iinne materialy pzedstawione pzez habilitantkQ, jak
rownie2 recenzje przygotowane przez recenzent6w powolanych w postepowaniu
habilitacyjnym (dr hab. in2. Katazyne G6rniak, dr. hab. Piotra Paw,la Sucha, prof. dr. hab.
Piotra Pawla Wyszomirskiego i dr. hab. lvlarka Awdankiewicza) i zgodnie stwierdzila, 2e
dokumentacja wniosku nie budzi zastrze2eh pod wzgledem formalnym.

Sylwetka naukowa habilitanta
Dr Julita Biernacka jest absolwentka Wydzialu Nauk Pzyrodniczych Uniwersytetu

Wroclawskiego, gdzie w 1991 r. uzyskala tytul zawodowy magislra geologii (z wyr62nieniem)
na podstawie pracy dyplomowej pt. ,Studium cyrkon6w wybranych mafit6w SlQzy i

lmbramowic oraz ich leukokratycznych derywat6w" (Promotor; prof. dr hab. Alfred
Majerowicz). Stopiei doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii uzyskala na Wydziale Nauk
Geograficznych iGeologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1999 r
na podstawie rozprawy pt. ,Diageneza serii wulkanoklastyczno-wQglanowej dolnego karbonu
(formacja Chmielna) z Pomotza Zachodniego" (promotor: prof. dr hab. Stanislaw Lorenc).
Jest pracownikiem lnstytutu Geologii UAM od 1999 r., obecnie na stanowisku starszego
wykladowcy.

Jako osiqgniecie pt.,,lrineraly autigeniczne w piaskowcach czerwonego spqgowca
Polski zachodniej (monokliny pzedsudeckiej) jako wskazniki pzeplywu fluid6w w
pzesztoSci", o kt6rym mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2. Ustawy, Dr Julita Biernacka przedstawila
tzy artykuly opublikowane ptzez niqw czasopismach impaktowych:

[1] Biernacka J., 2019. lnsight into diagenetic processes from authigenic tourmaline: An
example from Carboniferous and Permian siliciclastic rocks of western Poland. Sedimentary
Geology,389,73-90:
[2] Biernacka J., 2015. What can be learned from the K-Ar ages of illite from Rotliegend
sandstones of the Fore-Sudetic Monocline, SW Poland? Geo/ogical Quaftedy,59,257-2701
[3] Biernacka J.,2014. Pore-lining sudoite in Rotliegend sandstones from the eastern part of
the Southern Permian gasin. Clay Minerals,49, 63H55;
oraz monogratig:
[4] Biernacka J., Lesniak, G., Buniak 4.,2006. Wplyw kompakcji i cementacji na
wla6ciwo6ci zbiornikowe piaskowcow eolicznych czerwonego spagowca z obszaru monokliny
pzedsudeckiej. Prcce lnstytutu Nafty i Gazu, 134, 1-$7.
Jej udzial w pzygotowaniu monografii obejmowal napisanie projektu badawczego,
wykonanie obserwacji petrograficznych i zebranie danych ilosciowych, znaczqcy udzial w
interpretacji danych i przygotowaniu manuskryptu. Jest ona autorkq Wstqpu, rozdzialu 5
(Petrografia), 6 (Zroznicowanie porowato6ci), I (Podsumowanie), oraz wspolautorkq
rczdzialu 1 (Metody badai) i2 (iraterial badawczy). Pzygotowala te2 spis literatury,
streszczenie i plansze.

W informacji o wykazywaniu sie istotnq aktywnoscia naukowE realizowanq w wigcej
niz jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczeg6lno6ci zagranicznej, dr
Julita Biernacka wskazala m.in., ze (1) jako wykonawca w projekcie NCN
201612118lsT10101861 w 2018 r. prowadzila w Kanadzie (we wspolpracy z ceological
Survey of Canada) badania rdzeni wiertniczych oraz terenowe, a w 2OO1 r. na Litwae (grant
KBN 6P04D 06818) we wspolpracy z Uniwersytetem Wileiskim, Litewskim Instytutem



Geologicznym oraz Litewska Slu2ba Geologicznq badania terenowe; (2) uczestniczyla
czynnie w konlerencjach miedzynarodowych, wyglaszajqc 5 referat6w i prezentujqc 9
poster6w; oraz (3) recenzowala manuskrypty dla miedzynarodowych czasopism (6).

Opinia recenzent6w
Podczas dyskusji recenzenci podtzymali swoje stanowiska wyrazone w

pzedstawionych przez nich opiniach.

