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RECENZJA 

osiagniecia naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej dr inz. Pawta Wolskiego 

ubiegajacego sie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inzynieryjno- 

technicznych w dyscyplinie inzynieria Ssrodowiska, gornictwo i energetyka 

1. Podstawa formalna recengji 

Formalng podstawq recenzji jest pismo Kierownika Dyscypliny Naukowej Inzynieria 

Srodowiska, Gérnictwo i Energetyka, Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska Politechniki 

Czestochowskiej, dr hab. inz. lwony Zawieja, informujgce, ze w dniu 28.06.2021 r. Rada 

Dyscypliny Inzynieria Srodowiska, Gornictwo i Energetyka Wydziatu Infrastruktury i 

Srodowiska Politechniki Czestochowskiej powotata mnie na recenzenta w postepowaniu 

habilitacyjnym dr inz. Pawta Wolskiego Uchwata nr 49/2020/2021. 

Ocene przygotowatam uwzgledniajgc wymagania zawarte w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r 

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Opracowujac recenzje 

kierowatam sie r6wniez opracowaniem ,,Poradnik. Postepowania dotyczqce nadawania 

stopnia doktora habilitowanego”, dostepnym na stronie internetowej Rady Doskonatosci 

Naukowej. Ocene wykonatam na podstawie przestanych materiaféw, ktdre zostaty 

przygotowane zgodnie z Wymaganiami dokumentacyjnymi wnioskow w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego, okreslonymi przez Rade Doskonatosci Naukowej, tzn. 

zawieraty wniosek przewodni, dane wnioskodawcy, kopie dokumentu potwierdzajqcego 

posiadanie stopnia doktora, autoreferat oraz wykaz osiggnieé naukowych albo artystycznych, 

stanowigqcych wktad w rozwoj dyscypliny. 

2. Sylwetka Kandydata 

Dr inz. Pawet Wolski w 2000 roku ukoriczyt studia na Wydziale Inzynierii i Ochrony Srodowiska 

(obecnie Wydziat Infrastruktury i Srodowiska) Politechniki Czestochowskiej, uzyskujac stopien 

magistra inzyniera, kierunek Inzynieria Srodowiska, specjalnos¢ Zaopatrzenie w wode, 

unieszkodliwianie sciekéw i odpadow. Prace dyplomowg magisterska, zatytutowang ,,Badanie 

struktury osadéw sciekowych kondycjonowanych metodami niekonwencjonalnymi” wykonat



pod kierunkiem dr inz. Lidii Wolny. R6wniez w lipcu 2000 roku ukoriczyt trzyletnie Studium 

Przygotowania Pedagogicznego, uzyskujac kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania 

w srednim i zasadniczym szkolnictwie zawodowym. W 2003 roku uzyskat stopien magistra na 

Wydziale Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, kierunek Zarzadzanie i marketing, 

specjalnos¢ Zarzqdzanie finansami przedsiebiorstw. W 2006 roku obronit rozprawe doktorska 

pt. ,Parametry reologiczne w analizie intensyfikacji procesu kondycjonowania osadow 

Sciekowych” na Wydziale Inzynierii i Ochrony Srodowiska (obecnie Wydziat Infrastruktury i 

Srodowiska) Politechniki Czestochowskiej i uzyskat stopieh doktora nauk technicznych. 

Promotorem rozprawy doktorskiej byta dr hab. inz. Lidia Wolny prof. PCz, a recenzentami prof. 

dr hab. inz. January Bien i dr hab. inz. Jolanta Podedworna. Kandydat nadal podnosit swoje 

kwalifikacje zawodowe: w 2009 roku ukonczyt kurs obstugi programu AutoCAD I-go stopnia, a 

w 2013 roku ukonczyt roczne Podyplomowe Studia Informatyki dla nauczycieli. 

Dr inz. Pawet Wolski od ukoniczenia studidw jest zawodowo zwigzany z Wydziatem Inzynierii i 

Ochrony Srodowiska (obecnie Wydziat Infrastruktury i Srodowiska) Politechniki 

Czestochowskiej. W latach 2000-2008 byt zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie 

Inzynierii i Ochrony Srodowiska, nastepnie, w latach 2008-11 pracowat na stanowisku 

starszego wyktadowcy, a od 2011 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie 

Inzynierii i Ochrony Srodowiska (obecnie w Katedrze Sieci i Instalacji Sanitarnych). 

