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w postepowaniu habilitacyjnym 

1. Podstawa formalna opracowania recenzji 

Podstawa formalng opracowania recenzji jest Uchwala Rady Dyscypliny Naukowej Inzynieria 

Srodowiska, gérnictwo i energetyka Politechniki Czestochowskiej (uchwala nr 21/2020/2021 
z dnia 22 marca 2021 r.). 
Recenzja zostala przygotowana zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym 
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pézniejszymi zmianami), zwanej 

dalej ustawa. 

2. Podstawowe dane o Kandydacie 

Dr inz. Michat Turski jest absolwentem: 

e Wydzialu Inzynierii i Ochrony Srodowiska Politechniki Czestochowskiej — ukonezone 
w roku 2008 jednolite studia magisterskie; praca magisterska pt.: Projekt wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepta dla wybranego budynku mieszkalnego jednorodzin- 
nego; promotor: dr inz. Marek Janik, 

e Politechniki Czestochowskiej — ukonczone w roku 2010 studia podyplomowe Ocena 
energetyczna budynkow i audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji, 

e Miedzywydzialowego Studium Ksztalcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki 
Czestochowskiej — ukonezone w roku 2011 studia pedagogiczne, 

e Osrodka Ksztalcenia na Odlegtos¢ Politechniki Czestochowskiej — ukonczone w 2011 

roku szkolenie z zakresie e-learningu, 

e Miedzywydzialowego Studium Ksztalcenia i Doskonalenia Nauczycieli Politechniki 
Czestochowskiej — ukoncezone w roku 2012 studia podyplomowe uprawniajace do nau- 

ezania na uczelni wyzszej. 

W kwietniu 2012 roku Kandydat uzyskal stopien doktora nauk technicznych w dyscyplinie 
Inzynieria Srodowiska na Wydziale Inzynierii i Ochrony Srodowiska Politechniki Czestochow- 
skiej, na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej pt.: Teoretyczne i eksperymentalne bada- 

nia adsorpcyjnych systemow klimatyzacji stonecznej; promotor: dr hab. inz. Robert Sekret, prof. 
PCS, 
Od 2012 roku Kandydat jest zatrudniony na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki 
Czestochowskiej, w Katedrze Sieci i Instalacji Sanitarnych, obecnie na stanowisku adiunkta 

naukowo-dydaktycznego. 
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3. Ocena osiagniecia naukowego 

Dr inz. Michat Turski jako podstawe do ubiegania sie o stopien naukowy doktora habilitowa- 

nego wskazal osiagni¢cie naukowe w postaci monografii naukowej pt.: Dobor i efekt zastoso- 
wania zmiennofazowego akumulatora ciepla w miejskim systemie cieptowniczym. 

Wyze]_wymienione osiagniecie habilitacyjne Kandydata zwiazane jest Scisle z gospodarka 

energetyczng, a w szczegOlnosci z cieplownictwem. Z calg pewnoscig zatem winno byé oce- 
niane w ramach dziedziny nauk inzynieryjno-technicznych i dyscypliny naukowej inzynieria 

srodowiska, gornictwo i energetyka. 

  

Poprawa Swiadomosci spoleczenstwa oraz decydentow w zakresie negatywnego wplywu sys- 
teméw energetyki komunalnej na srodowisko naturalne wraz z rosnacymi kosztami ekono- 
micznymi, spolecznymi i ekologicznymi korzystania z nieodnawialnych nosnikow energii pier- 

wotnej, determinujqa koniecznos¢ zwiekszania efektywnosci produkcji, dystrybucji i wykorzy- 
stania ciepla w komunalnych systemach cieplowniczych. Szczegolnie istotne jest rownowaze- 
nie strony popytu i podazy rynku ciepla, ktore jest trudne ze wzgledu na silna zaleznosé potrzeb 
ciepInych obiekt6w budowlanych podtaczonych do komunalnych systeméw zaopatrzenia w 

cieplo od warunkéw klimatycznych. W konsekwencji obserwowane jest obnizenie sezonowej 
sprawnosci energetycznej systeméw cieplowniczych. 

