
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego - historia i dzień 
dzisiejszy 

Historia 

Wyższa uczelnia techniczna w Gdańsku istnieje od ponad 110 lat. Otwarcie i pierwsza 
inauguracja dla czterech wydziałów (okrętowego, budownictwa, mechaniczno-elektrycznego i 
chemicznego) odbyła się 6 października 1904 roku. Do 1918 roku Politechnika 
funkcjonowała jako pruska uczelnia, podporządkowana władzom w Berlinie (Kӧnigliche 
Technische Hochschule Danzig - 1904-1918). Po I Wojnie Światowej w ramach Wolnego 
Miasta Gdańsk przyjęła nazwę Technische Hochschule zu Danzig - 1918-1921, a później 
Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig 1921-1939, ale już wtedy Polacy nazywali ją 
Politechnika Gdańska. Obok studentów narodowości niemieckiej na uczelni studiowali 
również Łotysze, Ukraińcy, Litwini oraz znaczna grupa Polaków (od 14 do 36 % ogółu 
studentów Politechniki). W latach 1941-1945 uczelnia funkcjonowała jako wyższa szkoła 
rządowa Reichshochschule. Dopiero po II wojnie światowej, dekretem Rządu Tymczasowego 
z dnia 24 maja 1945 roku, ustanowiono Politechnikę Gdańską jako polską państwową szkołę 
akademicką. 

Wydział Chemiczny istniał od powstania uczelni. Na przestrzeni lat zmieniała się 
struktura organizacyjna wydziału. W latach 1945 – 1969 podstawowymi jednostkami 
organizacyjnymi były katedry, które mogły mieć w swej strukturze wewnętrznej zakłady. 
Wśród szesnastu katedr istniejących na WCh była Katedra i Zakład Analizy Technicznej i 
Towaroznawstwa utworzona w roku 1948, której działalność naukowa i dydaktyczna w części 
obejmowała również zagadnienia związane z chemią analityczną. Jej kierownikiem był 
ceniony i lubiany, zwłaszcza przez studentów, prof. Tadeusz Pompowski, absolwent 
Politechniki Lwowskiej. Swoją przygodę z Politechniką Gdańską rozpoczął w 1945 roku, był 
jednym z pionierów, którzy tworzyli Wydział Chemiczny. Dzięki doświadczeniu 
zawodowemu zdobytemu przed wojną, posiadał doskonałą znajomość zagadnień dotyczących 
analizy chemicznej. Przygotowywał konspekty wykładów z zakresu ilościowej chemii 
analitycznej i analizy chemicznej. Doskonale sprawdzał się w roli kierownika katedry. Był 
człowiekiem żywiołowym i całym sercem zaangażowanym w intensywną pracę dydaktyczną 
i naukową. W latach powojennych poziom finansowania nauki przez rząd był niezwykle 
skromny i niewystarczający do prowadzenia podstawowej działalności. Z tego względu 
pracownicy musieli sami zatroszczyć się o dodatkowe środki finansowe. Prof. Pompowski 
nawiązywał i stale umacniał współpracę z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami. On i 
jego współpracownicy (w większości byli to jego dawni studenci) wykonywali na zlecenie 
różnego rodzaju ekspertyzy, prace badawcze i wydawali opinie. Dzięki współpracy z 
przemysłem, Katedra i Wydział otrzymywały nagrody i specjalne fundusze przeznaczane na 
rozwój jednostki. Ponadto, uzyskiwano dostęp do odczynników i sprzętu podczas 
wykonywania wielu prac badawczych. W laboratorium katedralnym odpłatnie wykonywano 
również pojedyncze i seryjne analizy dla firm przemysłowych, które nie posiadały własnych 
laboratoriów. W latach 1945-65 w Katedrze przeprowadzono setki ekspertyz, w tym także 
sądowych, a także, według szacunków profesora Pompowskiego, około 15000 analiz 
chemicznych próbek stali, stopów, rud żelaza, fosforytów, olejów i smarów, węgla, paliw 



płynnych, farb i lakierów, rozpuszczalników organicznych, kwasów i soli, gazów, wody, 
cementów, lateksu i wielu innych surowców i produktów. Na uwagę zasługuje fakt, że 
prowadzone ekspertyzy dotyczyły bardzo kosztownych i ważnych transakcji importowych i 
eksportowych, a wykonywane były dzięki wizytom na okrętach, w halach fabrycznych, w 
portach i stoczniach. Pracownicy wykonujący zlecone zadania byli przez to obarczeni 
niezwykłą odpowiedzialnością, zwłaszcza, że w ówczesnych czasach jakiekolwiek normy i 
systemy kontroli i zapewnienia jakości były nieznane. Prawie za każdym razem należało 
opracować optymalną metodę badań analitycznych, sprawdzić ją, ocenić metrologicznie (jak 
dzisiaj mówimy – wykonywano co najmniej uproszczoną walidację), aby można ją było 
zastosować do rzeczywistego przypadku poddawanego ekspertyzie. Po tzw. „wypadkach 
marcowych” w 1968 roku i kampanii prasowej „feudałowie i wasale”, skierowanej przeciwko 
profesorom, władze zarządziły likwidację katedr i wprowadzenie struktury instytutowej we 
wszystkich polskich uczelniach. W tym czasie na Wydziale Chemicznym utworzono trzy 
Instytuty. W jednym z nich, w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych, 
powstał Zakład Technik Analitycznych, w skład którego weszły trzy zespoły naukowe, doc. 
Edmunda Kozłowskiego (mikroanaliza), doc. Rafała Staszewskiego (chromatografia gazowa) 
oraz doc. Jerzego S. Kowalczyka (chromatografia cieczowa).  W późniejszych latach (od roku 
1979) istniały już tylko dwa Instytuty, a Zakład Technik Analitycznych przekształcono w 
Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej, na bazie którego 
w roku 1991 powstała ostatecznie Katedra Chemii Analitycznej. 

