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OCENA

doroblku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
w tym cyklu publikacji dr in2. Jaroslawy Rutkowskiej

pt. Kwasy w tluszczu mlecznym - analiza czynnik6w wptywaiqcych na
ich profil oraz aspektyr metodologiczne

Sylwettka Habilita i przebieg pracy zawodowej
Dr inz. Ja Rr.rtkowska prace zawodowq na stanowisku samoclzielnego

Techniki w Zywieniu na wydziale Zywienia czlowieka oraz
SGGW podjgla w 1993 roku, po uzyskaniu tyturu inzyniera.

tla prace magisterskE pt. Anariza por1wnawcza wybranych
war,zy gotowanych w r62nych typach naczyri kuchennych, a

2OO2 rclku pracq wyroZnionq nagrodq JM Rektora SGGW lll stopnia pt.
Analiza wplywu i reologicznych i chemi<;znych surowcow i p6tproduktow na
jakoSC crasf kohczqc tym samym okres 4-letnich studi6w
doktoranakich otor prerc prof. dr hab. Andrzej Neryng). w wyniku podnoszenia
kwalifikercji i naukowego od 1998 roku zatrudniona zostala na stanowisku

roku do chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku adiunkta.
Jaroslawa Rutkowska rozpoczgNa praca w zakladzie l\nalizy i

asystenta, a od

Oceny Jlako6ci Z osci (obecnie Zaktad Analiz Instrumentalnych), kierowanyrn przez
prof. dr hab. And sto{yhwo, przejmuiqc kierowanie ww. jednostkq od 2{log. od
1995 roku ukohczyla 7 r6znych kurs6w i szkoleri (w tym 3
miqdzynarodowe), w zakresie prawa zywnosciowego uE, zapewnienia jar<osci w
przemySle , nou/oczesnych metod wykorzystywanych w analizie Zywnosci

technologa w

Gospodarstwa

W 1995 roku

parametr6w fiz

Od 2005 roku dr

oraz kurs pedagogicznego.



Ocena caNoksztaftu dorobku naukowego

Dr inz. Jarostawa Rutkowska posiada udokumentowany naukowy w

jgzyku polskim i angielskim, kt6ry obejmuje 35 oryginalnych nrych prac

badawczych o zasiggu co najmniej krajowym (w tym llL pozyili listy Filadelfijskiego

Instytutu Informacji Naukowej, i w tym r6wnieZ I do osiqgniqcia

habilitacyjnego) ijest wsp6lautorem 1 pracy pogl4dowej, opub w czasopi5mie

polskim z lF. WSr6d najwyzej punktowanych czasopism w publikowane byNy

'. Food Chemistryprace wsp6lautorstwa dr inz. Jaroslawy Rutkowskiej wymienic

(45 pkt. - 1 praca); Joumal Dairy Research (35 pkt- - 1 praca);

pkt. - 1 praca); Food Analytical Methods (30 pkt' - 1 praca)'

Chemistry (3O

itantfl<a jest takZe

wsp6lautorem ponad S$-stron icowego rozdzialu w pod rqczn iku Chemia

?ywnctscipt. Tluszcz mleczny: struktura, sklad iwlaSciwaSci pro. wNT, 2007)

(zaliczonego do osi4gnigcia habilitacyjnego), jak tez 6

Analiza instrumentalna w badaniach przeszczepiw

radiac:yjnie WlChiTJ, 2010) nt. wykorzystania metod ch

jednego z policzonych rozdzfral6w, jak teZ podala

Mlecz:arskiego, kt6ry nie zostal zamieszczony w wykazie

m.in. zwiqzk6w tluszczov4rch, oraz autorem Przewodnika 6wiczeh z chemii

Rutkowskiiej ukazalaZywno6ci (SGGW, 2008). Ponadto 1/5 dorobku dr in2"

sig w jgzyku angielskim (10 pozycji), co zwiqksza liczbq od w 60% prac

oryginalnychHabilitantka jest pierwszym autorem, a w 4Ao/o pomys{lodawcq

prac loadawczych, co Swiadczy o zaangaZowaniu w iu nowych zagadniefi

co najmniej G-krotnienaukowych. Praca opublikowana w Food Chemistrybyta cytowa

(wg. Web of Scr'ence). Lqcznie Habilitantka zebrala ni sume 449 pkt. wg

wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyZszego (z 20 2 roku) o lF 10,045.

