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Ocena 

osiagniecia naukowego obejmujacego cykl monotematycznych publikacji 

oraz istotnej aktywnosci naukowej 

dr inz. Beaty Jablonskiej 

w postepowaniu habilitacyjnym 

1. Podstawy formalne 

Podstawe formalng oceny  osiggniecia naukowego obejmujacego _cykl 

monotematycznych publikacji naukowych (art.219 ust.l.pt 2 Ustawy) pt. ,,Naturalne i 

modyfikowane odpadowe skaty pokopalniane jako adsorbenty i substancje wspomagajgce 

oczyszczanie wéd i Sciekéw” oraz istotnej aktywnosci naukowej i powotanie na czfonka komisji 

habilitacyjnej i jednoczesnie recenzenta zgodnie z pismem R-WIiS-512/2021.3 z dnia 

1.03.2021 r. Ocen¢ przeprowadzono w oparciu o przekazany material faktograficzny, w skiad 

ktérego wchodzily: 

- kwestionariusz osobowy( zatacznik nr 1), 

-kopia dyplomu doktora nauk technicznych (zalgcznik 2), 

-autoreferat w jezyku polskim ( zalacznik 3), 

- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z oSwiadczeniami wspdlautoréw publikacji 

stanowiacych osiggni¢ecie naukowe ( zalacznik nr 4 ), 

-wykaz osiagnieé naukowych lub artystyeznych, stanowiacych znaczny wklad w rozw6j 

dyscypliny ( zalgcznik nr 5), 

-dokumenty potwierdzajace osiagniecia (zalacznik 6 ), 

-raport z bazy BIBLIO Politechniki Czestochowskiej (zalacznik 7), 

-nosnik elektroniczny z wersja elektroniczng przediozonych dokumentow . 

Oceny dokonano zgodnie z Ustawq z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (pozniejszymi zmianami) i szezegdlowymi 

wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1



wrzesnia 2011 w sprawie kryteriéw oceny osiggniec osoby ubiegajgcej sig o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego. 

2. Sylwetka Kandydatki 

Dr inz. Beata Jablonska w 1996 roku ukonczyla Wydziat Budownictwa i Inzynierii Srodowiska 

Politechniki Czestochowskiej na kierunku inzynieria srodowiska w specjalnosci zaopatrzenie 

w wode, unieszkodliwianie Sciekéw i odpadéw, uzyskujac dyplom magistra inzyniera. Od 1996 

roku jest pracownikiem Politechniki Czestochowskiej, gdzie byla zatrudniona w latach 1996 — 

2004 na stanowisku asystenta, a nastepnie wykladowcy (2004 -2005) w Zaktadzie Utylizacji 

Odpadow i Ochrony Gleby. W 2004 uzyskala tytut doktora nauk technicznych w dyscyplinie 

inzynieria srodowiska. W okresie 2005 do 2016 byla starszym wykladowca w Zaktadzie 

Ochrony Powierzchni Ziemi Instytutu Inzynierii Srodowiska na Wydziale Inzynierii 

Srodowiska i Biotechnologii. Od 2016 do chwili obecnej zatrudniona jest na stanowisku 

adiunkta w Katedrze Inzynierii Srodowiska i Biotechnologii na Wydziale Infrastruktury i 

Srodowiska. 

3. Charakterystyka oraz ocena osiagniecia naukowego 

Jako osiagniecie naukowe przedstawiono do oceny cykl siedmiu monotematycznych publikacji 

pod wspdélnym tytulem pt. Naturalne i modyfikowane odpadowe skaly pokopalniane jako 

adsorbenty i substancje wspomagajqce oczyszczanie wod mi Sciekéw. Nalezy podkresli¢, ze w 

czterech z nich dr inz. Beata Jablonska jest jedynym autorem. Trzy prace sq zespolowe to we 

wszystkich dr inz. Beata Jablonska widnieje jako pierwszy autor, a zgodnie z oSwiadczeniami 

wspotautoréw Jej udziat w realizacji badan i przygotowaniu materialu do publikacji wynosil od 

70, 80 1 90 %. Pieé prac zostato opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach o 

zasiegu miedzynarodowym takich jak: Journal Environmental Management (2 prace), Minerals 

(1 praca), Desalination and Water Treatment (1 praca), International Journal of Mineral 