3. Ocena osiggniecia naukowego 

3.1. Ocena formalna 

Podstawa do ubiegania sie o stopien doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych 

w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka jest jednotematyczny cykl 19 

publikacji powstatych w latach 2008-2020 pt. ,,Intensyfikacja odwadniania oraz analiza 

reologiczna kondycjonowania osadéw sciekowych poddanych stabilizacji’. Wsrdéd publikacji 

wchodzacych w sktad osiggniecia naukowego Habilitant jest samodzielnym autorem 6 

publikacji, pierwszym autorem w 9 pracach, drugim autorem w 3 pracach i w jednej pracy jest 

ostatnim (trzecim} autorem. Jego udziat w powstaniu prac wspdtautorskich wynosi od 33% 

(jedna praca) do 80%, natomiast udziat Kandydata w powstanie cyklu prac zostat okreslony 

jako 69,79%, jest to zatem udziat wysoki. Wiekszos¢ prac zadeklarowanych w osiagnieciu 

naukowym zostata opublikowana w czasopismach Rocznik Ochrona Srodowiska (7 prac), 

Desalination and Water Treatment (wczesniej Desalination) (6 prac), Environment Protection 

Engineering (2 prace) oraz Archives of Environmental Protection (2 prace). Wspdtczynniki 

wptywu (IF) tych czasopism zostaty podane we wniosku zgodnie z rokiem publikacji i wynoszq 

od 0,162 do 1,234. Dwie prace zostaty opublikowane w Journal of Ecological Engineering 

(praca nr 2 wg zamieszczonej nizej listy) oraz w materiatach konferencyjnych indeksowanych 

w bazie Web of Science (praca nr 5). Te dwie publikacje nie posiadajg wspotczynnika Impact 

Factor, przy czym w autoreferacie btednie podano, ze praca nr 2 (Journal of Ecological 

Engineering) posiada IF r6wny 0,790. Zatem od tacznego wspotczynnika wptywu wszystkich 

prac wchodzacych w sktad cyklu, ktoéry wedtug informacji podanej przez Habilitanta wynosi 

13,764, nalezy odja¢ wartos¢ 0,703 btednie przypisang dla pracy w Journal of Ecological 

Engineering. Prawidtowa wartos¢ IF jednotematycznego cyklu prac stanowigqcych 

osiagniecie naukowe wynosi zatem 13,061. Z kolei praca nr 5 nie znajduje sie w bazie Journal



Citation Reports (JCR), jak podaje Habilitant, natomiast jest indeksowana w bazie WoS oraz w 

bazie Scopus. Wspomniane niescistosci nie wptywajq na ocene merytoryczng osiagniecia 

naukowego, poniewaz wszystkie publikacje wchodzace w jego sktad spetniajg wymagania 

okreslone w Art. 219 pkt 2 lit. b Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym / 

nauce tzn. w roku opublikowania artykutu w ostatecznej formie byty ujete w wykazie 

sporzgdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b. 

Lista publikacji wchodzacych w sktad osiagniecia naukowego (zachowana numeracja podana 

w Autoreferacie): 

1) 

2) 

3) 

4) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Wolski P., The effect of ultrasonic disintegration on sewage sludge conditioning, 

Desalination and Water Treatment, Vol. 199, 2020, 99-106, ISSN 1944-3994, 1944- 

3986. IF: 0,854; udziat 100% 

Wolski P., Sonification energy in the process of ultrasonic disintegration, Journal of 

Ecological Engineering, Vol. 21, 3, 2020, 36-40, ISSN 2299-8993. IF: brak; udziat 100% 

Wolski P., Analysis of rheological properties of modified sewage sludge, Desalination 

and Water Treatment, Vol. 134, 2018, 143-147, ISSN 1944-3994, 1944-3986. IF: 1,234; 

udziat 100% 

Wolski P., Strugacz R., Analysis of energy demand in the process of continuous and 

pulse sonication of sewage sludge, Rocznik Ochrona Srodowiska, T.20, 2018, 793-803, 

ISSN 1506-218x. IF: 0,563; udziat 80%. 

Wolski P., Rheological properties of disintegrated sewage sludge, E3S Web of 

Conferences, 7.22, 2017, 7s, DOI 10.1051/e3sconf/20172200189. IF: brak; udziat 100% 

Wolski P., Analysis of rheological models of modified sewage sludge, Rocznik Ochrona 

Srodowiska, T.19, 2017, 230-239, ISSN 1506-218. IF: 0,899; udziat 100% 

Wolski P., Wspomaganie koncowego zageszczania i odwadniania osadéw Sciekowych, 

Rocznik Ochrona Srodowiska, T.18, nr 1, 2016, 730-742, ISSN 1506-218X. IF: 0,705; 

udziat 100% 

Wolski P., Wolny L., Zawieja |., Ultrasonic processors and drainage of sewage sludge, 

Rocznik Ochrona Srodowiska, Vol. 17, No. 1, 2015, 450-460, ISSN 1506-218x. IF: 0,808; 

udziat 50% 

Wolski P., Zawieja |., Susceptibility of conditioned excess sludge to biodegradation and 

dewatering, Environment Protection Engineering, Vol. 41, No. 3, 2015, 5-17. IF: 0,505; 

udziat 50% 

10) Wolski P., Zawieja |., Hybrid conditioning before anaerobic digestion for the 

improvement of sewage sludge dewatering, Desalination and Water Treatment, Vol. 