Badania naukowe Habilitanta sq zatem bardzo istotne z punktu widzenia realizacji strategii 

zrownowazonego rozwoju i majq bardzo istotny potencjal wdrozeniowy, zwlaszcza w Polsce, 
gdzie szczegélnie w obszarach zurbanizowanych dominujacym systemem produkeji, dystrybu- 
cji i wykorzystania ciepla sa scentralizowane systemy cieplownicze. 

Majac na uwadze powyzsze dr inz. Michal Turski od czasu pracy nad doktoratem realizuje 
badania naukowe pozwalajace na efektywne modelowanie pracy systeméw cieplowniczych 

oraz ich energetyczna optymalizacje. Podsumowaniem tych prac jest opublikowana w 2020 r. 
przez Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej monografia Kandydata pt. Dobor i efekt za- 
stosowania zmiennofazowego akumulatora ciepta w miejskim systemie cieplowniczym. 

Na podstawie interdyscyplinarnego przegladu literatury Kandydat stwierdzil, iz stan wiedzy na 
temat magazynowania ciepla w miejskich systemach cieplowniczych w ukladzie rozproszonym 

z wykorzystaniem material6w zmiennofazowych jest ograniczony i niewystarczajacy. Majac 
na uwadze powyzsze dr inz. Michal Turski sformulowal program badan obejmujacy cztery 
istotne z punktu widzenia funkcjonowania wspolczesnych systemow cieplowniczych obszary: 

e identyfikacje i opis ilosciowy problemu zawyzonych temperatur wody powrotnej miejskich 

systemow cieplowniczych, wynikajacego z rozbieznosci pomiedzy zapotrzebowaniem a zu- 
zyciem ciepla przez budynki przylaczone do sieci cieplowniczej, 

e zastosowanie nowej idei rozproszonego magazynowania ciepla w miejskich systemach cie- 
plowniczych, 

e wykorzystanie substancji zmiennofazowych (PCM) jako wypeinien akumulatorow ciepla 
w miejskich systemach cieplowniczych, 

© opracowanie spdjnej metodyki doboru akumulatoréw ciepla wypelnionych substancjami 
zmiennofazowymi wspolpracujacych w ukladzie rozproszonym z miejskimi systemami cie- 
plowniczymi. 
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Prezentowane w monografii wyniki badan sa efektem realizacji w latach 2013-2019 w Poli- 
technice Czestochowskiej i firmach cieplowniczych z otoczenia gospodarczego badan statuto- 
wych nt.: ,,Energooszczedne i zrownowazone Srodowiskowo systemy zaopatrzenia budynku 
w cieplo, chidd i elektrycznosc”’. 

Celem naukowym podjetych i prowadzonych przez Habilitanta prac, byto opracowanie meto- 

dyki doboru zmiennofazowych akumulatorow ciepta do miejskich systeméw cieplowniczych 
do pracy w ukladzie rozproszonym, celem uzytkowym natomiast wskazanie moZliwosci po- 
prawy efektywnosci miejskich system6w cieplowniczych poprzez zastosowanie rozproszonego 
systemu zmiennofazowych akumulatoréw ciepla. 

Zaproponowana przez Kandydata metodyka obejmuje cztery etapy obliczeniowe, w ktdorych 
wykorzystano pakiet symulacyjny TRNSYS: 

® wyznaczenie teoretycznego potencjalu magazynowania ciepla w wezle cieplowniczym, 

e dobdér materialu zmiennofazowego (PCM) odpowiedniego dla parametréw cieplno-prze- 
plywowych pracy wezia cieplnego, 

® wyznaczenie technicznego potencjatu magazynowania ciepla oraz obliczenie masy mate- 
riatu zmiennofazowego i objetosci zmiennofazowego akumulatora ciepta, 

© ocene wplywu zastosowania zmiennofazowego akumulatora ciepla na temperature pracy 
wezia cieplowniczego oraz na efektywnosé wykorzystania ciepla sieciowego. 