Organizatorem i kierownikiem Zakładu Technik Analitycznych w latach 1969-1995 
był prof. Edmund Kozłowski, który przez całą swoją edukację akademicką, a później karierę 
naukową związany był z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Wypromował 
siedmiu doktorów, a większość z nich została jego współpracownikami (B. Kobylińska-
Mazurek, E. Sieńkowska-Zyskowska, M. Biziuk, J. Namieśnik, T. Górecki). Działalność 
naukowa zespołu prof. Kozłowskiego była związana z mikroanalizą organiczną, a w 
szczególności z opracowywaniem automatycznych metod mikroanalizy organicznej i ich 
zastosowania także w analityce zanieczyszczeń środowiska. Pod jego kierownictwem 
rozwinął się prężny zespół opracowujący metody  i rozwiązania konstrukcyjne urządzeń do 
analizy elementarnej w celu oznaczania zawartości węgla, wodoru, azotu, chlorowca i siarki 
(C, H, N, X, S) z wykorzystaniem techniki mineralizacji zapłonowej. Aparaty te (około 40) 
były wykorzystywane w wielu krajowych ośrodkach naukowych (Warszawa, Gdańsk, Lublin, 
Radom, Gliwice). Prof. Kozłowski wraz z zespołem opracował również podstawy 
metodyczne oraz zbadał zakres stosowalności techniki analizy fazy nadpowierzchniowej nad 
cienką warstwą cieczy (TLHS) do oznaczania lotnych związków chlorowcoorganicznych. 
Rozwinął i zastosował analizę elementarną do oznaczania wskaźników sumarycznych, które 
są wykorzystywane w analizie zanieczyszczeń środowiska. Zapoczątkowało to, rozwijany do 
dzisiaj w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, 
kierunek badań naukowych. Efekty tych prac spotkały się z uznaniem i szerokim 
oddźwiękiem w środowisku naukowym. W Katedrze działały jeszcze dwa zespoły badawcze 
kierowane przez prof. Rafała Staszewskiego oraz prof. Jerzego Kowalczyka.  
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Prof. Staszewski rozwijał w Katedrze zainteresowania związane z chromatografią 
gazową. Roczny staż naukowy u jednego z twórców chromatografii gazowej, prof. Jarosława 
Janaka, pozwolił prof. Staszewskiemu rozwinąć tę tak ważną technikę rozdzielania mieszanin 
na macierzystym wydziale. Wraz ze swoim zespołem badawczym opracowywał procedury 
oznaczania śladowych zawartości związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
związków siarki, w produktach naftowych, wodzie i powietrzu oraz monitorowania 
organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń powietrza. Prof. Staszewski i członkowie 
jego zespołu odważnie podejmowali również nowatorskie działania inżynierskie w zakresie 
projektowania i konstrukcji aparatury pomiarowej. Do ich najważniejszych osiągnięć zaliczyć 
należy konstrukcje detektorów do chromatografii gazowej (płomieniowo-fotometrycznego 
oraz elektrochemicznego, selektywnego na związki siarki) oraz automatycznych monitorów 
ditlenku siarki i tlenków azotu, przystawki za pomocą strumienia gazu obojętnego (tzw. 
technika analizy fazy nadpowierzchniowej) oraz kilku wersji desorbera termicznego 
przystosowanego do współpracy z chromatografem gazowym. Duży wkład w projektowanie i 
budowę prototypowych rozwiązań aparaturowych miał i nadal ma inż. Wacław Janicki. W 
trakcie swojej pracy na PG prof. R. Staszewski wypromował sześciu doktorów: B. Zygmunta 
i W. Wardenckiego (do chwili obecnej czynni profesorowie w Katedrze), A. Przyjaznego 
(aktualnie profesor w Kattering University w USA) i W. Chrzanowskiego (obecnie 
zatrudniony na etacie adiunkta z habilitacja w Katedrze Chemii Fizycznej). Profesor  
Staszewski zasłynął również jako inicjator i organizator licznych, ogólnopolskich kursów 
chromatografii gazowej, pierwszego już w roku 1964. W okresie 25 lat uczestniczyło w nich 
ponad 1000 osób, zarówno z uczelni, jak i z przemysłu. 

Z kolei, prof. Kowalczyk i jego zespół badawczy opracowywali nowe metody 
zastosowania chromatografii cieczowej do potrzeb chemii analitycznej. Efektem działalności 
tego zespołu był prototyp pompowego wysokociśnieniowego chromatografu cieczowego 
przedstawiony po raz pierwszy na Wystawie z okazji XX-lecia Politechniki Gdańskiej. Było to 
wtedy unikalne w skali światowej rozwiązanie techniczne chromatografu cieczowego. 
Projekty aparatury do analitycznej, semipreparatywnej i preparatywnej wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej (HPLC) opracowane w tym Zespole zostały wdrożone do produkcji 