Indeks Hirscha wg. bazy Web of Science wynosit i2. ( w zestawieniu

dorobku publikacyjnego nieprawidlowo zsumowala punkty, n vrykazata r6wnie?

w monografii pt.

sterylizowanych

w analizie.

dla Przeglqdu

z roku 2010).

Udziat dr inz. Jaroslawy Rutkowskiej w publikowanych pracach hat sig od 20 do 857o,

a wszystkie z prac naukowyclr pisane sq we wsp6ta

oryginalnych z dorobku Kandydeltki byla prezentowana na

. Wigkszo66 prac

nicznych i krajowych

konferencjach w formie 31 wystqpiefi lub abstrakt6w (w tym I w jgzyktt angielskim).

Dr in;L. J. R.utkowska jest ponadto autorem lub wsp6Nautorem 7

naukowych.

popularno-



realizacjg 5

funkcjg z-cy k

ze 5ro<l[<6w

podkrfiycznym

tluszczt>wyctt

pochodzqcych z

roku przez

skutecznej instru

Ostatni z proj

2009. to

zastosowania

sterylizowanych

szpiku kostnego

koSci g4bczastej

laboratorium

bezpieczefistwa i

(P12006/018-180.

w programl

nt. skladu i

amarantusa w cel
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naukowymi Habi
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. zastosowania

dziataniu
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Dr inz. J. utkowskia w trakcie trwania pracy w SGGW zaangahowerla sig w
badawczych (w tym kierowala 3 projektami, w czwartym petnila

projektu). Dwa z tych projektow to roczne projekty finansowane

(Urzqdzenia i metody do ekstrakcji ditlenkiem wggla w stanie

substancji z surowc6w naturalnych, rok 2007; Sklad l<trtras6w

mle>cznego z mleka i wybranych produkt6w mleczarskich

Znych rejon6w Polski,2A1U11). Projekt trzeci finansowany w 2007

ZwiqzeK Sp6ldzielni Mleczarskich dotyczyl opracowania nowej

lnej metody wykrywania dodatk6w ttuszcz6w obcych do masla_

, kierownikiem kt6rego byta dr J. Rutkowska, realizowany w roku

i wdroZenie metod oraz przeprowadzenie szkoleh dotvczqcych

chromatograficznych do standaryzowania tkanek i kom6rek

iacyjnie (oceny jako6ciowej i ilo6ciowej produktow degradacji lipid6w

az zwiqzk6w sieciujqcych kolagen w przeszczepach tkankowych

. Szkolenia prowadzono dla personelu interdyscyplinarnego

Centrum Bankowania Tkanek i Kom6rek w celu zapewnienia

jakoSci ludzkich kom6rek i tkanek uZywanych do przeszczep6w

3.04). Ponadto dr J, Rutkowska byta czNonkiem zespolu badawczego

Polskie Sztuczne Serce (2006) wdrazajqc wyniki badari rrvlasnych

i odZywc>zej lipid6w i witamin zawartych w nasionach i przetworach

zdefiniowania jego dodatku do produkcji pieczywa pod nazwqChleb

realizowanych temat6w zwi4zane byty scisle z zainteresowaniami

ntki.

dr inz. JarosNawy Rutkowskiej mieszczq sig tematycznie w
i zywieniu i dotyczE gN6wnie 4 obszar6w:

o rdZnym skNadzie kwas<iw tNuszczowych i wNaSciwo6ciach

reologicznych jako56 produkt6w ciastkarskich oraz oceny skladu iluszcz6w i ich
jakoSciowe, Zywieniowe, bezpieczehstvvo) - 1 6 publikacjii ;

do wyrob6w ciastkarskich i pieczywa o udokumentowanym

- 4 publikacje;

sycznych i nowoczesnych metod chemicznych oraz sensonycznych
do wykrywania n za<>hodzqcych w tluszczach podczas smazenia - 2 puhlikacje;



r adaptacji metod do pozyskanier antiqzk6w bioakhywnych z

putrlikacje.

