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RECENZJA 

pracy habilitacyjnej pt.: ,,Naturalne i modyfikowane odpadowe skaty 
pokopalniane jako adsorbenty i substancje wspomagajace oczyszczanie wod i 
Sciek6w” oraz dorobku naukowego dr inz. Beaty Jablonskiej w zwiazku z 

ubieganiem sie o stopien naukowy doktora habilitowanego 

Recenzja zostala przygotowana na podstawie art. 221 ust. 8, uwzgledniajagc osiagniecia 

naukowe osoby ubiegajacej sie o stopiefi doktora habilitowanego odpowiadaja 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 pédzn. zm.) oraz Uchwale Rady dyscypliny 

naukowej Inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka z dnia 22.02.2021 roku w sprawie 

powolania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego w 

dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inzynieria srodowiska, gornictwo i 

energetyka wszczetego na wniosek dr/dr. Beaty Jablonskiej.. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami do postepowania habilitacyjnego moze zosta¢ 

dopuszczona osoba, ktéra posiada stopien doktora oraz osiagniecia naukowe lub artystyczne, 

uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiace znaczny wklad autora w rozwéj 

okreslonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje sie istotng aktywnoscia 

naukowg lub artystyczngq. 

Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Kazda technologia lub system technologiczny w inzynierii srodowiska, w tym w 

gospodarce odpadami, powinien byé oceniony wieloaspektowo w zakresie swojego 

funkcjonowania. W celu dokonania oceny konieczne jest znalezienie kryteri6w oceniajacych, 

uwzgledniajgcych rozne aspekty. W Swietle zasad zr6wnowazonego rozwoju ocena taka 

powinna odbywaé¢ sie na plaszezyznach: ekologicznej, ekonomicznej i spotecznej. 

Osiagniecie naukowe Kandydatki stanowi cykl 7. publikacji naukowych powiazanych 

tematycznie opublikowanych w latach 2012-2020 pod wspdlnym tytulem: Naturalne i 

modyfikowane odpadowe skaly pokopalniane jako adsorbenty i substancje wspomagajqce 

oczyszezanie wéd i Sciekéw. Publikacje ukazaty sie ,,dobrych” czasopismach, a mianowicie- 

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

International Journal of Mineral Processing, Annual Set - The Environment Protection i jedna 

publikacja w materialach konferencyjnych. Laczny wspoltezynnik IF wynosi 12,691, a liczba 

punktéw wg kwalifikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (w roku opublikowania) 

wynosi 330 (296 z uwzglednieniem udzialtu procentowego). Sa to moim zdaniem 

wystarezajace parametry, biorac pod uwage dodatkowo Indeks Hirscha Kandydatki, ktory 

ksztaltuje sie na poziomie 5.



Tematyka badan zawartych w w/w publikacjach dotyczy zagadnienia zagospodarowania 

skal ilastych, powstajgcych w wyniku wydobycia wegla kamiennego i brunatnego, w 

procesach fizykochemicznych oczyszczania sciek6w, w szczegdlnosci w procesie sorpcji i 

koagulacji. Problematyka ta sposdb Scisty dotyczy zagadnien z zakresu inzynierti Ssrodowiska 

1 gornictwa, a zaproponowane rozwigzania moga stanowi¢ alternatywe dla metod 

konwencjonalnych. Zwiekszanie substancji zanieczyszczajacych Srodowisko wymusza 

poszukiwanie efektywnych i ekologicznie bezpiecznych technologii ich usuwania i 

unieszkodliwiania przy jednoczesnym wykorzystaniu produkt6w odpadowych, co stanowi 

jedno z najwiekszych wyzwan inzynierii Srodowiska. Takie wykorzystanie odpadoéw 

mineralnych pozwolitoby czesciowo rozwigza¢ problem ich zagospodarowania, wpisujac si¢ 

w czysta produkcje jako jedna z kluczowych strategii w dazeniu do _ osiagni¢cia 

zrownowazonego rozwoju. W procesach sorpcyjnych stosuje sie najczesciej jako adsorbenty 

substancje syntetyczne takie, jak: wegiel aktywny, zywice jonowymienne i inne. Ich wada sa 

znaczne koszty wytwarzania, dlatego poszukuje sie tanich sorbentow, ktore moglyby byé 

wykorzystane w oczyszczaniu wody oraz sciek6w. Takimi sorbentami moga byé surowce 

mineralne lub produkty odpadowe powstajace w procesach wydobycia i przerébki wegla 

kamiennego i brunatnego. Jednymi z nich sq ily pliocenskie oraz karbonskie tupki 

przyweglowe, ilowce, tupki ilaste, mulowce wchodzgce w sklad tzw. skaly plonnej, ktéra 

stanowi kopaline towarzyszacq zliozu wegla kamiennego. W tym kontekscie glownym celem 

badan Habilitantki bylo zbadanie mozliwosci wykorzystania odpadowych skat ilastych jako 

tanich materialow w procesach fizykochemicznych oczyszczania wody 1 sciekéw. Dr inz. 