Kandydat wykazal, iz metodyka jest skutecznym narzedziem poprawy efektywnosci systeméw 
cieplowniczych i moze byé stosowana dla wezlow cieplnych o mocy do 2 MW niezaleznie od 
zakresu i szczegdtowosci dostepnych danych o parametrach ciep|no-przeptywowych pracy we- 
ziéw. Opisal w tym aspekcie dwa scenariusze obliczeniowe zalezne od dostepnych danych wej- 
Sciowych: 

e wykorzystanie kompletnej, uzyskanej z systemu monitoring, bazy danych o parametrach 
ciepIno-przeplywowych pracy wezia, 

e wykorzystanie zbudowanej na podstawie ograniczonej bazy danych o parametrach ciep|no- 
przeplywowych pracy wezia autorskich nomogramow stuzacych do oceny potencjalu ma- 
gazynowania ciepla. 

Przeprowadzone badania symulacyjne pozwolily na identyfikacje najczesciej wystepujacych 
temperatur powrotu. Dla zidentyfikowanych zakreséw temperatury powrotu Kandydat ziden- 

tyfikowal i dobrat material PCM. W doborze postuzy! sie autorskim algorytmem wspomagaja- 
cych opartym o analize 20 kryteriéw o preferencji rosnacej. 

W czesci aplikacyjnej pracy Habilitant udowodnil stosowalnosé zaproponowanej metodyki 

analizujac prace przykladowego wezia cieplnego o mocy 150 kW. 

Moim zdaniem osiagniecie habilitacyjne dr inz. Michata Turskiego pt.: Dobor i efekt zastoso- 

wania zmiennofazowego akumulatora ciepla w_miejskim_systemie cieplowniczym, Wnosi zna- 

ezacy wklad w_rozw6j dyscypliny naukowej inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka, 

spetnia zatem wymogi zapisane w_ustawie Art. 219, poz. 2, pkt. a. i moze by¢ podstawa do 

ubiegania sie Kandydata o stopien naukowy doktora habilitowanego. 
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4. Ocena istotnej aktywnosci naukowej Habilitanta 

4.1. Autorstwo lub wspolautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujacych sie 

w bazie Journal Citation Reports (JCR) 
  

  

Kandydat od poczatku swojej aktywnosci naukowej opublikowal (dane z Autoreferatu) 4 prace 

w renomowanych czasopismach o wysokiej punktacji MNiSW!. Sa to: 
[1] Sekret R. Turski M.: Research on an adsorption cooling system supplied by solar energy. 

Energy and Buildings, 2012;51:15—20 (40 pkt. MNiSzW, IF= 2,679), 

[2] Turski M., Sekret R.: Conceptual adsorption system of cooling and heating supplied by so- 
lar energy. Chemical and Process Engineering, 2016; 2:293-304 (15 pkt. MNiSzW, 

IF= 0,971), 

[3] Turski M., Sekret R.: Buildings and a district heating network as thermal energy storages 

in the district heating system. Energy and Buildings, 2018; 179:49-56 (40 pkt. MNiSW, 
IF= 4,495), 

[4] Turski M., Nogaj K., Sekret R.: The use of a PCM heat accumulator to improve the effi- 
ciency of the district heating substation. Energy, 2019; 187, 115885:1-13. (200 pkt. 

MNiSW, 
IF= 6,082). 

Wszystkie publikacje Kandydata w tej grupie sa wspolautorskie, w kazdej z nich Jego udzial 

wynosit 50% i zostal precyzyjnie opisany. Prace dotycza optymalizacji gospodarki energetycz- 
nej w systemach zaopatrzenia w cieplo. 

Dorobek publikacyjny Habilitanta w ramach ocenianego kryterium (4 wspdlautorskie publika- 

cje) oceniam jako dobry. 
  

4.2. Autorstwo lub wspolautorstwo monografii, publikacji naukowych w_ czasopismach mie- 

dzynarodowych lub krajowych nie znajdujacych sie w bazie JCR 
  

  

Dr inz. Michal Turski od poczatku swojej kariery naukowej, opublikowal: 

e 5 publikacji w materialach indeksowanych w Web of Science (65 pkt. MNiSW), 

e 2 publikacje w czasopismach obcojezycznych z wykazu MNiSW (13 pkt. MNiSW), 

e 7 publikacji w polskich czasopismach z wykazu MNiSW (56 pkt. MNiSW), 

e 3 publikacje, jako rozdziaty w monografiach (5 pkt. MNiSW). 

Dorobek publikacyjny w zakresie rozpatrywanego kryterium (publikacje w czasopismach nie 
bedacych w bazie JCR i rozdzialy w monografiach) oceniam jako dobry. 

