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osiagniecia naukowego oraz catoksztaitu dorobku naukowego, dydaktycznego 

dr Beaty Jabtonskiej w zwigzku z postepowaniem habilitacyjnym 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

nauk inzynieryjno-technicznych 

w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka 

1. Podstawa formalna recenzji 

Podstawqg opracowania recenzji jest uchwata nr 21/2020/2021 Rady Dyscypliny 

Naukowej Inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka Politechniki Czestochowskiej z dnia 

22.02.2021 roku w sprawie powotania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia 

postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie 

Inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka wszczetego na wniosek dr Beaty Jabtoriskiej 

oraz umowa o dzieto zawarta z Politechnika Czestochowska reprezentowang przez prof. dr 

hab. inz. Jerzego Wystockiego, Prorektora oraz prof. dr hab. inz. lzabele Majrzchak —Kocebe, 

Dziekana Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej 

Ocene przygotowano zgodnie z Ustawaq Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 

20 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 85) z art.219. 

2. Podstawowe dane o Kandydatce 

Pani dr Beata Jabtoriska jest absolwentka Wydziat Budownictwa i Inzynierii Srodowiska, 

Politechniki Czestochowskiej. Stopien magistra uzyskata w 1996 roku na kierunku inzynieria 

srodowiska, specjalnosci: zaopatrzenie w wode, unieszkodliwianie sciekéw i odpadow, broniac 

prace nt.: Badania warunkow usuwania zelaza i manganu z wody z wykorzystaniem proces6w 

sorpcyjnych. Promotorem pracy byt dr hab. inz. Zygmunt Debowski, prof. PCz.



Dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie inzynieria srodowiska uzyskata w 

2004 roku na Wydziale Inzynierii i Ochrony Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. Tytut 

rozprawy doktorskiej brzmiat: Warunki techniczne i fizykochemiczne usuwania zanieczyszczen 

organicznych i zawiesin nieorganicznych z zrzutowych wod kopalnianych. Promotorem 

rozprawy byt dr hab. inz. Janusz Girczys, prof. PCz. 

Wyksztatcenie kandydatki uzupetniajg fakultatywne studia przygotowania 

pedagogicznego oraz fakultatywne studia pedagogiczne odbyte na _ Politechnice 

Czestochowskiej. 

Pani dr Beata Jablonska rozpoczeta prace na stanowisku asystenta w Zaktadzie 

Utylizacji Odpadéw i Ochrony Gleby Instytutu Inzynierii Srodowiska na Wydziale Inzynierii i 

Ochrony Srodowiska Politechniki Czestochowskiej w 1996 roku. Od 1.10.2016 roku pracuje na 

stanowisku adiunkta w Katedrze Inzynierii Srodowiska i Biotechnologii na Wydziale 

Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. 

3. Ocena osiagniecia naukowego 

Jako osiaggniecie naukowe Kandydatka przedstawita monotematyczny cykl publikacji 

nt.: ,Naturalne i modyfikowane odpadowe skaty pokopalniane, jako adsorbenty 

i substancje wspomagajgce oczyszczanie wod i sciekow”, na ktory sktada sie 7 prac 

opublikowanych w latach 2012-2020 o tacznym wspotczynniku IF = 12,777 i wartosci punktacji 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (w roku opublikowania) wynoszqacej 330 (296 z 

uwzglednieniem udziatu procentowego). 

W sktad monotematycznego cyklu wchodzg nastepujace publikacje: 

BJ1 Jabtorska B., V. Kityk A., Busch M, Huber P., The structural and surface properties of 

natural and modified coal gangue, Journal of Environmental Management 190 (2017) 

80-90. 

IF2017 - 4,005; MNiSW - 35 pkt. (70%) 

BJ2 Jabtonska B., Busch M., Kityk A. V., Huber P., Natural and Chemically Modified Post- 

Mining Clays - Structural and Surface Properties and Preliminary Tests on Copper 

Sorption, Minerals 2019, 9, 704; doi:10.3390/min9110704. 

IF2019 — 2,380; MNiSW - 100 pkt. (80%) 

BJ3 Jabtofska B., Removing of Cr (Ill) and Cr (VI) compounds from aqueous solutions by 

shale waste rocks, Desalination and Water Treatment 2020, 

doi:10.5004/dwt.2020.25435. 

IF — 1,320, MNiSW - 100 pkt. (100%) 

BJ4 Jabtonska B., Siedlecka E., Removing heavy metals from wastewaters with use of shales 

accompanying the coal beds, Journal of Environmental Management, 155 (2015) 58-66. 