i były produkowane w niewielkich seriach w latach 1975-89. Bezpompowe chromatografy 
cieczowe do celów analitycznych wdrożone do produkcji w 1975 roku, były pierwszymi 
chromatografami cieczowymi wytwarzanymi w krajach ówczesnej RWPG. Ponadto, zespół 
kierowany przez profesora Kowalczyka opracował, wykonał i scharakteryzował właściwości 
użytkowe różnego rodzaju modułów aparatury chromatograficznej w skali od analitycznej do 
procesowej (pompy, dozowniki, kolumny, detektory, systemy do programowania składu 
eluentu itp.). Ważnym osiągnięciem Zespołu Chromatografii Cieczowej było opracowanie w 
latach 1982-86 dla zakładów Polfa w Kutnie technologii i aparatury dla pierwszego w Polsce, 
procesowego zastosowania ciśnieniowej chromatografii cieczowej do rozdzielania 
składników metanolowych ekstraktów z brunatnicy wełnistej (digitalis lanata) oraz z tzw. 
cebuli morskiej, tzn., z urginii morskiej (drimia maritima) i otrzymywania czystych 
glikozydów nasercowych. Profesor J.S. Kowalczyk wypromował 7 doktorów, z których 
B. Makuch, B. Śledzińska, K. Gazda, M. Kamiński oraz J. Klawiter pracowali później na 
Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jeden z wychowanków - prof. M. Kamiński 
jest obecnie Kierownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, natomiast dr inż. J. 
Klawiter jest posłem na Sejm RP VIII kadencji. 

Aktualna działalność naukowa 

Od roku 1995 Katedra prowadzona jest przez prof. Jacka Namieśnika, obecnie rektora 
PG, który jest jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem 
naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. 
Działalność naukowa Katedry jest nadal bardzo różnorodna, a pracownicy bardzo często 
zaangażowani są w interdyscyplinarne projekty naukowe wymagające współpracy z 
naukowcami z innych dziedzin i instytucji, w tym uczelni i przedsiębiorstw krajowych jak i 
zagranicznych.  

Do najważniejszych obszarów chemii analitycznej, w których realizowane są prace 

badawcze, należy analityka zanieczyszczeń środowiska. W ramach tej tematyki 
prowadzone są prace podstawowe i stosowane w zakresie opracowania metodyk oznaczania 
szerokiego spektrum zanieczyszczeń organicznych (pestycydów, PCB, WWA, ftalanów) oraz 
składników nieorganicznych w próbkach środowiskowych o różnym składzie matrycy i 
różnego pochodzenia oraz ich wprowadzanie do praktyki analitycznej. Istotnym nurtem 
działalności były  badania w zakresie monitoringu jakości powietrza atmosferycznego. W 
wyniku współpracy z pracownikami Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji PG  i fundacji 
ARMAAG został wdrożony mobilny system do monitorowania zanieczyszczeń powietrza 
(ARPOL) wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Rozwiązania konstrukcyjne niektórych 
elementów składowych tego zestawu są przedmiotem ochrony patentowej. Ponadto, katedra 
w latach 2008-2015 była organizatorem czterech konferencji ogólnopolskich poświęconych 
problematyce jakości powietrza. Na podkreślenie zasługują również badania zanieczyszczeń 
antropogenicznych w wodach powierzchniowych zlewni zlodowaconych i niezlodowaconych 
Arktyki, badanie wpływu zmian zachodzących na obszarach występowania wieloletniej 
zmarzliny na skład chemiczny wód powierzchniowych w obszarach Wyspy Króla Jerzego 
(Antarktyda) i Doliny Jezior (Mongolia, Azja) oraz określenie występowania szczególnych 
grup bakterii na tych obszarach (określenie całkowitej liczby bakterii, wielkości, biomasy i 



składu morfologicznego bakteriocenozy zasiedlającej wody badanego rejonu) w celu 
oszacowania wpływu obecności oznaczanych związków chemicznych na procesy 
mikrobiologiczne. Członkowie zespołu naukowego z katedry są też aktywnymi uczestnikami 
badań polarnych realizowanych w ramach Polskiego Konsorcjum Polarnego. Ważne są także 
badania dotyczące analityki środowiska wewnętrznego (powietrza wewnętrznego), a 
szczególnie szacowanie wielkości emisji związków z grupy lotnych związków organicznych 
emitowanych z materiałów wyposażeniowych, wykończeniowych, budowlanych i 
konstrukcyjnych z wykorzystaniem technik dynamicznego i pasywnego pobierania próbek 
analitów z fazy gazowej. Prace te obejmuję zarówno etap projektowania jak i budowy 
nowego typu próbników pasywnych pozwalających na prowadzenie badań wielkości emisji 
bezpośrednio w pomieszczeniach mieszkalnych. Istotnym nurtem badań było też szacowanie 
wpływu dużych zakładów przemysłowych (Zakładu Nawozów Fosforowych, Fabryki Łożysk 
Ślizgowych BIMET) na stan środowiska, w tym zawartość metali ciężkich w organizmach 
pracowników (włosach, paznokciach, moczu i krwi), a także glebie i roślinności wokół 
zakładów i w wybranych dzielnicach Gdańska. W badaniach monitoringowych wykorzystano 
m.in. mchy jako organizmy wskaźnikowe. Do oceny stopnia uciążliwości zapachowej 
występującej w pobliżu dużych zakładów przemysłowych wykorzystano również nowoczesne 
rozwiązanie techniczne, tzw. elektroniczny nos. Do oszacowania ekspozycji na 
zanieczyszczenia terenów arktycznych wybranymi metalami oraz trwałymi związkami 
organicznymi przeprowadzano analizy próbek piór wybranych gatunków ptaków arktycznych 
oraz sierści renifera svalbardzkiego.  

Drugim ważnym nurtem badań jest analiza próbek biologicznych pochodzenia 
ludzkiego (ślina, pot, krew, mocz, sperma, wydzielina z nosa, łożysko kobiece oraz mleko). 
Obejmują one oznaczanie wybranych biomarkerów narażenia na składniki środowiskowego 
dymu tytoniowego (jonów rodankowych i cyjankowych oraz nikotyny). 