  

4,3. Autorstwo lub wspdlautorstwo opracowan zbiorowych, katalogow, zbior6w,. dokumentacji 

prac badawezych i ekspertyz 

  

  

Dr inz. Michal Turski od poczatku swojej kariery naukowej, by! wspélautorem nastepujacych 
dokumentacji prac badawezych realizowanych dla otoczenia gospodarezego: 

e Zlecona praca badaweza BZ-403-2/2011/R: Badania temperatur wody sieciowej oraz opra- 

+ Punktacja zgodna z rokiem publikacji \/ 
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cowanie wytycznych do ich regulacji wraz z mozliwym do osiggniecia efektem ekonomicz- 
nym i ekologicznym dla systemu cieplowniczego EC Katowice i EC ELCHO, 

e Zlecona praca badaweza BZ-407-1/12/R: Opracowanie nowych tabel regulacyjnych tem- 

peratury wody sieci cieplownicze] FP&HP Sp. z 0.0. dla miasta Czestochowy, 

e Zlecona praca badaweza BZ-407-1/14: Ekspertyza techniczna dotyezaca oceny stanu jako- 
Sci uzytkowej odcinka rurociagu cieplowniczego miejskiej sieci cieplowniczej przy ulicy 
Ziotej w Czestochowie, 

e Zlecona praca badawcza BZ-407-1/16: The study of the expected heat output for district 
heating system — City of Czestochowa, 

e Zlecona praca badaweza BZ-401-03/19: Wykonanie analizy cieplnej hali produkcyjnej 
w Zakladach STRADOM S.A. 

Kryterium uznaje za speinione w zakresie wystarezajgcym. 
  

4.4. Referaty wygloszone na miedzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub 

naukowo-technicznych 
  

  

Od poczatku swojej kariery naukowej Habilitant wyglosi! 19 referatow na konferencjach kra- 
jowych i krajowych o statusie miedzynarodowym (Miedzyzdroje 2010 r., Kudowa Zdrd6j 2011 
r., Warszawa 2015 r., Lublin 2016 r., Wroclaw 2017 r., Polanica Zdr6j 2017 r., Wroclaw 2019 

r.) oraz 1 referat na konferencji miedzynarodowej za granica (Jasna, Slowacja 2010 r.) 

Konferencyjna aktywnos¢ Kandydata oceniam jako dobra. 
  

4.5. Kierowanie miedzynarodowymi lub krajowymi projektami badawezymi lub udziat 

w takich projektach 
  

  

Kandydat bral udzial jako wykonawca w realizacji 2 projektow badawczych finansowanych w 
drodze konkursu: 

e Grant promotorski NCN 523 611039: Teoretyczne i eksperymentalne badania adsorpcyj- 

nych systemow klimatyzacji slonecznej; grant finansowany z NCN, funkcja — glowny wy- 
konawca — doktorant, 

e Projekt ,.EKO-STAZ”: Adsorpcyjny system chlodzenia zasilany przez kolektory stoneczne 
neosol 250; projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Regionalna 

Izbe Gospodareza w Katowicach oraz firme NEON, funkcja — glo6wny wykonawca — stazy- 
sta. 

Dr inz. Michal Turski uczestniczyt r6wniez w realizacji nastepujacych projektéw realizowa- 
nych w ramach prac B+R dla otoczenia gospodarezego: 

e Zespol pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Roberta Sekreta — realizacja zlecone] pracy 
badawezej BZ-407-1/14: Ekspertyza techniczna dotyezaca oceny stanu jakosci uzytkowej 
odcinka rurociagu cieplowniczego miejskiej sieci cieplowniczej przy ulicy Zlote] w Cze- 

stochowie, 

e Zespdl pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Roberta Sekreta, — realizacja zleconej pracy 
badawezej BZ-407-1/16: The study of the expected heat output for district heating system 

— City of Czestochowa, 

e Zespdlt pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Roberta Sekreta, — realizacja zleconej pracy 
badawezej BZ-401-03/19: Wykonanie analizy cieplnej hali produkcyjnej w Zakladach 

STRADOM S.A. 
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Aktywnosé Kandydata w zakresie udzialu w projektach miedzynarodowych i krajowych nalezy 
uzna¢ jako wystarezajaca. 
  