52, No. 19-21, 2014, 3725-3731, ISSN 1944-3994. IF: 1,173; udziat 70% 

11) Wolski P., Matkowski M., Dewatering of excess sludge submitted anaerobic 

stabilization assisted conditioning process, Rocznik Ochrona Srodowiska, Vol. 16, 2014, 

93-104, ISSN 1506-218X. IF: 0,442; udziat 80% 

12) Wolski P., Matkowski M., Dewatering of initially conditioned excess sludge after 

fermentation, Desalination and Water Treatment, Vol. 52, No. 19-21, 2014, 3973- 

3978, ISSN 1944-3994. IF: 1,173; udziat 80%.



13) Zawieja |., Wolski P., Effect of hybrid method of excess sludge disintegration on the 

increase of their biodegradability, Environment Protection Engineering, Vol. 39, No. 2, 

2013, s. 153-165, ISSN 0324-8828. IF: 0,439; udziat 40% 

14) Wolski P., Zawieja |., Analiza parametrow reologicznych wstepnie kondycjonowanych 

osaddéw sciekowych poddanych fermentacji, Rocznik Ochrona Srodowiska, T. 15, nr 2, 

2013, 1645-1657, ISSN 1506-218x. IF: 0,806; udziat 60% 

15) Zawieja |., Wolski P., Effect of thermal disintegration of excess sludge on the 

effectiveness of hydrolysis process in anaerobic stabilization, Archives of 

Environmental Protection, Vol. 38, No. 1, 2012, 103-114, ISSN 0324-8461. IF: 0,506; 

udziat 40% 

16) Wolski P., Zawieja |, Effect of ultrasound field on dewatering of sewage sludge, 

Archives of Environmental Protection, Vol. 38, No. 2, 2012, 25-31, ISSN 2083-4772. IF: 

0,506; udziat 60% 

17) Wolski P., Wolny L., Wptyw dezintegracji i fermentacji na podatnos¢ osadéw 

$ciekowych do odwadniania, Rocznik Ochrona Srodowiska, T. 13, nr 2, 2011,1697- 

1706, ISSN:1506-218x. IF: 0,162; udziat 50% 

18) Zawieja |., Wolny L., Wolski P., Influence of excessive sludge conditioning on the 

efficiency of anaerobic stabilization process and biogas generation, Desalination, Vol. 

222, No. 1-3, 2008, 374-381, ISSN 0011-9164. IF: 1,155; udziat 33% 

19) Wolny L., Wolski P., Zawieja |., Rheological parameters of dewatered sewage sludge 

after conditioning, Desalination, Vol. 222, No. 1-3, 2008, 382-387, ISSN 0011-9164. IF: 

1,155; udziat 33%. 

Analiza formalna prac wchodzacych w sktad osiggniecia naukowego nasuwa jedna watpliwosc, 

dotyczqacq pracy nr 19 wg listy zamieszczonej w Autoreferacie (ktéra zostata zachowana w 

przytoczonej wyzej liscie). Praca wspdtautorska opublikowana w czasopismie Desalination w 

2008 roku nosi tytut ,,Rheological parameters of dewatered sewage sludge after conditioning” 

i pokrywa sie tematycznie z tematyka rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku, ktora 

nosita tytut ,,Parametry reologiczne w analizie intensyfikacji procesu kondycjonowania osadow 

sciekowych”. Z uwagi na podobienstwo tematu tej pracy do tematu rozprawy doktorskiej, 

uwazam, ze praca nr 19 nie powinna wchodzic w sktad osiaggniecia naukowego, lecz w sktad 

pozostatego dorobku Kandydata. Nalezy przy tym zaznaczy¢, ze wytaczenie tej publikacji z 

cyklu nie wptywa w istotny sposdb na jego ocene, z uwagi na duza liczebnosé publikacji oraz 

fakt, ze w przedmiotowej pracy udziat Habilitanta wynosi jedynie 33%. 

3.2. Ocena merytoryczna 

Tematyka cyklu publikacji stanowiacego osiagniecie naukowe Kandydata miesci sie w 

dyscyplinie inzynieria srodowiska, gdornictwo i energetyka i dotyczy nadal aktualnego 

zagadnienia zwiqzanego z kondycjonowaniem i odwadnianiem osadéw sciekowych. 

Kondycjonowanie jest waznym elementem procesu przerdbki osadéw sciekowych. Osiagany 

w metodzie ultradzwiekowej efekt rozbicia ktaczkow osadow ma bardzo istotne znaczenie dla 

procesu stabilizacji osadéw, poniewaz prowadzi do rozerwania silnych wiqzan chemicznych co 

w konsekwencji ufatwia przebieg procesu hydrolizy. Nastepuje r6wniez uwolnienie wody 

zwiazanej w komorkach osadu czynnego. Dzieki temu mozliwe jest osiagniecie wyzszej 

efektywnosci odwadniania osadéw, co z kolei wptywa na zmniejszenie objetosci osadow 
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poddawanych kolejnym etapom przerdbki (mniejsze wymiary urzadzen) oraz ogranicza 

objetos¢é osadoéw przeznaczonych do zagospodarowania. Zmniejszona zawartos¢ wody 

podnosi rowniez wartosé€ energetyczng osadu. Dodatkowo ingerencja w strukture osadéw 

sciekowych w procesie sonikacji wotywa na parametry reologiczne, charakteryzujace ich 

zdolnosé do ptyniecia. Nalezy przy tym zauwazyc, ze parametry procesu sonifikacji m.in. 