DOI: 10.1016/j.jenvman.2015.02.015.



IF2015 - 3,131; MNiSW - 35 pkt. (90%) 

BJ5 Jabtonska B., Sorption of phenol on rock components occurring in mine drainage water 

sediments, International Journal of Mineral Processing, (2012), 104-105, 71-79. 

IF2012 — 1,378; MNiSW - 30 pkt. (100%) 

BJ6 Jabtonska B., Using Natural and Modified Waste Rocks for Phenol Removal from 

Wastewater, Conference: 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques 

and Medicine (PTZE), 66-68, DOI: 10.1109/PTZE.2018.8503126. 

MNiSW — 15 pkt. (100%) 

BJ7 Jabtonska B., Supporting the Coagulation Process with Shale — Preliminary Studies, 

Annual Set. The Environment Protection (Rocznik Ochrona Srodowiska), Tom 20, 2018, 

780-792. 

IF201g — 0,563; MNiSW - 15 pkt. (100%) 

Sktada sie to tacznie na 330 punktow (w tym 296 punktow indywidualnych) ze srednim 

91,4% udziatem Kandydatki. Impact Factor publikacji wchodzacych w sktad osiggniecia wynosi 

12,777. Wysoka liczba punktow, a takze znaczacy udziat w opublikowaniu prac (cztery prace 

sq autorstwo wytgcznie Kandydatki) Swiadczy o duzej samodzielnosci i dojrzatosci naukowej. 

Wyzej wymienione publikacje (artykuty w czasopismach indeksowanych JCR A i rozdziat z 

monografii) stanowig jednotematyczny cykl dotyczacy technologii zastosowania naturalnych i 

modyfikowanych odpaddw skat pokopalnianych, jako adsorbenté6w ji substancji 

wspomagajgcych oczyszczanie wad i Ssciekow. 

Tematyka badan doswiadczalnych, ktorych wyniki zawarto w cyklu publikacji, jako 

osiagniecie naukowe, dotyczy zagadnienia zagospodarowania skat ilastych powstajgcych w 

wyniku wydobycia wegla kamiennego i brunatnego w _ procesach fizykochemicznych 

oczyszczania Sciekow, w szczegdlnosci w procesie sorpcji i koagulacji. Problematyka ta Scisle 

nawigzuje do zagadnien z zakresu inzynierii srodowiska i gornictwa, a zaproponowane 

rozwigzania moga stanowic alternatywe dla metod konwencjonalnych. Rozprzestrzenianie sie 

substancji niebezpiecznych w srodowisku wymusza poszukiwanie efektywnych i ekologicznie 

bezpiecznych technologii ich unieszkodliwiania przy jednoczesnym wykorzystaniu produktow 

odpadowych, co stanowi jedno z najwiekszych wyzwan wspdiczesnej inzynierii Srodowiska. Do 

oczyszczania sciekOw zawierajgcych zwiqzki szkodliwe, w tym metale ciezkie i zwiazki 

organiczne jest najczesciej stosowany proces sorpcji, wykorzystujgcy substancje syntetyczne 

(najczesciej wegiel aktywny).-Alternatywg dla stosowania konwencjonalnych adsorbentow sq 

surowce mineralne lub produkty odpadowe powstajgce w procesach wydobycia i przerobki 

wegla kamiennego i brunatnego. Wykorzystanie odpadéw mineralnych pozwoli rozwiqgzac 

problem ich zagospodarowania, wpisujac sie w czysta produkcje, jako jedng z kluczowych 

strategii w dazeniu do osiagniecia zrownowazonego rozwoju. W tym kontekscie Habilitantka 

sformutowata, jako gtowny cel badan okreslenie moZzliwosci wykorzystania odpadowych skat 

ilastych, jako tanich materiatow w procesach fizykochemicznych oczyszczania wody i sciekow.



Habilitantka wykorzystujgc swoje doswiadczenie w badaniach laboratoryjnych i 

terenowych majacych na celu ocene skutecznosci badanych technologii sformutowata 

nastepujaca teze: 

Dobor odpowiedniego rodzaju i wiasciwa modyfikacja (obrébka) odpadowych surowcow 

mineralnych pokopalnianych umozliwia poprawe ich wtasciwosci strukturalnych 

i powierzchniowych, a tym samym bardziej efektywne wykorzystanie ich 

w inzynierii srodowiska. 