Beata Jablonska przeprowadzila szeroko zakrojone badania laboratoryjne i terenowe, ktére 

pozwolity na sformulowanie tezy, ze dobér odpowiedniego rodzaju i wlasciwa 

modyfikacja (obrébka) odpadowych surowcéw mineralnych pokopalnianych umozZliwia 

poprawe ich wlasciwosci strukturalnych i powierzchniowych, a tym samym bardziej 

efektywne wykorzystanie ich w inzynierii Srodowiska. 

W celu udowodnienia tej tezy Habilitantka przeprowadzila badania, kt6re doprowadzity do 

nastepujagcych ustalen wchodzacych w sklad rozprawy habilitacyjne]: 

*  pogornicze skaly ilaste moga by¢ wykorzystane w procesach sorpcji i koagulacji do 

oczyszczania wad 1 sciekéw, 

* odpowiednia ich modyfikacja chemiczna lub termiczna przyczynia sie do poprawy 

wlasciwosci sorpcyjnych i/lub koagulacyjnych, 

¢ badane materialy odpadowe charakteryzujg sie umiarkowanymi wilasciwosciami 

adsorpcyjnymi wzgledem jonéw metali ciezkich i fenolu, lecz ich niska cena i latwa 

dostepnosé moze w ogélnym rozrachunku pozwolié na ich wykorzystanie jako tanich 

adsorbentow jonéw metali ciezkich oraz fenolu w procesach oczyszczania lub 

podezyszczania Sciekow i wod przemystowych. 

* badane skaty ilaste moga byé réwniez wykorzystane jako substancje wspomagajace 

koagulacje wody, szczegdlnie o niskiej metnosci. 

Jak juz wspomniano, badania powyzsze ukazaly sie drukiem w cyklu 7. publikacji. Ich 

analiza pozwolila recentowi na wyciggniecie ponizszych wnioskow: 

1. Wszystkie prace sq spdjne tematycznie i taczy je wykorzystanie surowcdow 

pokopalnianych w procesach fizykochemicznych oczyszczania wody i sciekow,



2. Wykazano przydatnos¢ naturalnych i zmodyfikowanych materialow szczegdélnie w 

procesie sorpceji i koagulacji. 

3. Opracowano skuteczng chemiczng i termiczng metode modyfikacji skat ilastych, co 

doprowadzito do poprawy wlasnosci separacyjnych w procesach adsorpeji i koagulacji. 

4. Prace zostaty opublikowane w znaczacych czasopismach zajmujacych  si¢ 

zagadnieniami technologii wody i Sciek6w oraz zagadnieniami modyfikacji 

powierzchni materialow. Publikacje sq napisana starannie, w dobrym_ uktadzie 

redakcyjnym i z duzym rozeznaniem tematyki. 

5. Oceniajac rozprawe habilitacyjng dr inz. Beaty Jabloriskiej moge stwierdzi¢, ze cykl 

przedstawionych publikacji stanowi prace oryginalne i wartoSciowe, a otrzymane 

rezultaty nie budzq zastrzezen 1 bez watpienia potwierdzajqa sformulowane przez 

Autorke tezy i cele pracy. 

6. Problematyka w sposob Scisly nawigzuje do zagadnien z zakresu inzynierii Srodowiska 

i gérnictwa, a zaproponowane rozwigzania mogq stanowié alternatywe dla metod 

konwencjonalnych stosowanych w oczyszczaniu wody i Sciekéw.. 