Próbki materiału biologicznego są przedmiotem badań również pod kątem 
biochemicznym. Jako przykłady takich badań można wymienić: 

 - oznaczanie biomarkerów stresu oksydacyjnego w próbkach biologicznych z 
wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową 
spektrometrią mas, 

- długofalowe monitorowanie zmian lipidomicznych i metabolomicznych w mleku 
kobiecym, które ma na celu określenie dynamiki składu mleka kobiecego poprzez analizę LC-
Q-TOF-MS lipidów oraz metabolitów obecnych w próbkach mleka kobiecego, 

- prowadzenie badań lipidomicznych ekstraktów lipidów z komórek bakteryjnych, 

- ocena ryzyka zapadalności na choroby nowotworowe na podstawie analizy 
czynników środowiskowych o potencjalnym znaczeniu etiologicznym, 

- ocena przydatności wyników oznaczania w smółce noworodków biologicznych 
markerów spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne do wykrywania prenatalnej ekspozycji 
na alkohol, 

- badania składu olejków eterycznych i ocena ich potencjału terapeutycznego. 



Kolejnym ważnym kierunkiem prac naukowych jest analityka surowców i 
żywności i to zarówno w zakresie oznaczania składników podstawowych, jak i 
zanieczyszczeń i dodatków. Badania te obejmują:  
- opracowywanie i zastosowanie w praktyce analitycznej różnych rozwiązań metodycznych 
do oznaczania estrów kwasów tłuszczowych monochloropropanodioli w próbkach tłuszczów 
jadalnych oraz produktów spożywczych bogatych w tłuszcze, 
- opracowywanie nowych metodyk z wykorzystaniem techniki HILIC do analizy próbek 
żywności, 
- weryfikację autentyczności przetworów mięsnych na podstawie profilu peptydowego, 
- weryfikację bezpieczeństwa użytkowników tzw. elektronicznych papierosów,  
- badania procesu przenikalności dodatków technologicznych, wykorzystywanych w 
produkcji opakowań z mas plastycznych, do produktów spożywczych, 
- oznaczanie metali ciężkich (przede wszystkim ołowiu, kadmu, miedzi, cynku, selenu i rtęci) 
w produktach żywnościowych, 
- opracowanie metodyk badawczych do kontroli jakości i autentyczności wybranych różnych 
typów napojów spirytusowych, 
- wykorzystanie technik chemometrycznych na etapie obróbki wyników pomiarów w celu 
wykrycia wyróżników jakościowych i odmianowych produktów spożywczych, 
- analiza sensoryczna i profilowanie żywności, 
- konstrukcja urządzeń typu elektroniczny nos do monitoringu jakości żywności, 
- porównywanie profili aromatycznych wybranych owoców egzotycznych i hybrydowych, 
charakterystykę ich frakcji lotnej oraz określenie wartości prozdrowotnych tych owoców. 

Badania prowadzone w Katedrze związane są także z analityką toksykologiczną 
i kryminalistyczną. Jako przykłady można podać: 
- opracowanie i optymalizację procedury postępowania analitycznego do sporządzania 
charakterystyki próbek metamfetaminy pod względem zanieczyszczeń oraz chiralności 
substancji badanej w celu identyfikacji producenta, 
- opracowanie nowych procedur oznaczania wybranych substancji psychoaktywnych 
(alkohol, narkotyki) i ich metabolitów w materiale biologicznym (krwi, moczu, smółce 
niemowlęcej) na potrzeby analiz toksykologicznych, 
- opracowywanie nowych metodyk analitycznych i ekotoksykologicznych do oceny stopnia 
toksyczności i potencjału endokrynnego ksenobiotyków (np. farmaceutyków i ich 
pozostałości, ftalanów itd.) i ich mieszanin wobec biotestów (organizmy testowe z różnych 
poziomów troficznych, skorupiaki, drożdże, komórki, rośliny i bakterie). 

W trakcie opracowywania nowych metod niezbędne były także badania podstawowe, 

w tym badania dotyczące nowych technik przygotowania próbek. Zaliczyć do 
tych badań można: 
- opracowywanie nowych, membranowych technik ekstrakcji analitów z próbek o złożonym 
składzie matrycy, 
- opracowanie i sprawdzenie zakresu stosowalności nowych typów próbników pasywnych, 
- opracowywanie nowych rozwiązań metodycznych w zakresie technik mikroekstrakcyjnych, 



- wytworzenie i charakterystyka morfologiczna polimerów z odciskiem molekularnym (MIPs) 
jako nowego typu sorbentów w analityce środowiskowej związków z grupy średniolotnych 
związków organicznych  (SVOC). 

Ważną rolę w  badaniach prowadzonych przez pracowników i doktorantów z Katedry 

odgrywają metrologia i techniki chemometryczne, które dają możliwość 
"wydobycia" dodatkowych ważnych informacji z wieloparametrowych zbiorów danych 
pomiarowych. Szczególnie dużo uwagi poświęca się: 

- zastosowaniu technik wielokryterialnego podejmowania decyzji w monitoringu środowiska 
oraz naukach chemicznych, 

- opracowaniu i atestacji nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania 
akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria zajmujące się analityką przemysłową, 

- statystyce i metrologii chemicznej, zagadnieniom związanym z kontrolą i zapewnieniem 
jakości wyników pomiarów analitycznych,  

- wytwarzaniu bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z 
zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych. 