Wykorzystanie odpadowych skat kopalnianych w procesach oczyszczania wody i sciekow 

stanowito rdzen prac badawczych Habilitantki. Cele szczegotowe badan, ktorych wyniki 

opublikowano w zbiorze monotematycznym byty nastepujace: 

Ocena przydatnosci pokopalnianych odpadow mineralnych i mineralno-weglowych w 

procesach koagulacji i adsorpcji do usuwania zanieczyszczen z wad i sciekow, 

Okreslenie wtasciwosci strukturalnych i powierzchniowych determinujacych 

wtasciwosci sorpcyjne (takich jak: powierzchnia wtasciwa, objetosc pordw oraz 

dystrybucja poréw po rozmiarach, wymiar fraktalny) naturalnych i modyfikowanych 

chemicznie skat pokopalnianych; 

Ocena zdolnosci sorpcyjnych naturalnych i modyfikowanych itow pokopalnianych pod 

wzgledem zwiqgzkow toksycznych, takich jak niektore metale ciezkie (Cr(IIl), Cr(VI), 

Cu(II), Ni(II), Pb(Il)) oraz zwigzki organiczne na przyktadzie fenolu; 

Ustalenie optymalnych warunkoéw obrobki (modyfikacji) rozwazanych — skat 

odpadowych, co pozwolitoby na otrzymanie materiatow o moZzliwych do przyjecia 

wtasciwosciach sorpcyjnych i wspomagajacych koagulacje wody; 

Badania nad mozZliwoscig zastosowania itow pokopalnianych, jako tanich adsorbentow 

do wstepnego oczyszczania sciekow przemystowych. 

Uzyskane przez Habilitantke wyniki badan dotyczace wtasciwosci fizyczno-chemicznych 

oraz strukturalnych i powierzchniowych odpadow wnoszq znaczny wkiad w rozpoznanie 

i charakterystyke licznej grupy bezuzytecznych dotychczas w duzej mierze odpadow, ktore 

mozna wykorzysta¢ w procesach fizyczno-chemicznych oczyszczania wody i sciekow. 

Uzupeiniaja one nieliczne dotad w literaturze doniesienia na ten temat. W przedstawionym 

przez Habilitantke w cyklu publikacji przedstawiono nie tylko wyniki analizy wtasciwosci 

fizyczno-chemicznych i strukturalnych odpadowych surowcow mineralnych, ale takze wyniki 

wieloaspektowych badan ich zdolnosci adsorpcyjnych pod wzgledem jonéw metali ciezkich, 

jak i organicznych na przyktadzie fenolu. Na podstawie badan Habilitantka sformutowata 

nastepujgce wnioski: 

e Rozpatrywane materiaty odpadowe charakteryzujq sie umiarkowanymi wtasciwosciami 

adsorpcyjnymi wzgledem jonow metali ciezkich i fenolu, lecz ich niska cena i tatwa 

dostepnos¢ moze w ogolnym rozrachunku pozwoli¢ na ich wykorzystanie, jako nisko- 

kosztowe adsorbenty jonow metali ciezkich oraz fenolu w procesach oczyszczania lub 

podczyszczania sciekéw i wéd przemystowych.



© Odpadowe skaty ilaste moga by¢ rowniez wykorzystane, jako substancje wspomagajace 

koagulacje wody, szczegdlnie o niskiej metnosci. Stanowig zarodki krystaliczne dla 

tworzacych sie ktaczkow, zwiekszajq liczbe kontaktow przyspieszajac powstawanie 

ktaczkow, obcigzajq je i ulatwiajq ich sedymentacje. 

e Wasciwosci adsorpcyjne naturalnych ilastych skat pokopalnianych moga by¢ poprawione 

poprzez zastosowanie nieskomplikowanych modyfikacji chemicznych lub termicznych. 

Wybor rodzaju modyfikacji jest zalezny pochodzenia skaty odpadowej. 

e W badanych przypadkach aktywacja za pomocg HF i H2SO4 wytworzyta najkorzystniejsze 

zmiany - znaczacy wzrost powierzchni wiasciwej, tworzenie matych i srednich mezoporow, 

a takze mikroporow. Znalazto to odzwierciedlenie w testach sorpcji metali ciezkich. 

e W przypadku modyfikacji termicznych korzystne okazuja sie te przeprowadzane w 

temperaturze 450-600 °C. Powoduja one wypalenie materii organicznej zalegajacej w 

porach, co zwieksza liczbe dostepnych miejsc adsorpcyjnych. Temperatura zbyt wysoka 

powoduje natomiast degradacje mikrostruktury i pogorszenie wtasciwosci sorpcyjnych 

oraz wspomagajacych koagulacje. 