W podsumowaniu nalezy stwierdzi¢, ze przedstawiony przez Panig dr inz. Beate Jabtonska 

cykl opublikowanych artykul6w pt.: ,,Naturalne i modyfikowane odpadowe  skaly 

pokopalniane jako adsorbenty i substancje wspomagajgce oczyszczanie wod i Sciekéw” jest 

osiggnieciem naukowym, uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora, stanowigcym znaczny 

wktad Autorki w rozw6j nauk technicznych w rozumieniu stosownych przepiséw. Jest to 

praca dobra warsztatowo i metodologicznie, dowodzaca opanowania techniki samodzielnej 

pracy naukowej przez Autorke oraz formutujaca dobrze uargumentowane wnioski stanowigce 

istotng nowos¢ w dziedzinie technologii wody i sciekéw. Jednoczesnie mozna stwierdzi¢, ze 

Habilitantka zaproponowala metodyke zapewnienia ilosciowej, wieloplaszczyznowej, a 

jednoczesnie zobiektywizowanej oceny rozwigzan technologii, systeméw gospodarki 

odpadami, w aspekcie ich oddziatywania na Srodowisko. Cykl publikacji jest ciekawym i 

wnikliwie rozwiagzanym przykladem pracy teoretyczno-doswiadczalnej o duzym znaczeniu 

praktycznym i wnosi istotny i oryginalny wktad w rozw6j badan nad wykorzystania odpad6w 

w inzynierii Srodowiska. Rozprawa stoi na dobrym poziomie naukowym. 

Ocena pozostalego dorobku naukowego Pani dr inz. Beaty Jabloniskiej powstalego po 
uzyskaniu stopnia doktora. 

Pozostaty dorobek naukowy Pani dr inz. Beaty Jablonskiej opublikowany po uzyskaniu 

stopnia doktora sktada si¢ z 23 artykuléw opublikowanych w czasopismach naukowych, 12 

wystapien na krajowych i miedzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozdziat w 

monografii naukowej. Teksty Pani dr B. Jablonskiej zostaty zamieszczone w prestizowych 

czasopismach naukowych i juz sama ich ilosé $wiadezy o tym, ze wklad Autorki w rozw6j 

nauk technicznych z zakresu inzynierii Ssrodowiska jest nie tylko zauwazalny ale takze istotny. 

Cecha tego dorobku, ktora rzuca sie w pierwszej kolejnosci w oczy, jest jego réznorodnos¢é 

tematyezna. Pani dr B. Jablofiska opublikowala z zakresu oczyszezania sciekéw 

przemystowych, zwlaszcza poszlifierskich z hut szkta oraz wod kopalnianych z 

wykorzystaniem proceséw fizykochemicznych oraz zagospodarowaniem réznych odpadéw 

(w tym odpadéw wydobywezych, osadéw sciekowych, odpadéw powstajacych po procesach 

recyklingu butelek PET, odpadowego weglika krzemu).



O wysokim poziomie tego dorobku $wiadeza takze wysokie wymagania wydawnicze oraz 

prestiz przewazajacej] czeSci dorobku wnioskodawcezyni. Wymagajacy system z reguly 

anonimowych recenzji oraz polityka redakcyjna takich czasopism jak Desalination and Water 

Treatment,, Minerals, Energies, Annual Set The Environment Protection, Journal of 

Environmental Management, Physical Review, International Journal of Mineral Processing, 

Ecological Chemistry and Engineering 8, Archives of Environmental Protection, Polish 

Journal of Environmental Studies i inne, sq gwarancjg wysokiego poziomu naukowego 

tekst6w publikowanych w tych czasopismach. 

Dr inz. Beata Jablonska bierze czynny udziat w zyciu naukowym swojej specjalnosci 

poprzez aktywne uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, kongresach i sympozjach 

naukowych krajowych i miedzynarodowych. Byla autorem lub wspdlautorem, jak juz 

wspomniano, szeregu referat6w, komunikatéw i plakatow prezentowanych na konferencjach 

naukowych krajowych i zagranicznych. Prace te byly prezentowane na $swiatowych 

konferencjach naukowych dotyczacych przede wszystkim inzynierii Srodowiska. 

Na podkreslenie zastuguje rowniez dzialalnos¢ naukowa dr inz. B. Jablonskiej 

prowadzona w ramach grantow i projektow badawczych finansowanych przez NCR i NCBR 

oraz sfery gospodarczej. Granty te realizowane w latach 204-2020 (3 projekty po doktoracie i 

2 przed doktoratem) byly zwigzane z biezacq aktywnoscia naukowg kandydatki, a mianowicie 

technologig wody i Ssciek6w oraz gospodarki odpadami. Nalezy réwniez wymieni¢ 

realizowanie projekt6w finansowanych przez MNiSzW w ramach badan wiasnych i 

statutowych 

Nalezy r6wniez zwrdci¢ uwage na wspdlprace z przedsiebiorstwami oraz dzialalnos¢ 

szkoleniowg i eksperckqa kandydatki. Habilitantka brala udziat w szeregu pracach badawezo- 

rozwojowych i zleconych. Uzyskala 3 patenty i 1 zgloszenie patentowe. Jest réwniez 

ekspertem zewnetrznym w ramach Pilotazowego Programu Weryfikacji Technologii 

Srodowiskowych Unii Europejskiej (ETV) (Umowa ramowa nr 12/2019 0 wspdlpracy 

zawarta w dniu 08.08.2019 r. w Katowicach). 