W Katedrze prowadzone są również badania związane z wprowadzaniem zasad 

zielonej chemii do praktyki analitycznej i to zarówno w skali laboratoryjnej jak i 
przemysłowej. Zespół naukowy z Katedry od wielu lat zaangażowany jest w opracowywanie 
nowych rozwiązań metodycznych z zakresu analityki środowiskowej i żywności, które 
charakteryzują się możliwie małą uciążliwością środowiskową. Przykładem takich rozwiązań 
są nowe, tzw. bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do analizy. Nowym i 
oryginalnym kierunkiem badań naukowych prowadzonych w Katedrze jest m.in. 
porównawcza ocena uciążliwości środowiskowej: 
- konkretnych operacji laboratoryjnych, 
- odczynników używanych na etapie przygotowania próbek do analizy,  zwłaszcza 
rozpuszczalników organicznych, 
- procedur analitycznych wykorzystywanych do analizy określonych typów próbek w celu 
wykrycia, identyfikacji i ilościowego oznaczenia możliwie szerokiego spectrum analitów.  

Można wykorzystać do tego celu analityczną ekoskalę oraz inne oryginalne narzędzia, 
które do tej pory były wykorzystywane do innych celów w naukach o zarządzaniu 
środowiskiem. Jako przykłady można podać: 
- techniki wielokryterialnego podejmowania decyzji, służące do szeregowania dostępnych 
rozwiązań, 
- techniki wielowymiarowej analizy statystycznej, stosowane do grupowania zmiennych lub 
obiektów ze względu na podobieństwo. 

O tym, że katedra Chemii Analitycznej jest bardzo silnym ośrodkiem naukowym 

świadczy także dorobek publikacyjny  oraz monografie i podręczniki 
opracowywane przez pracowników Katedry. Dane dotyczące liczby publikacji z listy JCR w 
poszczególnych latach zestawiono w Tabeli 1. 
 



Tabela 1. Dorobek publikacyjny pracowników i słuchaczy Studium Doktoranckiego 
związanych z Katedrą Chemii Analitycznej w okresie 2007-2016 (10 lat) w czasopismach z 
listy JCR 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
46 52 45 54 51 57 50 66 57 79 
 
Do najważniejszych pozycji książkowych zaliczyć można następujące wydawnictwa: 
- J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, Pobieranie próbek środowiskowych, PWN, 
Warszawa 1995,  
- Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, [red.] J. Namieśnik i Z. 
Jamrógiewicz, WN-T, Warszawa 1998, 
- J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek 
środowiskowych do analizy, WNT, Warszawa 2000,   
- Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, [red.] M. Biziuk, WN-T, 
Warszawa 2001, 
- Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, [red.] P. Konieczka, J. 
Namieśnik, WN-T, Warszawa 2007, 
- Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: A Practical 
Approach, [red.] P. Konieczka, J. Namieśnik, Boca Raton London New York: CRC Press, 
Taylor & Francis Group, 2009, 
- Analytical Measurements in Aquatic Environments, [red.] J. Namieśnik, P. Szefer: -Boca 
Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. 
  Tak szeroki zakres badań prowadzonych w Katedrze przyspiesza rozwój kadr 
naukowych.  Szereg naukowców uzyskało stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 
za dorobek związany z Chemią Analityczną. W okresie od roku 1995 wypromowanych 
zostało 9 doktorów habilitowanych. Poza tym, w tym okresie 10 pracowników Katedry 
uzyskało tytuł naukowy profesora (J. Namieśnik, M. Biziuk, W. Wardencki, B. Zygmunt, P. 
Konieczka, A. Kot-Wasik, J. Pacyna, Ż. Polkowska, L. Wolska i B. Zabiegała).  
  

Współpraca międzynarodowa 

Katedra prowadzi bardzo szeroka współpracę międzynarodową polegającą na:  
- wymianie studentów i pracowników w ramach LLP Erasmus; 
- wyjazdach studentów na praktyki zagraniczne; 
- zapraszaniu wykładowców z zagranicy oraz wyjazdy polskich naukowców; 
- przyjmowaniu i wysyłaniu doktorantów poza programem LLP Erasmus;  
- korzystaniu z innych niż LLP Erasmus programów unijnych i międzynarodowych.  

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej ma ponad 50 umów dwustronnych z 
uniwersytetami w Europie. Rokrocznie około 10-12 studentów wyjeżdża do ośrodków 
zagranicznych, by wykonywać tam swoje prace dyplomowe, bądź fragmenty prac doktorskich 
z zakresu Chemii Analitycznej. Także rokrocznie przyjeżdża na ten Wydział około 20 
studentów, by wykonywać swoje projekty z zakresu Chemii Analitycznej. Wydział 
współpracuje z uniwersytetami we Francji (Montpellier, Grenoble, Strasbourg, Pau, 
Perpignan), Niemczech (Munchen, Berlin, Hamburg, Bayreuth), Grecji (Thessaloniki, Patras), 
Wielkiej Brytanii (Portsmouth, Paisley), Hiszpanii (Madryt, Santiago de Compostella, 
Valencia, San Sebastian, Vigo), Portugalii (Porto, Algarve, Covilha), Holandii (Twente, 



Wageningen), Norwegii (Oslo, Trondheim), Rumunii (Cluj, Brasov, Constanca), Bułgarii 
(Sofia) i innymi.  Współpracuje nie tylko z uniwersytetami UE, ale także z Rosji (St. 
Petersburg, Dubna), Kanady (Waterloo) oraz USA, Południowej Afryki, Mołdawii, Izraela 
itd. Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej uczestniczy 
w dwóch programach dotyczących studiów magisterskich. Pierwszy z nich, European Joint 
Masters in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) w ramach ERASMUS-Mundus, w 
pierwszej edycji był koordynowany przez  Uniwersytet w Algarve (Portugalia) a w skład 
konsorcjum wchodziły jeszcze uniwersytety z Barcelony, Kadyksu i Bergen. Politechnika 
Gdańska w roku akademickim 2009/2010 pełniła rolę “the host university”, czyli 
uniwersytetu przyjmującego studentów. W drugiej edycji (EMQAL2), rolę koordynatora 
pełnił Uniwersytet w Barcelonie, a Politechnika Gdańska pełniła funkcję “the host university”  
w latach 2015/2016. Obecnie złożona została aplikacja na trzecią edycję – EMQAL3, w której 
rolę koordynatora, przy pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu, będzie pełnił Uniwersytet w 
Bergen. Drugi program to Euromaster, Analytical Science at the Interface, koordynowany  
przez Uniwersytet w Pau (Francja), a uczestniczą w nim jeszcze Uniwersytet z Aberdeen, 
Oviedo i Liege.  