Oryginalnym wktadem autorki wniosku w rozw6j dyscypliny inzynieria srodowiska, gornictwo 

i energetyka jest miedzy innymi: 

e Wykazanie, ze pogornicze skaty ilaste moga by¢é wykorzystane w procesach sorpg¢ji i 

koagulacji do oczyszczania wod i sciekow, a ich odpowiednia modyfikacja chemiczna lub 

termiczna moze poprawic ich wiasciwosci sorpcyjne lub koagulacyjne; 

e Okreslenie wiasciwosci strukturalnych i powierzchniowych pokopalnianych skat ilastych z 

roznych lokalizacji i poddanych roznym modyfikacjom chemicznym lub termicznym; 

e Okreslenie wtasciwosci sorpcyjnych naturalnych i modyfikowanych itow pokopalnianych 

wzgledem Cr(IIl), Cr(Vi), Cu(ll), Ni(II), Pb(Il) oraz fenolu; 

e Okreslenie wptywu rdznych modyfikacji chemicznych i termicznych na wiasciwosci 

strukturalne, powierzchniowe i sorpcyjne. 

Podjeta przez Habilitantke problematyke badawczq uwazam za istotng zarowno z 

poznawczego, jak i technologicznego punktu widzenia. Opisane w publikacjach zagadnienia 

byty od poczatku planowane i jasno sformutowane, jako rozszerzenia lub uzupetnienia 

kolejnych etapow badan. Wedtug mnie jest to udana proba zastosowania odpadow, @ktore 

mozna wykorzysta¢ w procesach fizyczno-chemicznych oczyszczania wody i sciekow. Uwazam, 

ze wyniki przedstawione w publikacjach monotematycznego cyklu uzupetniajg znaczqco 

literature dotyczacym moZliwosci zastosowania odpadow wydobywczych. 

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz opublikowanych prac naukowych 

Kandydatki mozna wskaza¢ najwazniejsze osiggniecia oraz jej wktad w rozwoj dyscypliny 

inzynieria Ssrodowiska, gornictwo i energetyka. Uzyskane wyniki maja wptyw na rozwoj 

dyscypliny i przyczyniaja sie do gtebszego poznania zjawisk i procesOw zwiqzanych z 

zastosowaniem odpadow do _ fizyko-chemicznego oczyszczania wod i _ sciekow. 

Zaprezentowane podejscie jest zgodne z aktualnymi kierunkami rozwoju dyscypliny inzynieria 

srodowiska, gornictwo i energetyka. Ponadto udziat Habilitantki w przedstawionym cyklu jest 

bardzo wysoki i wynosi 91,4%.



Przedstawiony cykl publikacji, jako osiagniecie naukowe (habilitacyjne) posiada 

znaczna wartos¢ poznawcza, a zatem spetnia wymagania dotyczace habilitantow 

przedstawione w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 18 lipca 2018 roku. 

4. Ocena pozostatej dziatalnosci naukowej, aktywnosci dydaktycznej i organizacyjnej. 

Pozostate osiggniecia naukowo badawcze Habilitantki po doktoracie dotyczyty nastepujacych 

zagadnien: 

e Opracowania innowacyjnej technologii oczyszczania sciekow przemystowych opornych na 

biodegradacje, zanieczyszczonych duza iloscig zawiesiny, substancjami powierzchniowo- 

czynnymi, alkaliami, mydtami oraz naturalnymi olejami, pochodzacymi z zaktadow 

recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych, w szczegolnosci odpadowego politereftalenu 

etylenu (PET). 

e Badan wiasciwosci fizyczno-chemicznych odpadéw po recyklingu butelek PET, jako 

komponentow paliw statych, stanowiace zrodto energii odnawialnej w procesach spalania. 

e Badan hydrochemicznych rzek bedacych pod wptywem zrzutowych wod dofowych 

odprowadzanych z kopaln wegla kamiennego w celu opisania zmian, jakosci ich wody, ze 

szczegdlnym uwzglednieniem wskaznikow  okreslajgcych zawartos¢  substancji 

organicznych i mineralnych. Oprécz oceny wptywu wod zrzutowych odprowadzanych z 

kopaln, na jakos¢ wod powierzchniowych dokonano rdowniez oceny technologii ich 

oczyszczania na zmiany, jakosci wody w rzece. Ta czes¢ aktywnosci zaowocowata zbiorem 

publikacji w latach 2006-2010. 