Processing( 1 praca). Dwie prace opublikowano w uznanych i o szerokim zasiegu 

opracowaniach takich jak Annual Set. The Envinronent Protection i materialach 

konferencyjnych Application of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine. Stad 

sumaryczny Impact Factor wynidést 12,249, a wartosé punktacji Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyzszego, po uwzglednieniu udzialu Habilitantki, wyniosta 298. Od poczatku 

kariery zawodowej dr inz. Beata Jablonska skierowala swoje zainteresowania na problemy z 

zagospodarowaniem odpadéw roznego pochodzenia w tym zwlaszcza pogorniczych, po 

Z



recyklingu tworzyw sztucznych, poszlifierskich, a takze oczyszczania wod i sciekow. wynikaja 

Zadne procesy technologiczme nie sq w = stanie usungé wszystkich niepozadanych 

zanieczyszezen co pocigga za soba powazne problemy zaburzen homeostazy ekosystemow 

wodnych i ladowych. Tematyka monotematycznych publikacja dotyka niezmiernie istotnego 

zagadnienia zagospodarowania skal ilastych powstajacych w procesach wydobycia wegla 

kamiennego i brunatnego w procesach fizykochemicznych oczyszczania scieké6w. Za model 

badawezy Habilitantka przyjela zastosowanie sorpcji i koagulacji na ww surowcach jako 

alternatywnych dla materialow konwencjonalnych. Za modelowe zanieczyszezenia przyjela 

metale ciezkie takie jak chrom, miedz, nikiel i ol6w, stanowigce istotny problem srodowiskowy 

z uwagi na ich trwalos¢, zas ze zwigzkéw organicznych fenol. 

Gromadzone na terenach gorniczych nadktady surowcéw odpadowych stanowig ucigzliwy 

depozyt Srodowiskowy. Obecnie poszukuje sie metod na mozliwe kompleksowe ich 

wykorzystanie w zaleznosci od ich jakosci i skladu. Z jednej strony to moze byé ich stosowanie 

Ww procesach oczyszczania wod czy sciekéw, badz tez przetwarzanie samych odpadéw. Tym 

zagadnieniom Habilitantka poswiecila uwage i podjela badania, z pozytywnym rezultatem, nad 

okresleniem zdolnosci adsorpcyjnych odpadowych surowc6w mineralnych poprzedzone 

analiza wiasciwosci fizycznochemicznych i strukturalnych. Badania i analizy stanowigce 

osnowe cyklu publikacji pozwolily ma wyciagniecia szeregu nowatorskich wnioskéw, z 

ktorych szereg moze znalezé zastosowanie aplikacyjne. Do najistotniejszych nalezy wykazanie, 

ze pogornicze skaly ilaste, surowe lub po ich modyfikacji termicznej lub chemicznej, 

poprawiajacej zdolnosci sorpcyjne, pozwalaja na ich zastosowanie do oczyszczania wod 1 

Sciekow. Habilitantka wykazala wplyw roznych rodzajow modyfikacji chemicznej i termicznej 

na wiasciwosci strukturalne, powierzchniowe i sorpcyjne. W wyniku analizy sorpcji metali 

ciezkich i fenolu wykazala, ze wprawdzie materiaty te charakteryzujq sie umiarkowanymi 

wlasciwosciami adsorpcyjnymi to ich niska cena i tatwy do nich dostep moga przemawia¢ za 

stosowaniem jako nisko kosztowych adsorbentéw w procesach podezyszezania sciekow 1 wod 

przemysiowych. Nalezy jednak pamieta¢é, ze proces sorpcji prowadzi do zageszczenia 

zanieczyszezen trwalych i ich kumulacji i de facto wymiany pomiedzy pulami 

Srodowiskowymi. 

Badane materiaty moga byé takze wykorzystywane do wspomagania koagulacji wéd o niskiej 

metnosci gdyz mogq stanowi¢ zarodki krystaliczne tworzacych sie klaczkow, zwieksza¢ ich 

obciazenie co ulatwia sedymentacje. Za najkorzystniejsze modyfikacje dr inz. Beata Jablonska 

wskazata aktywacje za pomoca HF H2SO4 zwiekszajaca powierzchnie wlasciwg, powstawanie



mezo- i mikroporéw oraz zastosowanie temperatury 450-600 ° C w celu wypalenia materii 

organicznej. 