Politechnikę Gdańską odwiedza każdego roku 12-16 nauczycieli akademickich z 
różnych stron świata prowadząc wykłady z dziedzin związanych z Chemią Analityczną. 
Kursy te są przeznaczone głównie dla studentów studiów doktoranckich, ale są otwarte i 
mogą w nich uczestniczyć studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni z Trójmiasta. 
Promuje to europejski oraz światowy wymiar nauczania i umożliwia wprowadzanie 
innowacyjnych metod edukacji. Politechnika Gdańska (Katedra Chemii Analitycznej) 
uczestniczyła również w dwóch innych dydaktycznych programach: S1388-IC-2003-I-RO-
ERASMUS-DISSUC-2, „Bioanalytical methods-linking environmental protection and public 
health, 2003-2005, SOCRATES/ERASMUS, Curricula Development Dissemination (DISS) 
projekt oraz MASS Management and Security Assessment for Sustainable Environment, 
SOCRATES/ERASMUS program, ERASMUS-MODUC, 51388-IC-2004-1-RO-ERASMUS-
MODUC-6, oba koordynowane przez Transilvania University of Brasov (Rumunia) we 
współpracy z: Technical University of Sofia (Bułgaria), Ecole Centrale de Lyon (Francja), 
University de Perpignan (Francja), University of Milano (Włochy), University of Trieste 
(Włochy), University of Groningen (Holandia), Ovidius University of Constanca (Rumunia), 
Babes-Bolyai University of Cluj Napoca (Rumunia) i University Iasi (Rumunia).  

W latach 2003- 2006 na Politechnice Gdańskiej działało Centre of Excellence in 
Environmental Analysis and Monitoring (CEEAM) wspierane finansowo przez UE. W tym 
czasie CEEAM, oprócz innych działań, wydało 6 opracowań książkowych z dziedziny 
Chemii Analitycznej oraz zorganizowało w ramach działalności edukacyjnej: 
- letnią szkołę 2003 “New Horizons and Challenges in Environmental Analysis and 
Monitoring” (50 uczestników); 
- letnią szkołę 2004 “Analysis of Environmental and Food Pollutants” (30 ucz.); 
- letnią szkołę 2005 “Chemometric Aspects of Environmental Analytics” (30 ucz.); 
- 3 kursy: High Performance Liquid Chromatography, Sample Preparation for Analysis and 
Biotests in Assessment of Environmental Pollution; 
- międzynarodowe seminarium dla doktorantów. 



Więcej informacji o działalności tego Centrum można znaleźć na stronie domowej 
(http://www.pg.gda.pl/chem/CEEAM/index_pl.htm) 

Infrastruktura oraz aparatura 

Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej mieści 
się w budynku Stara Chemia, który obecnie oznaczony jest jako budynek nr 6 na kampusie 
Politechniki Gdańskiej. Budynek ten wraz z Gmachem Głównym, Budynkiem Wydziału 
Elektrycznego oraz Laboratorium Technologii Maszyn (budynek z wysokim kominem) były 
pierwszymi budynkami wzniesionymi na terenie kampusu. Pracownie dydaktyczne, naukowe 
i laboratoria należące do Katedry obejmują ogółem lokale o powierzchni 1500 m2. Obecnie 
większość biur i laboratoriów Katedry znajduje się na drugim piętrze w lewym skrzydle 
budynku „Starej Chemii” (budynek nr 6). Ponadto, dzięki przebudowie nieużywanych 
pomieszczeń piwnicznych w tym budynku powstały trzy nowe laboratoria: Laboratorium 
Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej, Laboratorium Technik Chromatograficznych 
oraz Laboratorium Technik Spektroskopowych.  

 

Zaplecze aparaturowe Katedry jest niezwykle bogate i jest stale modyfikowane oraz 
uzupełniane, a w jego skład wchodzą, m. in. chromatografy gazowe z detektorami FID, ECD, 
NPD, MS, wysokosprawne chromatografy cieczowe z detektorami MS, DAD, 
fluorescencyjnym, IR i UV oraz tandemowy spektrometr mas, chromatografy jonowe,  
spektrofotometry absorpcji atomowej, izotachoforegraf, aparat do elektroforezy kapilarnej, 
analizatory TOC/OWO, zestaw do analizy wstrzykowo-przepływowej, zestaw do 
woltamperometrii inwersyjnej (elektrochemiczny analizator śladowych zawartości metali), 
fotometry płomieniowe, analizator rtęci, spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w 
kuwecie grafitowej oraz z atomizacją w płomieniu, przenośny spektrofotometr, zestaw do 
oznaczania wody metodą Karla-Fishera, urządzenie do przyspieszonej ekstrakcji za pomocą 
rozpuszczalników, mineralizator mikrofalowy, urządzenie do liofilizacji oraz  detektor 
olfaktometryczny Sniffer.  