W szczeg6lnosci:

Dr hab. Piotr Such podkre6lil sp6jno6c osiqgniecia naukowego, od utylitarnej pracy
poswiqconej trendom rozwoju porowatosci w basenie czerwonego spagowca, do zaleznosci
porowatosci od proces6w kompakcji icementacji. Pierwsza z cyklu prac skladajacych si9 na
osiEgnigcie naukowe byla wprowadzeniem do dalszych, szczegolowych, kt6re recenzent
okre6lil jako wazne i pionierskie. Charakteryzujq one analizowane mineraly autigeniczne,
okreslajq ich prekursory, chemizm w6d otaz szacujq temperature krystalizacji. Habilitantka
przedstawila wynikajace z jej badai wnioski o drogach migracji roztwor6w i czasie
krystalizacji, wskazujqce na ogromne zr62nicowania basenu czerwonego spqgowca.
Recenzent podkreslil wszechstronnoSC naukowq dr Julity Biernackiej przejawiajqcq siQ na
wszystkich etapach procesu naukowego (od odpowiedniego przeglqdu literatury, popzez
kompleksowe zaprojektowanie zestawu bada6, interpretacje uwzgledniajqcq uwarunkowania
geologiczne, po analizQ wynik6w oraz rolQ tych mineral6w w twozeniu parametr6w
petrofizycznych skal czerwonego spagowca), a tak2e dobze pzemyslany tytul osiqgniqcia
naukowego, trafnie oddajqcego tre56 pzemySleh autorki, dotyczqca analizy mineral6w
autigenicznych.

W podsumowaniu dr hab. Piotr Such stwierdzil, 2e ,,pzedstawione pzez dr Julitg
Biernackq osiegniecie naukowe w pelni odpowiada wymaganiom stawianym osobom
ubiegajecym sie o stopie6 doktora habilitowanego okreslonym w art.219 pkt 1 i 2 ust. z dnia
20 lipca 2018 r." Recenzent podkreslil tak2e, 2e habilitantka ,jest autorem i wspolautorem
licznych publikacji i referatow naukowych, w kt6rych prezentowala swoje wyniki bada6; ma
udokumentowany dorobek naukowy, ulokowany w znacznej mieze w prestizowych
czasopismach naukowych, polskich izagranicznych; kierowala lub byla wykonawce licznych
projekt6w badawczych, prowadzila prace dla pzemyslu (PGN|G, KGHM); odbyla szereg
sta2y zagranicznych (Hiszpania, Niemcy); jest uznanym specjalistq w zakresie petrografii;
posiada znaczqcy dorobek dydaktyczny.

Dr hab. Marek Awdankiewicz zwr6cil uwagq na nieulegajqcy wetpliwosci
samodzielny charakter osiqgnigcia naukowego habilitantki ifakt, 2e wyniki zawarte w cyklu
publikacji przedstawionych jako osiqgniecie w pzewodzie habilitacyjnym sq znaczqce z
merytorycznego punktu widzenia. Prace te zawierajq nowe dane z zakresu mineralogii,
dotyczqce zadko spotykanych (w skali Swiatowej) typ6w wystapieh mineral6w, adostarczaje
nowych informacji o diagenezie piaskowcgw czerwonego spqgowca we wschodniej, polskiej
cze6ci poludniowego basenu permskiego. Majq one znaczna wartos6 naukowA, zarcwno z
punktu widzenia problematyki podstawowej, jak i regionalnej. Cykl publikacji dokumentuje
opanowanie przez habilitantke zaawansowanego warsztatu badawczego w zakresie
mineralogii i petrologii skal osadowych na wysokim, specjalistycznym poziomie. Dorobek
publikacyjny dr J. Baernackiej jest znaczacy. Skladajq siQ nai 48 publikacji naukowych, z
kt6rych 39 ukazalo sie drukiem po uzyskaniu stopnia doktora, pzy czym najbardziej
warto6ciowe - zdaniem recenzenta - prace ukazaty siq w ciqgu ostatnich kilku lat.
Habilitantke cechuje samodzielny styl pracy naukowej, a tematyka prac nie wchodzqcych w
sklad osiqgniecia habilitacyjnego jest urozmaicona, co wskazuje, 2e dr J. Biernacka