ro6linnych - 4

Donobek naukowy dr Jaroslawy Rutkowskiej obejmutje przed

nad wta6ciwoSciami reologicznymi tNuszcz6w w powiqzaniu z ich

wszystkinr badania

chemicznym

oraz teksturq wyrob6w ciastkarskich, co pozwolilo m.in. na op nie technologii

zastosowania margaryn ptynnych do wytwarzania ciaslt b ttuszczov4rch o

znacznie mniejszej iloSci potencjalnie szkodliwych dla z:drowia trans, z 3-6

krotniel wyZszym (w por6wnaniu do ciast z dodatkiem statych) poziomem

ocenie tekstury orazPUFA, bardziej migkkich i delikatniejszych, o wyZszej sensoryczn

do wyrob6w

ciastkarskich o udokumentowanynn dzialaniu prozdrowotnym, nadmierne spoZycie

wyrob6w ciastkarskich, cho6 lubianych i preferowanych, prowadzi6 do

powstawania niezakaZnych chonob chronicznych typtt lub CVD. W celu

obni2ernia zawarto6ci ttuszczu badano aspekty technologiczne do cilerst inuliny,

zwiqzku o wlasno6ciach prebiotycznych. lnnymi badanymi do ciast byty:

produf<ty z amarantusa (mqka, ptatki, ekspandowane ziarno), ciasto w

biatko o aminokwasach uzupelniajqcych w stosunku do obecnych mqce pszennej, jak

teZ w prozdrowotne kwasy tluszczowe SCFA i blonnik. Eiadano dodatek platk6w

owsianych do ciast jako Zrodla btonnika i beta-glukan6w. Ponadto ramach lradafi nad

wzbogacaniem Zywno6d podjgto pr6bg dodania do zytniego kwasow

tNuszczowych typu PUFA. Nowozaprojektowane produkty

sensorycznej i instrumentalnej oraz ocenie stabilno$ci

ne byNy ocenie

nej, Habilitantka

niZszym koszcie produkcji. Kontynuujqc ten wqtek badah w

Rutkowska opublikowala prace antiqzane z zastosowania

wykorzystywaNa nowoopracowane metody do oceny zmian zach

z wykorzystaniem technik chromatograficznych. Kolejny obszar

2OO8-2O11 dr J.

w ltluszczach

fi dotyczyt badafi

nad zmianami zachodzqcymi w tluszczach podczas

klasycznych i nowoczesnych metod chemicznych oraz

z v,tykorzystaniem

. Oceniono oleje

rafinowane uwzglgdniaj4c ich stabilno66 chemicznq oraz .iako56 . Wszystkie

powy2:ej opisane badania oceniam jako nowatorskie, pozwa

wynik6w w praktyce.

na wykorzystanie

Niezwykle istotnym i nowatorskim wqtkiem badafi i bylo podjecie

do6wiadczefi nad pozyskaniem zwiqzk6w bioaktywnych i frakcjonowaniem

(karotenoidy, tokoferole i tokotrienole, skwalen, flawonoi<ly, z surowc6w

wggla w stanie

4

roSlinnych poprzez opracowanie metody ekstrakcji zi ditlenki



podkrytycznym. ta pozwala na znacznie wyzszy stopieri ekstrakcji biosubstancji
z zachowaniem i naturalnych wNasnosci, gdyz proces prowadzony jest w atmosferze

i niskiej temperaturze. ponadto metoda ta jest przyjazna dla
gazu obojgtnego

Srodowiska, gdy2 nie prodr.rkuje odpadow w postaci odczynnik6w organicznych (np.
heksan),