natezenie pola ultradzwiekowego oraz czas ekspozycji maja wprawdzie pozytywny wptyw na 

przebieg procesu fermentacji, jednak z drugiej strony dyspersja ktaczkow osadu wywotana 

dziataniem ultradzwiek6w, moze w_ niektdrych przypadkach wptywac negatywnie na 

efektywnos¢ ich odwadniania. Rozrobione, pojedyncze ktaczki moga zatyka¢ pory w 

przegrodach filtracyjnych wptywajac tym samym na koficowe parametry charakteryzujqce 

efektywnos¢ odwadniania. Dodatkowo zastosowanie ultradzwiek6w wigqze sie ze 

zwiekszonym zuzyciem energii. Z tego powodu badania prowadzone przez Habilitanta majq 

wymiar praktyczny. 

Nalezy zauwazy¢c, ze Habilitant z rzadko spotykang konsekwencjq realizuje jeden nurt 

badawczy, poswiecony wtasciwosciom reologicznym osadéw oraz ich kondycjonowaniu. 

Kolejne prace, poczgwszy od dyplomu magisterskiego (2000 r), poprzez rozprawe doktorska 

(2006 r), az do obecnie przedstawionego osiagniecia naukowego, poswiecone sq tym wiasnie 

zagadnieniom. Tematyka podjeta w powiazanym tematycznie cyklu  artykutow, 

stanowigcych osiagniecie naukowe Kandydata, w odrdznieniu od badan na etapie 

doktoratu, dotyczy osadéw sciekowych poddanych stabilizacji. 

Habilitant podzielit swoje badania na trzy etapy, a kazdemu z etapow badan przypisat 

odpowiednie pozycje z listy publikacji wchodzacych w sktad osiagniecia naukowego: 

1) Ocena wptywu wstepnej modyfikacji osaddw sciekowych na przebieg intensyfikacji 

procesu fermentacji (publikacje nr 9, 13, 15, 18); 

2) Okreslenie pojedynczych i potaczonych metod kondycjonowania osaddéw 

sciekowych poddanych stabilizacji na efektywnos¢ ich odwadniania (publikacje nr 

1, 2,4, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17); 

3) Badania wplywu czynnikow kondycjonujacych na parametry reologiczne osadéw 

sciekowych (publikacje nr 3, 5, 6, 14, 19). 

Badania w pierwszym etapie polegaty na ocenie wplywu wybranych metod kondycjonowania 

osadow sciekowych (metoda ultradzwiekowa, metoda termiczna, metoda hybrydowa) na 

przebieg procesu fermentacji. Substratem do badan byt osad czynny nadmierny. W przypadku 

metody ultradzwiekowej stosowano procesor ultradzwiekowy o mocy 1500 W, czestotliwosci 

20 kHz i dtugosci fali 39,42 um. Badania prowadzono wykorzystujgc natezenia fali UD: 1,6; 2,2; 

2,7; 3,2 oraz 3,8 W/cm? i czas nadzwiekawiania od 0 do 10 minut. Procesowi fermentacji 

poddano osady niekondycjonowane oraz wstepnie kondycjonowane polem UD. Stabilizacje 

prowadzono zaréwno w kolbach laboratoryjnych 0 pojemnoéci 0,5 dm? przez okres 10 dni, jak 

i w bioreaktorze. Kolby stanowiace modele komor fermentacyjnych umieszczono w cieplarce 

laboratoryjnej w warunkach mezofilowych. Kondycjonowanie termiczne polegato na 

podgrzewaniu osadéw (temperatury 60°C, 70°C, 80°C i 90°C). Metoda hybrydowa polegata na 

tacznym zastosowaniu wptywu ultradzwiekow i podwyzszonej temperatury. Oceniano stopien 

dezintegracji osadow, stezenie ChZT oraz LKT w cieczy nadosadowej, zawartos¢ suchej masy



w osadach (przed i po fermentacji). Do najwazniejszych osiagnie¢ wynikajacych z 

przeprowadzonych badan nalezqa nastepujace stwierdzenia i obserwacje: 

wstepne kondycjonowanie osadéw nadmiernych polem ultradzwiekowym wplywa na 

zwiekszenie stopnia rozktadu czgstek osaddw, powodujgc rozpad komérek 

drobnoustrojow, co jest warunkiem koniecznym przyspieszenia procesu hydrolizy, a w 

konsekwengji intensyfikacji procesu stabilizacji; 

— zastosowanie czynniko6w wspomagajacych (dezintegracja ultradzwiekowa, termiczna, 

chemiczna, hybrydowa) intensyfikuje proces fermentacji wyrazony wzrostem 

chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), lotnych kwasow ttuszczowych (LKT), jak 

i produkcje biogazu; 

— skutecznosé koncowego odwadniania osadow zalezy od przebiegu fermentacji oraz 

zastosowanych metod wspomagajacych proces stabilizacji; 

— najlepsze efekty, tj. najwyzszy stopien dezintegracji (45%), przyrost stezenia LKT (11- 

krotny), najwyzszy stopien przefermentowania osadéw (68-76%) oraz najwyzszq 

produkcje biogazu (0,338-0,465 dm?/g s.m.o.) zaobserwowano w_przypadku 

zastosowania kondycjonowania taczonego (metoda ultradzwiekowa w potaczeniu z 

metodg termiczna). 