,podejmuje badania urozmaiconych litologicznie skal osadowych r62nego wieku i na r6znych
obszarach, z powodzeniem wykozystujqc sw6j warsaat badawczy do tozwiezvanta
istotnych problem6w petrologii skat osadowych." Habilitantka podeimuje wspolprace
naukowq w zespolach i kieruje projekami badawczymi. Bieze ona czynny udzial w zyciu

naukowym prezentujEc wyniki swoich bada6 na konferencjach naukowych krajowych i



zagranicznych. Dr J. Biernacka odbyla sta2e i szkolenia zagraniczne w uczelniach i

laboratoriach w Niemczech oraz w Hiszpanii; uczestniczyla tam w kursach i zajeciach w
zakresie obslugi mikrosondy elektronowej, speKrometrii XRF oraz diagenezy skal
silikoklastycznych. Habilitantka kilkakrotnie przygotowywala recenzje dla uznanych
czasopism miedzynarodowych: C/ay Minerals, Sedimentology, Joumal of Geosciences,
Geological Quatlerly: byla r6wnie2 redaktorem i sekretarzem redakcji czasopisma Geologos
w okresie znacznego wzrostu rangi naukowej tego wydawnictwa.

W podsumowaniu dr hab. Marek Awdankiewicz stwierdzil, 2e cykl publakacji pt.

,,Mineraly autigeniczne w piaskowcach czerwonego spqgowca Polski zachodnie.j (monokliny
przedsudeckiej) jako wska2niki pzeplywu fluid6w w pzeszloSci" stanowi znaczqce
osiqgnigcie naukowe, a ,,pozostaly dorobek dokumentuje istotnq aktywnosd naukowq i

organizacyjnA, w|!/o2niajqce osiqgniqcia dydaktyczne, jak r6wnie2 wspolpracQ naukowa
habilitantki w ramach projektow badawczych, w tym kierowanie projektem badawczym.

Prof. dr hab. Piotr Wyszomirski podkreslil samodzielny charakter osiEgnigcia
naukowego dr Julity Biernackiej, wskazujqc jednoczesnie, i2 ltzy z cdetech p?c
wchodzacych w sklad osiqgniQcia to publikacje monoautorskie, ukladajqce sie w sp6jnq
meMorycznie calos6, zgodnie z chronologia ich publikowania. Habilitantka wskazuie na
czynniki wplywajace na powstanie i wzrost mineral6w autigenicznych w piaskowcach
czerwonego spqgowca Polski zachodniej w aspekcie ich roli w akumulacji gazu ziemnego i

powstaniu jego 2162. Recenzent zwr6cil uwage na wklad habilitantki w podejmowane pzez
liczne europejskie oirodki naukowo-badawcze badania o tematyce wlasciwosci
zbiornikowych lych skal. Zaznaczyl tak2e dojzalosc naukowq dr Julity Biernackiei, jej

wszechstronnosc, szeroko zakrojone badania petrologiczne piaskowc6w czerwonego
spagowca oraz bardzo trafny wyb6r konkretnych mineral6w autigenicznych i

przeprowadzenia ich szczegolowej charakterystyki w aspekcie pzeplywu fluid6w
Habilitantka wspolpracowala z wa2nymi dla krajowej gospodarki pzedsiQbiorstwami, m.in.
PGN|G i KGHM. Wyniki prac byly prezentowane na lacznych krajowych izagranicznych
konferencjach naukowych.

W opinii prof. dr. hab. Piotr Wyszomirskiego wnioski i spostze2enia w publikacjach
nale2qcych zar6wno do cyklu habilitacyjnego jak i pozostalego dorobku: ,,sq formulowane na
podstawie niezwykle obszernego materialu, kt6ry poddawany byl badaniom pzy
wykorzystaniu bogatego zestawu wspolczesnych metod analitycznych, a ilosc testowanych
obiektow jest wrqcz imponujqca. Prace habilitantki spotkaly si9 z uznaniem krajowego i

zagranicznego srodowiska naukowego". W naukowej dzialalnosci organizacyjnej na
szczeg6lne podkreslenie zasluguje wielokierunkowo6c dzialai habilitantki oraz du2e jej
zaangazowanie w licznych przedsiQwzieciach. Pani dr Julita Biernacka pzedstawila
oryginalny dorobek naukowy, kt6ry kwalifikuje ja do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego'.