Reasumujgc pragn¢ stwierdzic, ze dorobek naukowy dr inz. Beaty Jablonskiej jest 

znaczacy, a po uzyskaniu stopnia naukowego doktora znacznie sie powiekszyl, co $wiadcezy o 

intensywnej biezacej aktywnosci naukowej. Aktywnosé ta koncentruje sie wokél problemu 

przede wszystkim badan podstawowych i aplikacyjnych zwigzanych z inzynieria srodowiska, 

a przede wszystkim technicznymi rozwiazaniami regionalnych systeméw zagospodarowania 

odpadéw przemystowych, technologiami i technikami oczyszczania wody i sciekéw. Dorobek 

naukowy Pani dr inz. Beaty Jablonskiej obejmuje szereg oryginalnych publikacji krajowych i 

zagranicznych w tym zakresie, z tego 14 publikacji w czasopismach wyrdéznionych w Journal 

Citation Reports i 18 spoza tej listy oraz uczestnictwo w projektach badawezych 

finansowanych ze srodkéw finansowych na nauke. Jest merytorycznie oryginalny i posiada 

duzq wartos¢é zar6wno poznawcezq jak i aplikacyjng. Pod wzgledem ilosciowym jest 

zadawalajacy. Prace te wnoszq istotny wklad do rozwoju uprawianej przez Kandydatke 

dyscypliny naukowej. Swiadezy o tym réwniez fakt, ze sq cytowane przez innych autorow, w 

tym zagranicznych (liczba cytowan wediug dostarczonych material6w wynosila 106 wg Web



of Science). Powyzsze ustalenia prowadzq r6wniez do wniosku, ze kandydatka osiqggneta w 

swojej specjalnosci autorytet samodzielnego pracownika naukowego. 

Ocena dzialalnosci dydaktycznej, popularyzatorskiej i wspélpracy miedzynarodowej. 

Habilitantka wykazuje sie istotng aktywnoscig w wie¢cej niz jednej uczelni, instytucji 

naukowej, w tym zagranicznej. 

— W roku 2017 odbyla 3-miesieczny staz naukowy w Faculty of Engineering, Department 

of Quality and Engineering Technologies, Slovak University of Agriculture in Nitra, 

Stowacja). Podezas stazu poszerzyla wiedze o aktualnych trendach w rozwoju wybranych 

technologii inzynierskich (wizyty studyjne w zakladach przemystowych) oraz otrzymata 

dostep do aparatury umoZliwiajacej przeprowadzenie wstepnych badan z zakresu 

wiasciwosci odpadéw po recyklingu butelek PET, co zaowocowalo dodatkowym 

osiggnieciem naukowo-badawezym. 

— Od roku 2016 wspdlpracuje z naukowcami z Institute of Materials Physics and 

Technology, Hamburg University of Technology (TUHH). Wspdtpraca pozwolila 

poszerzyé wiedze w zakresie badan strukturalnych material6w, co zaowocowato 

publikacjami w renomowanych czasopismach o zasiegu $wiatowym, z ktorych dwie 

wchodza w sklad prezentowanego osiqggniecia naukowego, zas trzecia dotyczy badan nad 

anizotropia optycznq mieszanin cyjano-bifenyli w rdwnoleglych nanokanatach 

znajdujacych si¢ w membranach na bazie tlenku glinu oraz krzemionki. 

— W 2017 r. podje¢la wspdtprace z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kollataja w 

Krakowie, Wydzialu Inzynierii Produkcji i Energetyki w zakresie prowadzenia 

wspolnych badan naukowych i podejmowania inicjatyw badawezych w_ inzynierii 

Srodowiska oraz produkcji i przetwarzania surowcdw biologicznych oraz nad 

opracowaniem i wdrozeniem nowych metod pomiarowych. Wymiernym efektem tej 

wspotpracy byto wspdlne ztozenie wniosku do projektu badawezego nr NCBR — Program 

Operacyjny Inteligentny Rozw6j 2014-2020 nt.: Imnowacyjna technologia produkcji 

nawozow z mgczki mineralnej, data zlozenia wniosku: 2018-01-05, jak réwniez 

wspotpraca z otoczeniem gospodarczym w zakresie tematyki projektu. 