W drugim etapie badafn oceniano wptyw zastosowanych metod kondycjonowania 

(ultradzwieki, wysoka temperatura oraz metoda taczona) na podatnos¢ osaddow 

fermentowanych na odwadnianie. Ocena podatnosci na odwadnianie zostata wykonana na 

podstawie pomiarow czasu ssania kapilarnego (CSK) oraz oporu wtasciwego osadéw podczas 

filtracji. Sq to proste i szybkie metody, pozwalajace na skuteczna ocene zdolnosci oddawania 

przez osad wody podczas filtracji. Podobnie jak w pierwszym etapie badan, etap drugi rowniez 

prowadzony byt jedynie w skali laboratoryjnej i nie podjeto proby weryfikacji osiggnietych 

efektow w wiekszej skali. Mozna byto rowniez pokusi¢ sie o wykonanie jeszcze innych 

pomiarow, np. z wykorzystaniem wirdwki laboratoryjnej. Najwazniejsze stwierdzenia i wnioski 

ptynace z Il etapu badan sq nastepujace: 

— zastosowanie kondycjonowania ultradzwiekami spowodowato pogorszenie zdolnosci 

osadow Ssciekowych do odwaniania; 

— zmniejszenie zdolnosci filtracyjnych byto wprost proporcjonalne do _ czasu 

nadzwiekawiania oraz dtugosci fali pola ultrad2wiekowego; 

— pozytywny wptyw dziatania pola ultradzwiekowego na efekt zageszczania osadow 

sciekowych. Pojedyncze, rozdrobnione ktaczki lepiej ulegaty ,, upakowaniu” uwalniajac 

wode wolng; 

— stabilizacja osadéw Sciekowych poddanych wstepnej sonikacji wotywa na poprawe 

wartosci parametrow charakteryzujacych efektywnos¢ ich odwadniania (CSK oraz 

zdolnosci do zageszczania), najwiekszq poprawe (a zarazem wartosci zblizone dla 

osadéw nie poddawanych kondycjonowaniu) osiagnieto dla najwyzszej zastosowanej 

dtugosci fali (39,42 um); 

— osady poddane kondycjonowaniu metoda termicznga wykazywaty pogorszenie 

zdolnosci do oddawania wody;



— w wyniku procesu fermentacji nastepuje zdecydowana poprawa odwadnialnosci 

osadow poddanych wstepnej modyfikacji metoda termiczna; 

— termiczne kondycjonowanie w potgczeniu ze stabilizacjg powoduje zmiany z strukturze 

osadéw ostabiajac sity, kt6re wigzq wode z czasteczkami statymi. Wptywa to na 

tatwiejsze usuniecie wody w procesie mechanicznego odwadniania; 

— zastosowanie metod potaczonych, jako trzeciej z metod kondycjonowania osadoéw, 

wykorzystujac energie pola ultradzwiekowego i termiczng modyfikacje wykazano 

obnizenie zdolnosci filtracyjnych poprzez wzrost czasu ssania kapilarnego, jak rowniez 

oporu wiasciwego osadoéw sciekowych. 

— poddanie osaddw stabilizacji powoduje poprawe ich zdolnosci_filtracyjnych 

proporcjonalnie do czasu trwania procesu stabilizacji. 

W trzecim etapie badawczym dr inz. Pawet Wolski analizowat wtasciwosci reologiczne 

okreslajgce ptyniecie osadéw Ssciekowych, ktdre sq parametrem kontrolnym proceséw 

odwadniania i stabilizacji osadow. Znajomos¢ parametrow reologicznych (naprezen, lepkosci, 

granic ptyniecia) pozwala na poznanie i odpowiednie zaprojektowanie przebiegu procesu 

technologicznego, jak np. pompowanie, mieszanie czy tez odwadnianie osaddw. Badania 

przeprowadzono z uzyciem Reometru RC 20 sktadajacego sie z cylindrow wspdtosiowych, 

ktéry wspotpracowat z komputerem wyposazonym w program RHEO 2000, pozwalajac na 

pomiar naprezen stycznych i lepkosci przy roznych gradientach predkosci, odpowiednio 

przygotowanych prob osadowych. Zastosowana w badaniach predkos¢ scinania wynosita 

0+200 s? oraz 0+400 s?, natomiast czas pomiaru 120 s. Analizom poddano osady wstepnie 

kondycjonowane metodg ultradZwiekowg, termiczng oraz chemiczng (polielektrolitami stabo 

i silnie kationowymi). Wykazano, ze zwiekszenie dtugosci fali pola ultrad2wiekowego oraz 

wzrost gradientu predkosci powodowat otrzymanie wyzszych wartosci naprezen stycznych. 