Uzyskane w przeprowadzonych badaniach efekty zaprezentowane w cyklu monotematycznych 

publikacji mozna uzna¢ za niezwykle istotny wktad Habilitantki w wiedze w dziedzinie 

inzynierii Srodowiska zar6wno na poziomie podstawowym jak i aplikacyjnym. ROwnoczesnie 

wskazala Ona na koniecznosé przeprowadzania w badaniach o charakterze stosowanym w 

technologii oczyszczania medi6w z wykorzystaniem procesow adsorpcji, podstawowych, 

wysublimowanych, nowoczesnych metod badawezych. Niemniej nalezy stwierdzi¢, ze 

zaproponowane wykorzystanie materialow odpadowych z proceséw wydobywezych wegla nie 

spowoduje zmniejszenia depozytu Srodowiskowego, a jedynie pozwoli na przeksztatcenie ich 

formy z nie uzytecznej w uzyteczna, ktora po procesach ponownie trafi do srodowiska jako 

jego obciazenie. Z kolei zastosowanie ich jako bariery sorpcyjnej doprowadzi jedynie do 

zmiany ich lokalizacji. Natomiast nie mozna nie docenia¢ pozytywnego efektu ekonomicznego. 

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze przeprowadzone przez Habilitantke badania maja w 

Polsce charakter nowatorski i wpisuja sie w Swiatowy kierunek dzialan zmierzajacych do 

poznania mechanizmow, zagrozen i przeciwdzialaniu dewastacji srodowiska. 

4, Ocena istotnej aktywnosci naukowej 

Ocene przeprowadzono w oparciu o przygotowany autoreferat i wykaz opublikowanych 

prac naukowych lub tworezych prac zawodowych z okresleniem udziatu w_ pracach 

zespolowych. 

Gléwne kierunki prac badawezych prowadzonych przez Habilitantke w catym okresie Jej 

kariery naukowej dotyezyly zagadnien zanieczyszczenia gleby i wody oraz oceny wplywu 

obiekt6w technicznych na srodowisko. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 

Habilitantka skupila swojg uwage na problematyce naukowo-badawezej zwigqzanej z 

oczyszezaniem sciek6w przemystowych, zwiaszcza poszlifierskich z hut szkla oraz wod 

kopalnianych z wykorzystaniem proceséw fizykochemicznych oraz zagospodarowaniem 

roznych odpadéw, w tym odpadéw wydobywezych, osadéw sciekowych, odpadéw 

powstajacych po procesach recyklingu butelek PET oraz odpadowego weglika krzemu. 

Badania te zaowocowaly szeregiem publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, 

patentami i zgloszeniem patentowym, wzorem uzytkowym oraz udzialem i prezentacjq na 

miedzynarodowych konferencjach. Szereg prac Habilitantka wykonala dzieki zainicjowane}j 

przez Niq wspolpracy miedzynarodowej .



Nowatorskie badania pozwolily na opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania 

Sciek6w przemyslowych opornych na _ biodegradacje, zanieczyszczonych duzq iloscia 

zawiesiny, substancjami powierzchniowo-czynnymi, alkaliami, mydtami oraz naturalnymi 

olejami, pochodzacymi z zakladéw recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych, w 

szezegolnosci odpadowego politereftalenu etylenu (PET). Uzyskane rezultaty badan stanowily 

podstawe do publikacji w renomowanym czasopismie oraz otrzymania ochrony patentowej 

opracowanej technologii. W obecna polityke energetyczna wpisujq si¢ badania odpadéw po 

recyklingu butelek PET jako komponentéw paliw stalych, stanowigc zrédio energii 

odnawialnej. Rezultaty zostaty opublikowane w renomowanym czasopismie. 

Przez szereg lat Habilitantka poswiecala uwage badaniom hydrochemicznym rzek 

bedacych pod wplywem zrzutowych wod dolowych odprowadzanych z kopaln wegla 

kamiennego w celu opisania zmian jakosci ich wody, ze szczegdlnym uwzglednieniem 

wskaznik6w okreslajacych zawartos¢ substancji organicznych i mineralnych. Oprécz oceny 

wptywu w6d zrzutowych odprowadzanych z kopalnh na jakos¢ w6d powierzchniowych 

dokonata réwniez oceny technologii ich oczyszczania na zmiany jakosci wody w rzece. Ta 

cezes¢ aktywnosci zaowocowala zbiorem publikacji o zasiegu krajowym. 