 

 

Chromatograf cieczowy sprzężony z kwadrupolowym 

analizatorem czasu przelotu QToF UHD 6540 (fot. K. Krzempek) 

Chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem 

mas LCMS-8060 (fot. K. Krzempek) 



 

 

Katedra wyposażona jest w unikalną w skali kraju i Europy aparaturę analityczna, a 
mianowicie dwuwymiarowy chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrią mas (detektor 
TOFMS wyposażony jest w analizator czasu przelotu jonów fragmentacyjnych). 
Zaawansowana aparatura badawcza umożliwia pełną charakterystykę próbek żywnościowych 
i środowiskowych. Ponadto, niedawno zakupiony został aparat PTR-TOFMS, który 
umożliwia wykonywanie pomiarów ilościowych w czasie rzeczywistym. Dzięki niemu 
możliwe jest badanie procesów zachodzących w próbkach metodą on-line. W Katedrze 
prowadzone są również prace nad nowymi rozwiązaniami technicznymi (elektronicznymi 
nosami), za pomocą których możliwe jest uzyskanie szybkiej informacji jakościowej o 
badanej próbce (np. informacji o jakości lub autentyczności żywności czy występującej 
uciążliwości zapachowej wokół dużego emitera zanieczyszczeń). Katedra jest również 
wyposażona w najnowocześniejsze chromatografy cieczowe, m.in. HPLC-MS-MS z liniową 
pułapką jonową oraz HPLC(UPLC)-QTOF-MS, które stanowią niezastąpione narzędzia w 
badaniach lipidomicznych i proteomicznych. 

Dwuwymiarowy chromatograf gazowy Agilent 7890A sprzężony ze 

spektrometrem mas z analizatorem czasu przelotu LECO Pegasus  

4D (fot. K. Krzempek) 

Spektrometr mas reakcji przeniesienia protonu z 

analizatorem czasu przelotu Ionicon PTR-TOF 1000 

Ultra (fot. K. Krzempek) 

Analizator rtęci MA-3000 firmy Nippon Instruments Corporation 

wykorzystujący technikę zimnych par jako metodę atomizacji (fot. 

K. Krzempek) 

Chromatograf jonowy ICS-3000 Dionex (fot. K. Krzempek) 



Realizowane granty i zlecenia 

Członkowie zespołu naukowego (pracownicy i doktoranci) są aktywni w zakresie 
zdobywania grantów i kontaktów. W ciągu ostatnich 20 lat (1997 – 2016) pracownicy i 
doktoranci Katedry uzyskali i uczestniczyli w realizacji bardzo dużej liczby grantów 
przyznanych przez KBN (21), MNiSzW (52), NCN (11), NCBiR (4) oraz Unię Europejską 
(6). Z braku miejsca przedstawione zostaną tylko informacje o najważniejszych: 
- Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego (CEEAM 2003 - 2005) - 
głównym celem projektu było utworzenie wiodącego ośrodka badawczego w Polsce, Europie 
Środkowej i Wschodniej, w dziedzinie analityki środowiskowej i monitoringu. Centrum 
prowadziło prac naukowo-badawcze, działalność dydaktyczno-szkoleniową oraz promocyjną; 
- AGROBIOKAP (2007 – 2013) - bezpośrednim celem projektu AGROBIOKAP był rozwój 
rolnictwa ekologicznego, a także optymalizacja procesu rekultywacji terenów 
zdegradowanych i zmniejszenie presji na środowisko 
(http://www.chem.pg.gda.pl/agrobiokap/); 
- MODAS (2012 – 2015) - w trakcie trwania projektu wyprodukowano „pakiet” 6-ciu 
certyfikowanych materiałów odniesienia, które można traktować jako odpowiedź na 
zapotrzebowanie polskich laboratoriów analitycznych w zakresie szeroko pojętej analityki 
środowiskowej (http://www.pg.gda.pl/chem/modas/); 
-  grant Unii Europejskiej Fertilizer and Health, (w ramach V Programu UE, 2000 - 2002) 
INCO, ICA2-CT-2000-10025, wykonywany we współpracy z: Delft University of 
Technology (Delft, Belgia); National Environmental Research Institute, Dania; Joint Institute 
for Nuclear Research (Dubna, Rosja); Geological Institute of RAS (Moskwa, Rosja); Institute 
for Nuclear Physics (Taszkient, Uzbekistan) i Polytechnic University of Bucharest 
(Bukareszt, Rumunia) – celem projektu była ocena wpływu zakładów nawozów fosforowych 
na środowisko, w tym zdrowie pracowników i okolicznych mieszkańców; 
- MAESTRO (2016 – 2020) - celem projektu badawczego jest opracowanie Szeregu Mocy 
Przeciwutleniającej - SMP (ang. Antioxidant Power Series – APS) dla związków 
przeciwutleniających produkowanych endogennie bądź występujących naturalnie w żywności 
oraz roślinach o znaczeniu medycznym (http://chem.pg.edu.pl/aox). 

Osiągnięcia w zakresie dydaktyki 

Katedra Chemii Analitycznej stanowi prężny ośrodek, który jest znany także z 
sukcesów w zakresie działalności dydaktycznej i szkoleniowej oraz kształcenia kadr 
naukowych. W chwili obecnej w skład zespołu naukowo-dydaktycznego Katedry Chemii 
Analitycznej wchodzi: 9 samodzielnych pracowników (w tym 8 profesorów tytularnych), 5 
adiunktów, 2 asystentów, 5 pracowników naukowo-technicznych oraz 32 słuchaczy Studium 
Doktoranckiego, którzy realizują swoje prace w Katedrze. Zakres prowadzonych 
przedmiotów jest bardzo szeroki, a należą do nich, m.in.: Chemia Analityczna, Analiza 
Instrumentalna i Opracowanie Wyników, Nowoczesne Techniki Analityczne, Analityka 
Przemysłowa, Analityka Procesowa, Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska, 
Techniki Separacyjne, Metody Badań Strukturalnych, Nowoczesne Techniki w Analizie 
Żywności, Automatyka i Pomiary w Technologii Chemicznej, Monitoring Środowiska, 
Czujniki Wielkości Chemicznych, Podstawy Chemometrii, Biologiczne Metody w Ocenie 