Podobnie, w przypadku metody termicznej, odnotowano najwyzszy wzrost naprezen 

stycznych dla osadow sciekowych wstepnie poddanych dziataniu temperatury 80°C. Réwniez 

w przypadku osadéw kondycjonowanych polielektrolitami stwierdzono wzrost naprezen 

stycznych wraz ze wzrostem dawki oraz predkosci scinania, przy czym wyzsze wartosci 

uzyskano dla osad6w modyfikowanych polielektrolitami silnie kationowymi. Najwazniejszym 

wnioskiem ptynacym z tej czesci badan byta obserwacja, ze dla wiekszych i bardziej zbitych 

czqastek osaddéw Sciekowych osiagano wyzsze wartosci naprezen stycznych. Z kolei lepkosé 

malata wraz ze wzrostem gradientu predkosci. 

Przyjete metody badawcze byty wiasciwe, jednak szkoda, ze nie zostaty zweryfikowane w 

wiekszej skali niz laboratoryjna, co podczas dtugiego okresu badan (od 2008 do 2020 roku) 

powinno by¢ mozliwe to przeprowadzenia. Zastosowanie wiekszej skali pozwolitoby na 

weryfikacje osiagnietych rezultatow i mogtoby przyczyni¢ sie do wdrozenia wynikow w 

praktyce. 

Istotny wktad Kandydata w rozw6j dyscypliny polega na szczegdtowym rozpoznaniu warunkow 

prowadzenia proceséw kondycjonowania osadéw sciekowych z zastosowaniem metod 

ultradzwiekowej, termicznej oraz hybrydowej. Na podkreSslenie zastuguje fakt, ze w badaniach 

przeprowadzonych przez Kandydata wstepne kondycjonowanie osadéw potraktowano jako 

element catego procesu przerdébki, w powigzaniu z procesami odwadniania i stabilizacji. 

Waznym elementem przeprowadzonych badan byta czesto pomijana analiza reologiczna, 
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ktora. pozwala na poznanie i odpowiednie zaprojektowanie przebiegu § procesow 

technologicznych, jak np. pompowanie, mieszanie czy tez odwadnianie osadow. Pozyskana w 

wyniku badan Kandydata wiedza ma wymiar praktyczny i przyczyni sie do ulepszenia procesow 

przerobki osadéw sciekowych, ktory to problem nie traci na swej aktualnosci. 

Podsumowujgc te czesé oceny stwierdzam, ze cykl powigzanych tematycznie artykutow 

wskazany jako osiggniecie naukowe dr inz. Pawta Wolskiego stanowi istotny wktad w rozwoj 

dyscypliny naukowej inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka. 

4. Ocena istotnej aktywnosci naukowej realizowanej w wiecej niz jednej uczelni, instytucji 

naukowgj lub instytucji kultury, w szczegdlnosci zagranicznej 

Przed uzyskaniem stopnia doktora zainteresowania naukowe Kandydata koncentrowaly sie na 

zastosowaniu metod niekonwencjonalnych w kondycjonowaniu osadéw sciekowych oraz na 

wptywie kondycjonowania na parametry reologiczne osadéw sciekowych. Swoje badania 

naukowe Kandydat prowadzit w zespole prof. dr hab. inz. Januarego Bienia oraz dr hab. inz. 

Lidii Wolny. Przed uzyskaniem stopnia doktora dr inz. Pawet Wolski byt wspdtautorem jednego 

rozdziatu w monografii (poz. Il .1.1 w Wykazie osiggnie¢ naukowych, btednie podana jako 

monografia a nie rozdziat w monografii), 1 artykutu w czasopismie indeksowanym w JCR 

(Environmental Protection Engineering) oraz 6 artykuto6w w czasopismach niewymienionych 

w bazie JCR (tzw. lista B wg MNiSW). Dr inz. Pawet Wolski prezentowat swoje prace na 7 

konferencjach naukowych. 

Po uzyskaniu stopnia doktora zainteresowania naukowe dr inz. Pawta Wolskiego nadal 

skupiaty sie na procesach kondycjonowania osadow sciekowych. Tematyka badan zostata 

poszerzona o inne metody kondycjonowania oraz proces fermentacji osaddéw sciekowych. W 

badaniach oprocz stosowanych w kondycjonowaniu czynniké6w chemicznych, zastosowano 

metody fizyczne (temperatura, pole ultradzwiekowe) oraz metody taczone (hybrydowe). 

Analizie poddawano wptyw czynnik6w kondycjonujacych na efektywnos¢ prowadzenia 

procesu fermentacji, odwadniania oraz parametry reologiczne osaddéw sciekowych. 