Dr hab. ini. Katarzyna G6miak podkre6lila wktad dr Julity Biernackiej w rozw6j
wspolczesnej petrologii skal osadowych. Wybrana przez habalitantke problematyka
badawcza obejmuje wykozystanie autagenicznych skladnik6w piaskowcow do interpretacji
postdepozycyjnej historii geologicznej zawierajqcych je utwor6w. Wchodzece w zakres
osiagniecia naukowego habilitantki tzy samodzielne artykuty obejmuja badania
autigenicznego chlorytu, illitu i turmalinu wystepujAcych w pzestrzeni porowej piaskowc6w
czerwonego spqgowca, a cz85c wspolautorskiej monografii poswiecona jest badaniom
petrograficznym tych skal. Dr Julita Biernacka.jest autorkq lub wspolautorkq 4'l publikacji i

abstrakt6w konferencyjnych opublikowanych po doktoracie. Pod wzglgdem regionalnym
prace naukowe dr Julity Biernackiej obejmowaly Pomorze Zachodnie, monoklin?
pzedsudeckq, nieckq polnocnosudeckq, niecke Sr6dsudeckA, okolice Poznania, a takze
LitwQ. Poza znaczecymi osiegnieciami naukowymi, na podkre6lenie zasluguje takze
dzialalnos6 organizacyjna habilitantki i jej aktywno66 edytorska. Podczas pelnienia funkcji
redaktora i sekretaza czasopisma Geo/ogos, uleglo ono przeksztalceniu w anglojgzyczny
kwartalnik indeksowany w bazach miQdzynarodowych. R6wnie pozytywnie oceniana jest



dzialalno66 dydaktyczna habilitantki, za kt6rq zostala nominowana do Nagrody dydaktycznej
JM Rektora UAM za rok201712018.

W opinii dr hab. ini. Katarzyny G6rniak ,,rozprawa habilitacyjna dr Julity
Biernackiej spelnia wymagania osiagniecia habilitacyjnego i jest warto6ciowym wkladem w
stan wiedzy dotyczqcej historii geologicznej utwor6w permu w obszarze zachodniej Polski.
Uzupelnia on stan wiedzy w zakresie rczpoznania natury mineral6w autigenicznych
wystQpujqcych w piaskowcach czeMonego spqgowca i w konsekwencji dostarcza nowych
argument6w do dyskusji nad pzebiegiem proces6w postdepozycyjnych w utworach
silikoklastycznych wchodzqcych w sklad system6w naftowych. Moja ocena recenzowanego
osiEgniqcia naukowego jest pozyty\/na".

Opinie czlonk6w komisji nie bedqcych recenzentami.

Dr hab. Jacek tJlichniewicz podkreslil, i2 prezentowany przez dr Julite Biernackq
zbi6r czterech prac pod wspolnym tytulem ,,lrineraty autigeniczne w piaskowcach
czerwonego spagowca Polski zachodniej' stanowiqcych osiqgniQcie naukowe, odzwierciedla
szerokie spektrum ugruntowanej wiedzy habilitantki z zakresu wielu dziedzin, m.in.
mineralogii, sedymentologii oraz badad izotopowych.

W opinii dr. hab. Jacka Michniewicza ,Pani dr Biernacka to umysl renesansu.
Znajomo6c Swiatowej literatury naukowej i niezwykla skrupulatnos6 czyniq dr Julite
Biernackq badaczem ponadpzeciqtnym". Nieoceniony jest takze jej wklad i zaanga2owanie
w dzialalnosc dydaktycznq i organizacyjnq. W przekonaniu dr. hab. Jacka lvlichniewicza, dr
Julita Biernacka w pelnizasluguje na nadania stopnia doktora habilitowanego.

Dr hab. Oanuta Michalska podkreSlila, i2 pzedstawione przez dr JulitQ Biernackq
osiqgniQcie naukowe w pelni odpowiada wymaganiom stawianym osobom ubiegajqcym siQ o
stopiei doktora habilitowanego ijest ocenione jednoznacznie pozytywnie, a wrecz metodyka
bada6 habilitantki, konsekwencja w pzeprowadzanym procesie badawczym, wywa2one
wnioski, pzy jednoczesnej intensywnej dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej, zasluguja
na wyro2nienie. Dr Julita Biernacka jest niezwykle cenionym specjalista zatowno ptzez
pracownik6w jak i student6w nie tylko rodzimej jednostki, ale tak2e oa terenie kraju i na
arenie miqdzynarodowej.

Zdaniem prof. dr. hab. Tadeusza Peryta nie ma wqtpliwosci, 2e dr Julita Biernacka
posiada zar6wno osiqgniqcie naukowe, jak i cechuje jq istotna aktywnoSc naukowa
realizowana w wiQcej ni2 jednej uczelni lub instytucja naukowej, w szczeg6lnosci
zagranicznej, itym samym jej kandydatura spelnia wymagania ustawowe stawiane
kandydatom do stopnia doktora habilitowanego, chociaz w ptzypadku tego drugiego
elementu wymagania ustawowe sq spelnione raczej w minimalnym niz wysokim stopniu.
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