e Opracowania innowacyjnej technologii odzysku weglika krzemu ze Sciekow poszlifierskich 

z hut szkta powstajgacych w trakcie obrobki mechanicznej zwtaszcza szkta krysztatowego. 

e Opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania wypetniacza mineralno-szklanego z 

odpadow poszlifierskich hut szkta, ktore mogg by¢ stosowane do lakierow, farb, gumy i 

tworzyw sztucznych. 

e Opracowania innowacyjnej technologii odzyskiwania sktadnikow uzytecznych gtownie litu, 

wodoru, tworzyw sztucznych, stali, wegla i manganu ze zuzytych pierwotnych baterii 

litowych jednorazowego tadowania, w ktorych metaliczny lit stanowi elektrode ujemna. 

e Badan wspolnego zagospodarowania osadéw sciekowych i dolomitowych odpadow 

poflotacyjnych) poprzez tworzenie mieszanek glebowych. 

e Badan dotyczacych anizotropii optycznej mieszanin cyjanobifenylu umieszczonych w 

rownolegtych nanokanatach w membranach z tlenku glinu i krzemionki. 

Realizujac temat dotyczacy oczyszczania sciek6w z zaktadow recyklingu Habilitantka 

przeprowadzita badania z zakresu tej tematyki, w ktorych zatozyta, ze mozliwe jest wtorne 

wykorzystanie wody z procesOw mycia butelek PET po odpowiednim wezesniejszym jej 

podczyszczaniu. Sktad sciek6w powstajacych w procesie recyklingu odpadow z tworzyw 

sztucznych jest bardzo zrdznicowany i niejednorodny, gdyz poza detergentami zawierajqcymi



srodki powierzchniowo-czynne zawierajg one takze mydta, naturalne oleje, duza ilos¢ 

zawiesiny, sole, ttuszcze i inne. Scieki te charakteryzujq sie duzym tadunkiem zwigzkow 

organicznych oraz zawartoscia specyficznych substancji, ktore w wielu przypadkach sq trudno 

biodegradowalne badz wrecz toksyczne, co ogranicza stosowanie metod biologicznego 

oczyszczania. Do wstepnego oczyszczania sciekow powstajqacych w trakcie mycia butelek PET 

wykorzystano proces koagulacji i flokulacji. Przeprowadzone badania byty badaniami 

nowatorskimi, a otrzymane wyniki badan stanowity podstawe do ztozenia wniosku o ochrone 

patentowg. Wymiernym efektem przedstawiong problematykg byta publikacja w czasopismie 

Journal of of Environmental Management oraz udzielony patent przez Urzad Patentowy: 

Sposob oczyszczania sciekow przemystowych opornych na biodegradacje. Patent PL 234842 

B1 udzielony przez Urzad Patentowy RP. Data ogtoszenia patentu 30.04.2020. 

W badaniach dotyczacych energetycznego wykorzystania odpad6w po myciu butelek PET, 

Habilitantka wykonata analizy termograwimetryczne badanego materiatu. Wykazata, ze 

odpady po myciu butelek PET sq dobrym zrodtem energii. Stwierdzono, ze badane odpady 

sktadem elementarnym (C, H, N, S, O) sq zblizone do materialéw biomasowych, a uzyskana 

wartos¢ opatowa 13,2 MjJ/kg kwalifikuje odpad do wykorzystania energetycznego pod 

warunkiem zmniejszenia ich poczatkowej wilgotnosci. Efektem badan byta publikacja w 

czasopismie Energies w 2019 roku przygotowana we wspotpracy z Wydziatem Inzynierii 

Stowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. 

W badaniach dotyczacych odzysku weglika krzemu SiC ze sciekéw poszlifierskich 

stwierdzono, iz wieksza frakcja weglika krzemu po okresleniu jego czystosci chemicznej i po 

rozdzieleniu na klasy ziarnowe moze zostac wykorzystana, jako pefnowartosciowy materiat 

scierny. Otrzymane wyniki badan stanowity podstawe do ztozenia wniosku o ochrone 

patentowg sposobu odzysku weglika krzemu ze sciekow poszlifierskich oraz wzoru 

uzytkowego zbiornika do odzysku weglika krzemu ze sciekéw poszlifierskich. Patent PL 227000 

B1 udzielony przez Urzad Patentowy RP dotyczacy sposobu odzysku weglika krzemu ze 

sciekow poszlifierskich zostat wyrdzniony i nagrodzony 4 nagrodami zagranicznymi (uzyskat 

dwa ztote medale i jeden srebrny oraz nagrode specjalng na miedzynarodowych wystawach 

wynalazkow) i nagroda krajowg (brazowy medal na miedzynarodowej warszawskiej wystawie 

wynalazkow). Drugi patent PL226185 B1 udzielony przez Urzad Patentowy RP udzielony przez 

Urzad Patentowy RP dotyczyt sposobu wytwarzania wypetniacza mineralno-szklanego. 