Dorobek naukowy Kandydata po doktoracie, z wytaczeniem artykufow wchodzacych w sktad 

osiggniecia naukowego, obejmuje 7 rozdziatow w monografiach, z ktérych cztery zostaty w 

Wykazie osiggniec naukowych podane jako monografie (z dopiskiem ,,fragment monografii”’), 

4 artykuty w czasopismach indeksowanych w bazie JCR (w tym 2 w Desalination and Water 

Treatment oraz 2 w Roczniku Ochrona Srodowiska) i 16 artykul6w w czasopismach spoza bazy 

JCR (tzw. dawna lista B wg MNiSW). Czes¢ prac figurujacych w Wykazie osiggnieé naukowych 

jako ,,Publikacje naukowe w czasopismach innych niz znajdujacych sie w bazie Journal Citation 

Reports (JRC) — czasopisma z tzw. listy B” w rzeczywistosci zostata opublikowana w 

materiatach konferencyjnych (dotyczy to prac nr 16, 17, 23, 27 pkt 4 B str. 8 Wykazu osiggniec 

naukowych — tacznie 4 prace). Ta niescistosc nie wptywa na ocene dorobku Kandydata, 

zwtaszcza, ze mowa jest o recenzowanych materiatach konferencyjnych, znanej konferencji 

ECOpole (Proceedings of ECOpole), ktére sa indeksowane w bazie Web of Science. Bytoby 

jednak wskazane, aby Kandydat z wiekszq uwaga sporzadzat wykaz dorobku. Szczegdlnie czes¢ 

Wykazu dotyczqca publikacji w monografiach jest trudna do rozszyfrowania. Jak wspomniano 

wezesniej, wydaje sie, ze czes¢ pozycji zakwalifikowana przez Kandydata jako ,,monografia” 
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jest w rzeczywistosci jedynie rozdziatem (czy, jak chce Kandydat ,,fragmentem”). Dodatkowo 

po uwaznym przestudiowaniu tej czesci mam watpliwosc¢ na czym polega rdznica w pozycjach 

nr 1.5 oraz 2.3: 

Wolski P., Wolny L., Parametry fizyczne osadow Sciekowych poddanych kondycjonowaniu, 

Szkota Jakosci Wody'08 na temat: Gospodarka wodna i Ssciekowa podstawq ochrony 

srodowiska. Red. Anna Maria Anielak, Krzysztof Piaskowski, Koszalin, 2008, 301-309; ISSN 

0239-7129. Fragment w monografii. 

Ofaz 

Wolski P., Wolny L., Parametry fizyczne osadow sciekowych poddanych kondycjonowaniu, 

Praca zbior. pod red. Anny Marii Anielak, Krzysztof Piaskowski, Szkota Jakosci Wody'08, 

Wyd. Politechniki Koszalifskiej, 2008, 301-309, ISSN 0239-7129. 

Punkty MNiSW: 0 

Odnosze wrazenie, ze jest to jedna i ta sama publikacja (ten sam tytut, autorzy, rok wydania, 

materiaty Szkota Jakosci Wody’08 pod red. Prof. dr hab. inz. Anny Marii Anielak), ktéra w 

jednym miejscu wykazu figuruje jako monografia a w innym jako rozdziat w monografii. 

Parametry naukometryczne Kandydata sq na dobrym poziomie: 

— Liczba cytowan publikacji wedtug bazy Web of Science (WoS): 121 (bez autocytowan), 

138 (z autocytowaniami), Indeks Hirscha wedtug bazy WoS: h=7 

- Liczba cytowan publikacji wedtug bazy Scopus: 141 (bez autocytowan), 

166 (z autocytowaniami), Indeks Hirscha wedtug bazy Scopus: h=7. 

— Liczba cytowan publikacji wedtug bazy Google Scholar: 212 (bez autocytowan), 262 

(z autocytowaniami), Indeks Hirscha wediug bazy Google Scholar: h=8 

Kandydat uczestniczyt w realizacji jednego projektu badawczego finansowanego ze srodkéw 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w latach 2010-2012. Kierowniczka projektu 

zatytulowanego ,Ocena wptywu fizycznej modyfikacji osadow sciekowych na_ ich 

biodegradacje oraz efektywnos¢ odwadniania” byta prof. dr hab. inz. Lidia Wolny. Oprdcz tego 

Kandydat uczestniczyt w realizacji projektow finansowanych przez Rektora macierzystej 

jednostki (Politechniki Czestochowskiej). Z danych przedstawionych w Autoreferacie... wynika, 

ze dr inz. Pawet Wolski dwukrotnie bez powodzenia aplikowat o grant NCN (w latach 2010 i 

2011), co swiadczy o tym, ze Kandydat wykazat sie aktywnoscia i podejmowat prdby uzyskania 

finansowania wiasnych prac badawczych. 