bioaktyrvne mogq

niezaka2nym cho

uzywanych w tego typu do6wiadczeniach, a pozyskane zwtqzki
w dalszej przyszlosci wykor^zystywane w leczeniu i zapobieganiu

zagroZor. ch (rekin6w gtgbinowych), dotychczasowego zr6dla tego

chronicznym. PodkreSlic naleZy rowniez, iZ pozyskanie
skwalenu z su rosfinnrrgo (amarantusa) tq metod4 moze puyczynil, sig do scistej
ochrony gatunk6w

zwiazku-

Biorqc pod liczbg i oryginalnos6 realizowanych i opublikowanych prac,
czasopisma , w ktorych prace te byly publikowane oraz ich charakter i

tematykg dorobek naukowy dr inz. Jaroslawy Rutkowskiej oceniam jako znaczqcy i

odpowiedni do u sirg o stopieh doktora habilitowanego. podkresli6 nalezy teZ
jedno56 te Jej zainteresowah badawczych zwiqzanq przede wszystkim z
badaniarnri nad Sciwo6ci reologicznymi i chemiicznymi fiuszcz6w i ich wpfywie na
jakoS6 ciast bi przy r6wnoczesnym wzbogacaniu tych ostatn ich.
Zagadnienia te pasjel naukowq Habilitantki w znacznym stopniu pozwolily Jej na
podjgcie tematu do oceny jako cykljednotematycznych publikacji .

Wazne w pracy Habilitantki zajmuje takze lqczenie pracy badawczej z
praktyk4 i wsp6lpnac a z firmami, m. in. z zakNadam i przemystu Tluszczowego
w Warsz-awie S.A. wdrazaniu wynik6w badari przy produkcji margaryny wiesiolkowej
na skalg przem i zr Kruszwica s-A. m.in. w projekcie promuiqcym spozycie oleju

takZe wymienid m.in. wsp6tpraca z firmq Kraft Foods Folska wrzepakowego.

zakresie badafi j wyrob6w ciastkarskich przeznaczonych dla dzieci, z firma
Szarlat w Lom2y w zakresie badari oleju i produkt6w z nasion amarantusa. z
Okrggowymi i Mleczarskimi w Kole, Sanoku, Hajn6wce, Ostrotece w
zakresie badah marsNa i ser6w. Ponadto dr J. Rutkowska wsp6lpracuje z
Laboratorium S listycznym Gl6wnego Inspektoratu Jakosci Handlowej Artykut6w

w Gdyni w celu opiniowania metod badawczych dotyczqcych
wykrywanria ri tlus;zczu mlecznego i innynrifirmami nie wymienionymitutaj.

dr .laroslawy Rutkowskiel byla wielokrotnie nagradzana i

rzez JM Rektora SGGW (3 nagrody), Fundacie E, Michalskiego

Praca nauk

wyr6zniiana m.in.

,,Polska R6Za". Fo dnet i Gfrent university, Fundacjlg na Rzecz Nauki polskiej.



Ocena cyklu publikacji stanowiqcych osiqgniqcie naukowe

Dr in1. Jarostawa Rutkowska ubiega sie o uzyskafrie stopnia doktora

habilitowanego w oparciu cyklu jednotematycznych publikacji pt. Kwasy tluszczowe w

guszczu mlecznym - analiza czynnik6w wptywaiqcych na icll Profil oraz aspekty

metodologiczne. Na cykl ten sklada sig 8 oryginalnych prac bapawczych oraz jedna

praca przeglqdowa - 50 stronicowy rozdzial w podrqczniku flkademickirn Chemia

ZywnoScipt. Tluszcz mleczny: stntktura, sklad iwlaSciwoSci prozdlowotne WNT, 2AA7)-

Lqczny lF prac badawczych wynosi 3,963 i 130 punktdrw mini przy udziale

Habilitantki w badaniach od 50 do 60%. Przygotowany rozdziat do ksiqzki (praca

przeglqdowa) opublikowany zostal jako pierwszy w kolejnoSci, w !007 roku. Nastqpne z

prac ukazafy sie w latach 2009 w czasopiSmie i Chemia

Toksykologiczna ('l); 2011 - w Polish Joumal of Foctd and Sciences (1),

Zywno66 Nauka Technologia JakaSC (1);2012 -w Jauntal of Research (1), Food

) i jako rozdziaN wAnatyticat Methods (1), zywnos' Nauka Technologia Jako56

monografii Konsument uslug turystycznych i

Czgstochowa).