Badania hydrochemiczne rzek bedacych pod wptywem zrzutowych wod dotowych 

zaowocowaly cyklem dziewieciu publikacji z lat 2005-2010 gdzie Habilitantka przedstawita 

problem, jaki niosa ze soba zrzutowe wody kopalniane wprowadzane do rzek w gornym biegu 

Wisty. 

Z kolei badania dotyczace odzysku sktadnikow uzytecznych z recyklingowych baterii we 

wspoitpracy z dr inz. Ewa Siedleckga byty podstawg do opracowania zgtoszenia patentowego 

»Sposob odzyskiwania czesci uzytecznych ze zuzytych baterii litowych’- Zgtoszenie patentowe 

P-416902, PAT-24/19/04/16 z dnia 19.04.2016.



Odrebny temat, kt6rym zajmowata sie Habilitantka dotyczyt gospodarki odpadami 

komunalnymi, odpadami poflotacyjnymi osadami sciekowymi. W badaniach stwierdzono, iz 

tworzenie z tych odpadéw mieszanek glebowych pozwala nie tylko rozwigzac problem 

zagospodarowania osaddw sciekowych, ale r6wniez umozliwia stabilizacje powierzchni 

sktadowisk odpadow pylacych, jakimi sq odpady poflotacyjne. W badaniach wykazano, ze 

optymalnym podtozem jest mieszanina ztozona z 75% odpadu poflotacyjnego i 25% osadu 

sciekowego. Wymiernym efektem badan byto 7 publikacji zwigzanych z tym tematem. W 

ramach wspdipracy z zespotem prof. P. Hubera z Politechniki w Hamburgu oraz zespotem prof. 

A. Kityka z Politechniki Czestochowskiej powstata praca dotyczaca dwojtomnosci optycznej 

nematycznych mieszanin binarnych cyjanobifenyli osadzonych w rdwnolegle ufozonych 

nanokanatach mezoporowatych membran na bazie tlenku glinu i krzemionki. W efekcie 

wspOtpracy powstata publikacja w czasopismie Phisical Review E. 

Zarowno monotematyczny zbiér publikacji nt.: ,Naturalne i modyfikowane odpadowe 

skaty pokopalniane, jako adsorbenty i substancje wspomagajgce oczyszczanie wod i sciekow” 

jak i pozostate publikacje zwigzane z realizacjg bardzo szerokiego spektrum badan 

prowadzonych przez Habilitantke po doktoracie swiadczqa o wysokim poziomie i znacznym 

rozwoju naukowym. Na szczegolng uwage zastuguje dorobek praktyczny w postaci trzech 

patentow i zgtoszenia patentowego. 

Wynikiem prac badawczych Habilitantki prowadzonych po uzyskaniu stopnia doktora sq 

liczne naukowe publikacje, rozdziat w monografii oraz udziat i prezentacje na konferencjach 

naukowych. Kandydatka po uzyskaniu stopnia doktora jest autorem lub wspotautorem 16 

artykutow naukowych indeksowanych przez baze Web of Science, z czego 7 wchodzi w sktad 

osiagniecia naukowego. Sumaryczny IF wedtug listy JCR po doktoracie wynosi 23,744. Indeks 

Hirsha wedtug bazy Web of Science wynosi 5, natomiast liczba cytowan 106 (91 bez 

autocytowan). 

Liczba punktdw z listy MNiSW po doktoracie tacznie z punktami za uzyskane patenty 

wynosi 783 (593,5 zgodnie z udziatem procentowym). Kandydatka oprocz publikacji 

wieloautorskich posiada takze publikacje autorskie. Na ogdlng liczbe 14 artykutow, w 12 

wystepuje, jako samodzielny lub pierwszy autor. Swiadczy to o dojrzatosci naukowej 

Habilitantki, ale takze o jej umiejetnosci wspdtpracy w zespole. Swoje prace Habilitantka 

publikowata przede wszystkim w takich czasopismach jak: Journal of Environmental 

Management, Minerals, Desalination and Water Treatment, Journal of Environmental 

Management, International Journal of Mineral Processing, Annual Set. The Environment 

Protection, Energies, Physical Review E, Ecological Chemistry and Engineering S, Archives of 

Environmental Protection 

Uzyskane wyniki badani Habilitantka publikowata takze, jako rozdziaty w monografii 

oraz w materiatach konferencyjnych o zasiegu krajowym oraz miedzynarodowym. 