W ramach realizowanej tematyki oczyszczania sciekow 1 zagospodarowania odpadow 

Habilitantka prowadzila badania nad mozliwosciqg odzysku weglika krzemu ze sciekéw 

poszlifierskich z hut szkta powstajacych w trakcie obrébki mechanicznej zwiaszcza szkla 

krysztalowego. Zaowocowaly one opracowaniem innowacyjnej technologii sposobu odzysku 

weglika krzemu, technologig wytwarzania wypetniacza mineralno-szklanego, ktéry moze byé 

stosowany do lakieréw, farb, gumy i tworzyw sztucznych oraz zbiornika do odzysku weglika 

krzemu ze sciekéw poszlifierskich. Technologie te zostaty opatentowane ( 2 patenty), zas 

zbiornik zastrzezony miedzynarodowym wzorem uzytkowym. Ponadto prace te zostaly 

nagrodzone dwoma ziotymi i jednym srebrnym medalem oraz specjalnq nagroda na 

miedzynarodowych targach wynalazkéw oraz brazowym medalem na miedzynarodowej 

warszawskiej wystawie wynalazkow. 

Tematyce zagospodarowania odpadow mieSci sie ocena miozliwosci wspdlnego 

zagospodarowania osadéw sciekowych i dolomitowych odpadéw poflotacyjnych poprzez 

tworzenie mieszanek glebowych. ktéra stata sie podstawa 7 prac naukowych opublikowanych 

badz prezentowanych na konferencjach. Z klei dokonane zgloszenie patentowe dotyczy 

technologii odzyskiwania czesci uzytecznych ze zuzytych baterii litowych. 

W ramach wspdlpracy miedzy zespolowej miedzynarodowej i krajowej dr Beata 

Jablonska uczestniczyfta w badaniach dotyczacych anizotropii optycznej mieszanin 
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cyjanobifenylu umieszezonych w réwnolegtych nanokanatach w membranach z tlenku glinu 

i krzemionki, a wyniki i wnioski zostaty opublikowane w czasopismie 0 miedzynarodowym 

zasiegu. 

Rezultaty istotnej dzialalnosci naukowej zostaly zamieszczone w trzynastu artykulach 

naukowych znajdujacych sie w bazie Scopus. Okolo polowy sumarycznego dorobku 

Habilitantki ( 33, po doktoracie 24 ) stanowig publikacje samodzielne -po doktoracie 13. 

SzezegéIng aktywnos¢ wykazala Habilitantka w rozpowszechnianiu uzyskanych 

rezultat6w stanowiacych istotny, wnoszony przez Nia, element wiedzy w dziedzinie inzynierii 

srodowisku, na forum miedzynarodowym i krajowym, gdyz wyniki zostaly zaprezentowane na 

siedmiu konferencjach. 

Habilitantka po doktoracie uczestniczyta jako wykonawca w 2 projektach badawczych jako 

wykonawca i jednym badawezo -rozwojowym jako kierownik. 

Nie bez znaczenia jest rowniez praktyczne przygotowanie zawodowe Habilitantki, poprzez 

udziat w kursach i szkoleniach zarowno o charakterze podstawowym jak i stosowanym (12). O 

pozycji w Swiecie naukowym Swiadczy powolanie Jej jako recenzenta w czasopismach glownie 

o chrakterze miedzynarodowym, takich jak: Jnternational Journal of Environmental Research 

and Public Health,\), Minerals (2), Applied Sciences (1), International Journal of 

Environmenta IScience and Technology (1), Water ( 2), Journal of Water Process 

Engineering(1), Nanomaterials( 1), Inzynieria i Ochrona Srodowiska ( 4),.Jnternational Journal 

of Water and Wastewater Treatment (2), Journal of Chemistry (1), Microporous & Mesoporous 

Materials (13), International Conference on Residuals Science and Environmental (2), 

Chemical Papers (10), .Jmternational Journal of Mineral Processing (1). 

Habilitantka odbyla rowniez staz naukowy w Faculty of Engineering, Department of Quality 

and Engineering Technologies, Slovak University of Agriculture in Nitra, Stowacja. 