(Wyd. WSHIT,

Obecnie sktad tluszczu milecznego i funkcje kwas6w sa na nowo

redefiniowane. Jeszcze niedawno uwaZano, i2 sq one 2r6dlem energii, odkladanej w

tkance t{uszczowei oraz sq niezbgdne do budowy blon k W chwili obecnej

lacjq ekspresji gen6w.podkreSla sig ich rolg jako skNadnik6w wpfywajqcych m-in. na reg

TNuszcz mleczny jest tNuszczeln szczeg6lnie zrohnicowanym

kwas6w tluszczowych. Obecnie podaje sig, i2 w jego sklad

tych zuiqzk6w. Dlatego teZ badania dr inz, Jaroslawy

zi okolo 500 rodzajow

vvydaja siq by6

cenne, gdyZ niezaprzeczalny postqp w dziedzinie metocl nych umoZliwia coraz

pozwoliC wnioskowad

czlowieka. Niezwykle

precyzyjniejsze oznaczenia skNadu tluszczu mlecznego, co

o rofi i znaczeniu poszczeg6lnych zuiqzk6w w nauce o zywieni

cenne wydajq siq r6wnie2 badarria Habilitantki nad czynnikami jqcyrni na sklad

tluszczu mleka, gdyz wiedza ta moze pozwoli6 na rl

widzenia czlowieka, dob6r warunk6w chowu zwieuqt.

korzystny, z punktu

Habilitantka w pzeprowaclzonych badaniach potwierdzila ipotezy badawcze, i2

najwazniejszym czynnikiem decydujqcym o skladzie kwas6w szczovvych tluszczut

produkcji mleka sqmleka krowiego jest sposob zywienia kr6w, a region i

mlecznego. Ta

i chodzi o sklad

6

istotnym i czyn nikam i ksztaftujqcym i sktad kwas6w tluszczowych



tematyl<a badaf v{nisuje siqi w badania prowadzoneprzez inne osrodki w polsce ina
Swiecie lecz jako ie oryginafne elementy badawcze naleZy wyroilnie..
- jako6ciowe i

nalezqcych do

Oznaczenie w mleku i produktach kwas6w ttuszczowych
grupy nieparzystych i rozgalgzionych (19 pikow), rzadko

idenffikrowanych

- oszacowanie

badaniach z tego zakresu;

oSci enzymu wystgpujqcego w gruczole mlecznym, tj. Ae_

desaturazy, biorqr udziaN w syntezie CLA z kwasu wakcenowego;
- por6wnanie kwas;6w tluszczowych mleka kr6w i klaczy, hodowanych w
warunkiach , gdyz mleko klaczy moze w przyszlosci sta6 sig produktem bardziej
popularnym ze

atrakcyjny sklad

- modyfikacja

udoskonalenie

kwas6w

tluszczu mlecz

ZywnoSci,

(Chemia

oraz wykazanie przydatnoSci proponowanej metody do
identyfikacji nia izcrmerow trans w mleku kobiecym; (2) udziaN w opracowaniu
metody analizy

co mo2:e by6

u triacyfogliceroli przy u?yciu techniki chromatografii gazowej, co
przydatne do wykrpuania nieoznakowanych dodatk6w

tluszcz6w obcych. ia te pozwofiNy Habilitantce na identyfikacjg i analizg 47
kwas6w nalezelcych do r6znych grup.

badania pozwolily r6wniez na wskazanie obszar6w
odpowiednich do ;iu horJowli bydta mlecznego w polsce, ze wskazaniem rasy.