Zanieczyszczenia Środowiska, Metody Zapewnienia i Kontroli Jakości oraz Metody Analizy 
Technicznej. Na kierunku Green Technology and Monitoring wszystkie przedmioty 
prowadzone są także w języku angielskim. Proponowane wykłady są nowoczesne i wychodzą 
naprzeciw potrzebom nauki i przemysłu. Na podkreślenie zasługuje szerokie potraktowanie 
problemów związanych z analityką środowiskową z uwzględnieniem technik pobierania i 
przygotowania próbek do analizy, zastosowania technik łączonych oraz analizą specjacyjną. 
Równie istotna są wykłady z kontroli jakości wyników oraz statystyki i chemometrii. Jest to 
niezbędne w celu otrzymania miarodajnych wyników oraz ich interpretacji. Cennymi 
wykładami są także wykłady z bioanalityki, czujników i bioczujników oraz ekotoksykologii. 
Jest to nowoczesna tendencja w analizie jakości środowiska. Wreszcie ważnymi wykładami 
są wykłady z analizy żywności, miniaturyzacji oraz analityki procesowej i technicznej. We 
wszystkich przedmiotach wykorzystywane są najnowsze pomoce dydaktyczne oraz 
najnowsza aparatura analityczna. Materiały dydaktyczne to nie tylko podręczniki, ale także 
pokazy multimedialne, skrypty, opisy ćwiczeń i materiały umieszczone w Internecie. 
Skutecznie wspiera to wykłady, seminaria i laboratoria w nauczaniu Chemii Analitycznej. 

Zagadnienia związane z Chemią Analityczną często są wybierane przez studentów jako 
tematyka dyplomów. Na Wydziale Chemicznym PG istnieją następujące kierunki 
dyplomowania ściśle związane z Chemią Analityczną: Monitoring i Analityka Chemicznych 
Zanieczyszczeń Środowiska, Analityka Techniczna i Przemysłowa, Analiza i Ocena Jakości 
Żywności oraz Ochrona i Zarządzanie Środowiskiem (Environmental Protection and 
Management, studia w języku angielskim). W roku 2015/2016 obroniono 68 dyplomów 
inżynierskich i 56 dyplomów magisterskich wykonywanych w Katedrze Chemii Analitycznej. 

Na dyplomach nie kończą się zainteresowania naukowe studentów Chemią 
Analityczną. Wielu studentów wykonuje swoje doktoraty z tej dziedziny. W okresie od roku 
1995 wypromowanych zostało przez pracowników Katedry Chemii Analitycznej 109 
doktorów.  

Katedra Chemii Analitycznej oferuje też bogatą ofertę szkoleniową w zakresie 
kursów, letnich szkół i szkoleń oraz Studiów Podyplomowe. Wymienić tu można niektóre z 
nich.  

Studia podyplomowe: 
- Chemia Techniczna i Ochrona Środowiska;  
- Zagospodarowanie Odpadów i Czystsze Technologie;  
- Nowe Tendencje w Technologii i Analizie Wyrobów Kosmetycznych; 
- Kontrola i Zapewnienie Jakości Wyników Pomiarów Analitycznych; 
- Zagospodarowanie Odpadów i Czystsze Technologie;  
- Nowe Tendencje w Technologii i Analizie Wyrobów Kosmetycznych. 
Kursy: 
- Biotesty w Ocenie Zanieczyszczenia Środowiska,  
- Kontrola Jakości Wyników Pomiarów Analitycznych,  
- Przygotowanie Próbek do Analizy,  
- Chromatografia Cieczowej (na poziomie podstawowym i zaawansowanym), 
- Chromatografia Gazowa (na poziomie podstawowym i zaawansowanym). 



Zakres oferowanych usług i ekspertyz 

W Katedrze wykonywane są również prace na zlecenie jednostek z otoczenia 
gospodarczego, władz samorządowych oraz innych jednostek badawczo-rozwojowych. 
Zakres oferowanych przez Katedrę usług i ekspertyz jest bardzo szeroki. Obejmuje on, m.in.: 

• analizę jakościową i ilościową próbek materiałów o różnym składzie i różnego 
pochodzenia, 

• ocenę jakości wody pitnej, 
• oznaczanie składników śladowych w gazach, cieczach i materiałach stałych 
• ocenę jakości powietrza atmosferycznego (pomiary imisji), 
• pobieranie próbek oraz oznaczanie składu gazów odlotowych (pomiary emisji), 
• oznaczanie zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego (powietrze pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt stały ludzi), 
• określanie stanu atmosfery na stanowiskach pracy, 
• budowę specjalnych modułów współpracujących z chromatografami gazowymi oraz 

cieczowymi przeznaczonymi do: 
- izolacji i wzbogacania analitów śladowych, 
- osuszania strumienia gazów (osuszalniki permeacyjne), 
- oczyszczania strumienia gazów (zespoły filtrów), 
- odtleniania strumienia gazów, 
- uwalniania analitów (desorbery termiczne), 
• budowę i testowanie generatorów gazowych mieszanin wzorcowych, 
• opracowywanie nowych procedur analitycznych w zakresie analityki śladów i 

analityki środowiskowej, 
• szkolenie personelu w zakresie obsługi szerokiej gamy sprzętu analitycznego, 
• przygotowywanie ekspertyz typu "Ocena oddziaływania na środowisko" – OOS. 
 