Trzykrotnie wspdtpracowala z przedsi¢biorsatwmi w ramach prac zleconych. Uzyskala2 

patenty 

Podsumowujgc dorobek naukowy dr inz. Beaty Jabltofskiej stwierdzam, ze jest on 

niezwykle wartosciowy pod wzgledem merytorycznym i ma istotne znaczenie aplikacyjne. 

Ilosciowo dorobek publikacyjny Habilitantki po doktoracie to: 

jest autorem i wspdlautorem 13 publikacji naukowych w czasopismach znajdujacych si¢ 

w bazie Scopus ( zas 14 z listy A) , ktore byty cytowane 115. Spoza listy A — 18, a 

siedmiokrotnie brala udziat w konferencjach naukowych ,glownie miedzynarodowych.



Sumaryczny wspdlczynnik oddzialywania wszystkich prac naukowych opublikowanych 

przy wspoludziale Habilitantki wynosi 23,744, liczba cytowani 115, a indeks Hirscha tych 

publikacji wynosi 5 zas sumaryczna liczba punktéw z listy MNiSW 593,5 w tym 521,4 za 

publikacje i 145 za patenty i wzor uzytkowy. 

Natomiast na podkreslenie zastuguje fakt aktywnosci Habilitantki w realizacji prac badawezych 

(3), co sklada sie na doswiadcezenie i szerokg wiedze w dziedzinie inzynierii i ochrony 

srodowiska. Jest tez ekspertem zewnetrzny w ramach Pilotazowego Programu Weryfikacji 

Technologii Srodowiskowych Unii Europejskiej (ETV). 

5.Charakterystyka oraz ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego oraz 

wspolpracy miedzynarodowej Habilitantki. 

W okresie zatrudnienia na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Habilitantka prowadzi 

zajecia dydaktyezne zar6wno w ramach studidéw stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 

i drugiego stopnia dla studentéw kierunkéw: Inzynieria Srodowiska, Ochrona Srodowiska, 

Biotechnologia, Energetyka oraz Zarzadzanie Srodowiskiem na I i II stopniu studiéw 

stacjonarnych i niestacjonarnych w jezyku polskim i w formie e-learningu. 

W trakcie swojej pracy dydaktycznej opracowala i prowadzila wyklady 

i zajecia ¢wiczeniowe z 23 przedmiot6w oraz zajecia laboratoryjne i projektowe z 11 

przedmiotow. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych dr inz. Beata Jablonska byla 

promotorem prac dyplomowych inzynierskich (11) i magisterskich (9). Byla takze recenzentka 

7 prac dyplomowych. Pelnifa réwniez funkcje koordynatora niestacjonarnych studidw 

podyplomowych Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami. 

Za swoj sukces w zakresie dydaktyki Habilitantka uwaza regularne uzyskiwanie 

wysokich ocen w ankietach oceniajacych jakos¢ ksztatcenia 1 postawe wobec studentéw. 

Zaangazowanie autorki wniosku w opracowanie nowatorskiego programu studidw 

podyplomowych zostalo wyrdznione nagrodg zespolowa Rektora  Politechniki 

Czestochowskiej 

Od 2018 dr inz. Beata Jablonska pelni funkcje sekretarza w komitecie redakcyjnym 

czasopisma Inzynieria 1 Ochrona Srodowiska. 

6. Wniosek koncowy



Po szezegdltowej analizie i ocenie dorobku naukowego dr inz. Beaty Jablonskiej , biorgc 

pod uwage duzq wartos¢ naukowg i aplikacyjng opublikowanych prac oraz dziatalnos¢ na rzecz 

wdrazania i popularyzacji wiedzy dotyczacej inzynierii Srodowiska, a zwlaszcza technologii 

oczyszcezania Sciekow i zagospodarowania odpad6éw stwierdzam, ze speiniaja one w stopniu 

wystarezajgcym wymagania ustawowe wynikajace z Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (art. 16 i117) —z pozniejszymi 

zmianami oraz wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyzszego z dnia | wrzeSnia 2011 w sprawie oceny osiggnieé osoby ubiegajqcej sie o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego. Stad wnioskuj¢ o dopuszczenie dr inz. Beaty Jablonskiej do 

dalszych etapow postepowania habilitacyjnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 
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