Prezentowata je i konfrontowata na pietnastu konferencjach miedzynarodowych. 

Mozna wiec stwierdzi¢, ze ogdlny dorobek naukowy Habilitantki jest znaczacy 

oraz zostat w istotnym stopniu powiekszony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.



Uwazam, ze liczba publikacji, ich wartosé merytoryczna i podane wartosci parametryczne 

spetniajg w stopniu bardzo dobrym zwyczajowe kryteria postepowania habilitacyjnego 

w dyscyplinie inzynieria srodowiska. 

Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora Habilitantka zrealizowata dwa projekty 

badawcze, jako kierownik i jako gtowny wykonawca w grancie promotorskim. Po doktoracie 

w latach 2019-2020 jako wykonawca zrealizowata projekt PARP nr POIR.O2.03.02-10-0022/18, 

Opracowanie i wdrozenie innowacyjnej dzianiny dystansowej ze zintegrowanym systemem do 

redukcji mikrobiologicznej, dla firmy PPHU TRANS-TEX S.C. Przygotowywata wnioski do 

projektu badawczego NCN nr 312729 (edycja OPUS 10) nt. Badanie wtasciwosci fizyczno- 

chemicznych osadow sciekowych waloryzowanych odpadami statymi oraz do projektu 

badawczego nr POIR.O4.01.04-00-0110/17 (NCBR — Program Operacyjny Inteligentny Rozwoj 

2014-2020 w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2017), nt.: Innowacyjna technologia produkcji 

nawozow z mqczki mineralnej. Jako kierownik i wykonawca realizowat osiem projektow w 

ramach badari wtasnych i statutowych w Instytucie Inzynierii Srodowiska Politechniki 

czestochowskiej. Jako wykonawca brata udziat w zespotach badawczych realizujgcych badania 

oraz prace wdrozeniowe na rzecz sektora gospodarczego. 

Byta takze ekspertem zewnetrznym w ramach Pilotazowego Programu Weryfikacji 

Technologii Srodowiskowych Unii Europejskiej (ETV). Jej dziatalnos¢é naukowa i organizacyjna 

zostata doceniona odznaczeniami i nagrodami indywidualnymi i zespotowymi Rektora 

Politechniki Czestochowskiej. Po doktoracie Habilitantka brata udziat w wielu programach 

europejskich i szkoleniach dotyczacych miedzy innymi: prowadzenia weryfikacji technologii 

srodowiskowych zgodnie z Ogdlnym Protokotem Weryfikacji ETV UE wersja 1.3, szkoleniu z 

systemu zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2008-2 w laboratorium badawczym, 

odpowiedzialnos¢ i obowigzki Kierownika ds. Jakosci, seminarium realizowanym w ramach EU 

Industry Days 2019 pt. Oczyszczalnie sciekdw komunalnych waznym ogniwem SMART cities, 

szkoleniu LCA w gospodarce sciekowo-osadowej, kursie szkoleniowym Project Management 

prowadzonym przez Poland IT Center. 

Habilitantka jest cztonkiem w komitecie redakcyjnym czasopisma Inzynieria i Ochrona 

Srodowiska (ISSN 1505-3695, ISSN ON-LINE 2391-7253, DOI 10.17512/ios), od 2018 roku peini 

funkcje sekretarza redakcji. W latach 2013-2020 Habilitantka wykonata 21 recenzji artykutow 

i manuskryptow w tym do czasopism o zasiegu miedzynarodowym (JCR). 

W ramach mobilnosci zagranicznej Habilitantka odbyta w 2017 roku trzy miesieczny 

staz naukowy w Faculty of Engineering, Department of Quality and Engineering Technologies, 

Slovak University of Agriculture in Nitra, Stowacja. Od 2016 roku wnioskodawczyni 

wspoipracuje rowniez z naukowcami z zespotu Prof. Patricka Hubera z Institute of Materials 

Physics and Technology, Hamburg University of Technology (TUHH). W styczniu 2017 r. 