4.6. Dane bibliometryczne Kandydata 
  

Sumaryezny impact factor (IF) publikacji naukowych dr inz. Michata Turskiego, wedtug roku 
publikacji wynosi IF = 14,227 (stan na listopad 2020 r.). 

Wedlug bazy Web of Science (stan na listopad 2020 r.), prace Kandydata cytowano 42 razy 
(53 z autocytowaniami). 
Wedlug bazy WoS (stan na listopad 2020 r.) wartosé indeksu Hirscha opublikowanych prac 
Kandydata wynosi H = 3. 

Wedlug bazy Scopus (stan na listopad 2020 r.), prace Kandydata cytowano 56 razy (78 z auto- 
cytowaniami). 
Wedlug bazy Scopus (stan na listopad 2020 r.) wartosé indeksu Hirscha opublikowanych prac 
Kandydata wynosi H = 5. 

Sa to wartosci zadawalajace dla kandydatow ubiegajacych sie o uzyskanie stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w dyscyplinie inzynieria Ssrodowiska, gornictwo i energetyka. 
  

5. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspdtpracy mie- 

dzynarodowej 
5.1. Udzial w komitetach organizacyjnych miedzynarodowych lub krajowych konferencjach 

naukowych 
  

Kandydat by! czlonkiem komitet6w organizacyjnych 2 krajowych (organizowanych przez Po- 
litechnika Czestochowskq) seminariéw o zasiegu krajowym — Seminarium Komitetu Energe- 
tyki PAN o/Katowice (2012 r.), Seminarium Sekcji Cieplownictwa i Klimatyzacji KILiW PAN 
(2013 r.). 

  

Aktywnosé Kandydata w ramach ocenianego kryterium oceniam jako wystarczajaca. 

5.2. Cztonkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 
  

Habilitant w trakcie kariery naukowej pelnil jeden raz funkcje Assistant Guest Editor czasopi- 
sma Sustainability (70 pkt. MNiSW), Special Issue: Renewable Energy Use and Savings in 

Buildings for Sustainable Development. 

  

Aktywnos¢ Kandydata w ramach ocenianego kryterium oceniam jako wystarcezajacq. 
  

5.3. Osiagniecia dydaktyczne 
  

Osiagniecia dydaktyczne Habilitanta dotycza przygotowania i prowadzenia zaje¢ w formie wy- 
kladow, ¢wiczen tablicowych, seminariéw, ¢wiczen projektowych i laboratoryjnych, ale bez 

przypisania tych form do poszczegdélnych, nize] wymienionych przedmiotéw: 

e Urzadzenia cieplne, 

Problemy eksploatacji sieci i instalacji ciepInych, 

Metody komputerowe w systemach ciepInych, ‘ 

Specjalne systemy cieplne i chlodnicze.



Na docenienie zastuguje fakt prowadzenia przez Habilitanta zajeé anglojezycznych w specjal- 
nosci Inteligent Energy na miedzywydzialowych studiach European Faculty of Engineerning 

(EEE) z przedmiot6w Diploma Seminar, Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC) oraz 
Individual Project. 

Oceniajgc powyzsze osiagniecia stwierdzam, ze aktywnosé Habilitanta w obszarze dydaktyki 

jest na poziomie bardzo dobrym. 
  

5.4. Opieka naukowa nad studentami 
  

Dr inz. Michal Turski by! promotorem 16 prac magisterskich oraz 21 prac inzynierskich. Po- 
nadto byl recenzentem lacznie 77 prac dyplomowych magisterskich i inzynierskich. 
W ramach opieki naukowej nad studentami Kandydat organizowal rowniez wyjazdy szkole- 

niowe do PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddziat Elektrownia Turow. 

W zakresie opieki naukowej nad studentami aktywnosé Kandydata uznaje za bardzo dobra. 
  

5.5. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora po- 
mocniczego 
  

Z dokumentacji wniosku wynika, iz Kandydat petnil funkcje promotora pomocniczego w jed- 
nym zakonezonym przewodzie doktorskim: dr inz. Kinga Nogaj: ,,Analiza zastosowania roz- 
proszonych akumulatorow PCM w miejskiej sieci cieplowniczej” — stopien nadany w lipcu 
2019 r.? 