Biorqc pod znaczenie rozwiqzywanych problem6w, spos6b weryfikacji
hipotez i otrz

lgdu nar mniejszq zawartos6 biatka i mniejszq alergennos6 oraz
tlus;zczowych;

chromatograficznych do analizy iluszcz6w, w tym: (1)
y oznaczania pozycyjnych i geometrycznych izomer6w trans

produkciq i jakosciq zywnosci) oraz ewiczenia z g przedmiotow

wyniki c;ykf jednotematycznychr publikacji pt, Kwasy ffuszczowe w

- anali,za czynnik6w wplywaiqcych na ich profit oraz aspekty
metodolagiczne jako praca o duZym znaczeniu badawczym, a zagadnienia w
niej poruszane jako istotne i sta nowiqc e 2rodlo nowych i nform acj i.

Dzialalno56 i organizacyjna

Rutkowska prowadzila w sGGW (wydziale Nauk o Zywieniu
CzNowieka i mpcji i MigdzywydziaNowym Studium Towaroznawstwa) oraz
wsp6lprercujqc z Uniwersytetem Medycznym wyklady z 5 przedmiot6w
(Chemia ZywnoSci, procesowa, Metody oceny produkt^w, Og6lna technologia

ln2ynie>ria procesowa, lnzynieria zywnosci, Metody oceny



p raduktow, Ogoln a tech nologia ZywnoSci, Tech n iki w badaniu ZywnoSci,

Technologia produkt6w pochodzenia roSlinnego, Wybrane ie przetwarzania

1ywnoSci, Zazqdzanie produkciq i iakoSciq ZywnoSci)- Jest

6wiczeri i wyktad6w z pzedmiot6w: Techniki instrurnentalne

autorem program6w

badaniu ZywnoSci,

Metody oceny produkt6w oraz Chemia ZywnoSci, co zaowocowato m.in.

przygotowaniem skryptu Przewodnik do 1wiczeri z LywnoSci, kt6ry

nkach ksz,taNcenia.wykorzystywany jest przez inne uczelnie w kraju o podobnych

W ramach ww. obszar6w badawczych Habilitantka wypro 14 magistrant6w i40
zakresu Zywno6ci i

SGGW, Uniwersytetu

inZynierant6w. Ponadto upows:zechniata wiedzg Zywiieniowq

2ywienia (m. in. w ramach Dni SGGW, Wszechnicy Zywieniowej

lll Wieku SGGW, audycji radiowych itelewizyjnej).

W ramach dziatalnoSci organizacyjnej na Wydziale Nauk Zywieniu Czlowieka i

zaangaZowana we

tez laboratorium

Konsumpcji SGGW dr inz- Jaroslawa Rutkowska b'yta

wsp6torganizacjg laboratorium chromatograficzneglo, jak

dydaktycznego do cwiczeri z przedmiotu Chemia (2005-2006) oraz

organizacjq konferencji migdzynarodowej Culinary Arts and V. Global and

National Perspectives w 2005 roku.

Dr inZ. Jaroslawa jest czlonkiem Rady WydziiaNu (od

Polskiego Towarzystwa Technolog6w Zywno5ci.

Jest takZe ekspertem w skNadzie Komisji ds, wyboru uczestnfik6w projektu

Potencjat naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - ia dla d<>ktorant6w,

w ramach Programu Operacyjrrego Kapital Ludzki Frriorytet

Gospodarki.

I Regionalne Kadry

WNIOSEK KONGOWY

Podsumowujqc ocene dorobku naukowego, dydaktycznego i

organizacyjnego stwierdzam, aZ dr in2. Jarosfawa ka jest dojrzalym

pracownikiem naukowym i mo2e w przyszNoSci prowadzi6 badania

naukowe oraz pracg dydaktycznE, a Jej dorobek naukowy znaczqcy i spelnia

wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego habilitowanego.

oraz czNonkiem

ie dr in2.

litacyjnego.

Bior4c powy2sze pod uwage skladam wniosek o

Jaroslawy Rutkowskiej do kolejnych etap6w postqpowania

["ft