Habilitantka podjeta wspotprace z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kottataja w 

Krakowie, Wydziatem Inzynierii Produkcji i Energetyki. Oprocz tego nawiazata-wspolprace z 

Laboratorium Eksperymentalnych Technik Badawczych, Produktow i Surowcow Biologicznych 

posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, na Wydziale Inzynierii Produkcji i 

Energetyki Uniwersytetu Rolniczego oraz od 2019 roku z Instytutem Ekologii Terenow



Uprzemystowionych z siedziba w Katowicach w ramach Pilotazowego Programu Weryfikacji 

Technologii Srodowiskowych Unii Europejskiej (ETV), jako ekspert zewnetrzny. 

Od rozpoczecia pracy na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego do chwili 

obecnej prowadzila zajecia dla studentow na rdznych kierunkach studidw: Inzynieria 

Srodowiska, Ochrona Srodowiska, Biotechnologia, Energetyka oraz Zarzadzanie Srodowiskiem 

na | i Il stopniu studidw stacjonarnych i niestacjonarnych w jezyku polskim i w formie e- 

learningu. W trakcie swojej pracy dydaktycznej opracowata i prowadzita wyktady i zajecia 

cwiczeniowe z 23 przedmiotow oraz zajecia laboratoryjne i projektowe z 11 przedmiotow. Dla 

wiekszosci z prowadzonych przedmiot6w opracowata autorskie programy nauczania. 

Opracowata rowniez materiaty z przedmiotow takich jak: Podstawy bioinformatyki, Techniki 

bioinformatyczne z elementami genomiki, BHP i ergonomia oraz Hydrologia, Biotechnologia 

odpadéw, Technologie wybranych odpaddw, Geologia i gleboznawstwo w_ formie 

interaktywnych materiatow dydaktycznych (e-kursdw), co pozwolito na wzbogacenie 

warsztatu dydaktycznego Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska PCz 0 e-learning. Po uzyskaniu 

stopnia doktora byta promotorem 9 prac magisterskich i 11 inzynierskich. W 2015 roku byta 

koordynatorem studid6w podyplomowych niestacjonarnych Technologiczne i prawne aspekty 

gospodarowania odpadami na kierunku inzynieria srodowiska, za co zostata wyrdzniona 

nagroda zespotowg Rektora Politechniki 

W trakcie pracy zawodowgj Habilitantka prowadzita aktywng dziatalnos¢ organizacyjna 

na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej w tym: petnita funkcje 

przewodniczacej Wydziafowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/21, jest 

wspotkoordynatorem ds. POL-on od 2015 roku, byta koordynatorem studidw podyplomowych 

niestacjonarnych Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami na kierunku 

inzynieria Srodowiska, cztonkiem Wydziatowej Komisji ds. Zapewnienia, Jakosci Ksztatcenia, 

cztonkiem Wydziatowej Komisji Rekrutacyjnej, cztonkiem Zespotu ds., Jakosci Ksztafcenia na 

kierunku Inzynieria Srodowiska oraz Wydziatowej Komisji ds. Ankietyzacji. Uczestniczyta w 

pracach zwiazanych z dostosowaniem programow studid6w na Wydziale Infrastruktury i 

Srodowiska do Krajowych Ram Kwalifikacyjnych oraz w opracowaniu Wydziatowej Ksiegi, 

Jakosci Ksztatcenia, Raportu Rocznego i Raportu Samooceny na kierunku Inzynieria 

Srodowiska. Uczestniczyta w szeregu akcji promocyjnych Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska 

Politechniki Czestochowskiej. 

Reasumujac, wysoko oceniam dziatalnos¢ naukowa Habilitantki oraz jej aktywnos¢ we 

wdrazaniu wynikow badan w praktyce, a takze dziatalnos¢ dydaktycznq i organizacyjna. 

5. Podsumowanie 

Analiza danych zawartych w dokumentacji habilitacyjnej wskazuje, ze przedtozone 

przez Kandydatke osiagniecie naukowe jest oryginalne i wnosi istotny wktad w rozwoj nauki 

w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka. Ogdlny dorobek naukowo- 

10



badawczy Habilitantki jest znaczny. Wyniki jej badan majg znaczenie poznawcze i aplikacyjne. 

Jest rozpoznawana w krajowym oraz miedzynarodowym gronie naukowym zajmujacym sie 

inzynierig srodowiska. 

Osiagniecie naukowe, dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny spetniaja 

wymogi stawiane osobom ubiegajgcym sie o stopien doktora habilitowanego w dyscyplinie 

inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka. 

W zwiazku z tym wnioskuje o nadanie dr Beacie Jabtonskiej stopnia naukowego 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie nauk inzynieryjno- 

technicznych w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka. 

dr hab. inz. Wojciech Dabrowski, prof. PB 

Woje Pewee Use 
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