  

  

Aktywnos¢ Kandydata w ksztalceniu kadry uznaje za wystarezajaca. 

5.6. Staze w instytucjach naukowych oraz udzial w konsorcjach naukowych, w tym zagranicz- 

nych 
  

Dr inz. Michal Turski brat udziat w stazu badawezo-wdrozeniowym zorganizowanym w pro- 
jekcie ,EKO-STAZ”: Adsorpcyjny system chlodzenia zasilany przez kolektory sloneczne neosol 
250; staz organizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w NEON WN, Cze- 
stochowa, w okresie od grudnia 2013 r. do marca 2014 r. (3 miesiace). 

Kandydat wspotpracowal rowniez z Ministerstwem Gospodarki i Technologii Niemieckiej Re- 
publiki Federalnej — staz krotkoterminowy w projekcie: Energetyka Stoneczna do wytwarzania 
ciepta — Potencjat — Kontakty. 
W mniej sformalizowany sposob uczestniczy! takze we wspolpracy z: 

e Politechnika w Koszycach, ul. Letna 9, 04-200 Koszyce, Slowacja, w zakresie wykorzy- 
stania odnawialnych zrddet energii, 

e Poltawska Panstwowa Akademia Rolnicza, ul. Skoworody 1/3, 36-003 Poltawa, Ukraina, 

w zakresie efektywnych technologii energetycznych w sektorze budownictwa, 

e ESIS — Europejskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Spotecznych z siedziba w Warszawie, 
ul. Dabrowskiego 1/7, 02-558 Warszawa, woj. Mazowieckie, w zakresie promocji i roz- 

woju Swiadomosci ekologicznej. 

Uwazam, ze Kandydat spetnia omawiane kryterium na poziomie wystarezajacym. 
  

  

  

* Dane z https://is.pcz.pl/pl/tytuly-i-stopnie/doktoraty ye



5.7. Recenzowanie projekt6w miedzynarodowych lub krajowych oraz __ publikacji 

w czasopismach miedzynarodowych i krajowych 
  

  

Z dokumentacji postepowania habilitacyjnego wynika, ze Kandydat recenzowat 22 artykuly w 
uznanych czasopismach miedzynarodowych (m.in.: Energy Conversion and Management). W 
dokumentacji brak jest informacji 0 recenzowaniu projekt6w badawezych i artykulow w cza- 
sopismach krajowych. 

Aktywnos¢ Habilitanta w zakresie recenzowania, w szczegOlnosci artykul6w w renomowanych 

czasopismach miedzynarodowych takich wydawnictw jak Elsevier oceniam jako dobrg. 
  

6. Podsumowanie i wniosek koncowy 

Ocene osiagniecia naukowego, aktywnosci naukowo-badawezej oraz dorobku organizacyjnego 
i dydaktycznego dr inz. Michala Turskiego przeprowadzitem na podstawie dokumentacji dolg- 

czonej do wniosku 0 wszezecie postepowania habilitacyjnego. Oceny dokonalem majac na 
wzgledzie wkiad Kandydata w rozw6j dyscypliny naukowej inzynieria Srodowiska, gornictwo 

i energetyka. 
Biorac pod uwage szczegdtowe wyniki przeprowadzonej oceny uwazam, ze monografia nau- 
kowa dr inz. Michala Turskiego pt.: Dobor i efekt zastosowania zmiennofazowego akumulatora 
ciepla w miejskim systemie cieplowniczym stanowi znaczacy wklad w rozw6j dyscypliny nau- 

kowe] inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka. Uwazam takze, iz Habilitant wykazuje 
istotng aktywnosé naukowa realizowang we wspdlpracy z otoczeniem gospodarcezych oraz 
uczelniami i instytucjami zagranicznymi. 
  

  

W zwiazku z powyzszy majac na uwadze, iz osiagniecia naukowe dr inz. Michata Turskiego 
odpowiadajg wymaganiom okreslonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — 

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pozniejszymi zmianami), 
popieram wniosek o nadanie dr inz. Michalowi Turskiemu stopnia naukowego doktora habili- 

towanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria Srodowiska 
gornictwo 1 energetyka. 

  

  

 