— W 2019 roku Kandydatka podjela takze wspdlprace z Instytutem Ekologii Terendw 

Uprzemystowionych z siedzibg w Katowicach w ramach Pilotazowego Programu 

Weryfikacji Technologii Srodowiskowych Unii Europejskiej) (ETV) jako ekspert 

zewnetrzny (Umowa ramowa nr 12/2019 0 wspdlpracy z ekspertem zewnetrznym). 

Dr Beata Jabtonska jest aktywna na polu dydaktyki jako adiunkt w Katedrze Inzynierii 

Srodowiska i Biotechnologii na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki 

Czestochowskiej. Prowadzila i prowadzi zajecia dla student6w na réznych kierunkach 

studiéw, tj. 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 wyktady i zajecia ¢wiczeniowe z 23 przedmiot6w oraz zajecia laboratoryjne i 

projektowe z 11 przedmiot6w wyszczegélnionych we wniosku habilitacyjnym. Dla 

wiekszosci z prowadzonych przedmiot6w opracowata autorskie programy nauczania, a dla 

zajeé laboratoryjnych instrukcje i stanowiska do éwiczen. Opracowala réwniez materialy z 

przedmiotéw takich jak: Podstawy bioinformatyki, Techniki bioinformatyczne z elementami 
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genomiki, BHP i ergonomia oraz Hydrologia, Biotechnologia odpadéw, Technologie 

wybranych odpadéw, Geologia i gleboznawstwo w formie interaktywnych material6w 

dydaktyeznych (e-kurs6w), co pozwolilo na wzbogacenie warsztatu dydaktycznego Wydzialu 

Infrastruktury i Srodowiska PCz o e-learning. W roku 2015 byla koordynatorem studiéw 

podyplomowych niestacjonarnych Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania 

odpadami na kierunku inzynieria srodowiska. Zaangazowanie autorki wniosku w 

opracowanie nowatorskiego programu studi6w podyplomowych zostalo wyr6éznione nagroda 

zespotowa Rektora Politechniki Czestochowskiej. 

W trakcie pracy zawodowej prowadzila bardzo aktywng dzialalnos¢ organizacyjna na 

Wydziale Infrastruktury i Srodowiska. W ramach pracy organizacyjnej pelnila i pelni rézne 

funkcje, jak np.:: 

* przewodniczace] Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2020/21, 

* sekretarza czasopisma naukowego Inzynieria i Ochrona Srodowiska (ISSN 1505-3695, 

DOI 10.17512/Ios) od 2018 r. do chwili obecnej, 

* wspdtkoordynatora WISiB ds. POL-on od dnia 1.09.2015 do chwili obecnej, 

* koordynatora studiéw podyplomowych niestacjonarnych Technologiczne i prawne 

aspekty gospodarowania odpadami na kierunku inzynieria srodowiska w roku 2015, 

¢ czlonka Wydzialowej Komisji ds. Zapewnienia Jakosci Ksztalcenia (2008), 

* czionka Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej (w roku akademickim 2008/2009, 

2014/2015, 2015/2016, 2016 do marca 2017), 

* cztonka Zespolu ds. Jakosci Ksztalcenia na kierunku Inzynieria Srodowiska (2012-2016), 

¢ czlonka Wydzialowej Komisji ds. Ankietyzacji w roku akad.: 2006/2007, 2013/2014, 

2018/19, 

* cztonka Polskiego Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych (2019 do chwili 

obecnej). 

Zaangazowanie w prace naukowa, dydaktyczna 1 organizacyjna habilitantki zostalo 

wyrdéznione indywidualnymi i zespolowymi nagrodami Rektora Politechniki Czestochowskie} 

w latach 2016, 2018, 2019. 

Wnhiosek koncowy 

W podsumowaniu stwierdzam, ze Pani dr inz. Beata Jablofska posiada 

osiqggniecia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiace jej znaczny 

wklad w rozw6j nauk technicznych oraz wykazuje sie istotna aktywnoSciq naukowa. 

  

Na podstawie szczegélowej oceny dorobku naukowego oraz oceny wartosci naukowej 

osiagniecia naukowego habilitacyjnego uwazam, ze dr inz. |Beata Jablonska posiada 

pelne kwalifikacje do samodzielnej, twérczej pracy naukowej i spelnia warunki 

wymagane od kandydatéw ubiegajacych sie o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. Stawiam, zatem wniosek 0 dopuszczenie dr inz. Beaty Jablonskiej do 

dalszych etapéw postepowania habilitacyjnego.