Po doktoracie, w latach 2017-2020, Kandydat uczestniczyt w 27 konferencjach naukowych, w 

tym 5 to konferencje zagraniczne, a pozostate 22 to konferencje krajowe. Udziat Kandydata w 

tych konferencjach byt aktywny, tzn. prezentowat on swoje dokonania na forum naukowym. 

Od 2010 roku Habilitant jest cztonkiem Polskiego Zrzeszenia Inzynier6w i Technikow 

Sanitarnych. 

Kandydat odbyt 2 staze naukowe w przedsiebiorstwach. W 2011 roku odbyt miesieczny staz w 

Koksowni Czestochowa Nowa Sp. z o. o. Cel i zakres stazu zwigzany byt z dziatalnoscig 

gospodarki wodno-sciekowej i gospodarki odpadowej. W 2013 roku odbyt trzymiesieczny staz 
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w Zaktadzie Elektroenergetycznym ELSEN S.A. w zakresie gospodarki wodno-sciekowej oraz 

wdrozenia i funkcjonowania norm ISO. 

W 2018 roku podpisat umowe o wspdipracy z Instytutem Ochrony Srodowiska-Panstwowym 

Instytutem Badawczym w Warszawie jako Konsultant prac weryfikujacych technologie 

srodowiskowe prowadzone przez Instytut z zakresu Technologii zagospodarowania osad6éw 

sciekowych — zageszczanie, odwadnianie i stabilizacja osadédw Sciekowych. Podjeta 

wspotpraca swiadczy o tym, ze doswiadczenie i umiejetnosci zawodowe dr inz. Pawta 

Wolskiego zyskaty uznanie poza macierzystg uczelnia. 

Kandydat otrzymat tacznie 3 nagrody zespotowe Rektora Politechniki Czestochowskiej za 

osiagniecia naukowe: w 2012 roku nagrode zespotowa | stopnia oraz w latach 2015 i 2016 

nagrody Ill stopnia. 

Dr inz. Pawet Wolski byt promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr inz. 

Mariusza Matkowskiego na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej 

(Uchwata Rady Wydziatu nr 5 z dnia 28 wrzesnia 2015 roku). Tematem rozprawy doktorskiej 

byta ,Analiza odwadnianych osadéw sciekowych kondycjonowanych fizycznymi oraz 

chemicznymi metodami”. 

Dr inz. Pawet Wolski jest rowniez autorem 8 recenzji artykuto6w dla czasopism naukowych 

(Environmental Technology 2 recenzje, Journal of Cleaner Production 1 recenzja, Desalination 

and Water Treatment 2 recenzje, Archives of Environmental Protection 1 recenzja, Inzynieria 

i Ochrona Srodowiska 2 recenzje), ktére wykonat w latach 2014-2020. 

Podsumowujgce dr inz. Paweft Wolski jest autorem i wspdtautorem licznych publikacji 

naukowych poswieconych zagadnieniom wptywu kondycjonowania osadow sciekowych na 

przebieg procesow przerobki osad6éw oraz ich parametry reologiczne. Analizujg tematyke prac 

Kandydata mozna stwierdzicé, ze ma on jasno sprecyzowane i ukierunkowane zainteresowania 

naukowe. Swoje prace Kandydat publikuje gfownie w czasopismach wydawanych w Polsce, 

dotyczy to rowniez czasopism indeksowanych w bazie JCR oraz w czasopismie Desalination and 

Water Treatment. Kandydat aktywnie uczestniczyt w licznych konferencjach naukowych, 

glownie krajowych. Wspdtpracowat ze srodowiskiem przemystowym, odbyt 2 staze w 

przedsiebiorstwach (Koksownia Czestochowa Nowa Sp. zo. o. oraz Zaktad Elektroenergetyczny 

ELSEN S.A.). Od 2018 roku jest konsultantem Instytutu Ochrony Srodowiska-Panstwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie, co swiadczy o docenieniu jego wiedzy jako eksperta z 

zakresu technologii zagospodarowania osadow sciekowych. Wyraznie stabiej natomiast 

wypada ocena wspotpracy zagranicznej Kandydata. 

5. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzujacego nauke 

Dr inz. Pawet Wolski jest doswiadczonym dydaktykiem. Prowadzit wyktady, €wiczenia, zajecia 

projektowe i laboratoryjne z nastepujacych przedmiotow: 

- Reologia — wyktad, ¢wiczenia 

- Ocena oddziatywania na srodowisko — wyktad, Cwiczenia 

- Urzadzenia do odwadniania i utylizacji osadow — wyktad, cwiczenia, laboratorium 

- Sterowanie i regulacja aparatura bioprocesowg — wyktad, laboratorium 
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- Podstawy budownictwa — wyktad, ¢wiczenia, projekt 

- Termiczna utylizacja odpadow — cwiczenia 

- Informatyczne podstawy projektowania — projekt 

- Planowanie przestrzenne - projekt 

Opracowat rowniez sylabusy dla kilkunastu przedmiotow. Kandydat byt promotorem ponad 

50 prac dyplomowych (tacznie magisterskich i inzynierskich) oraz wykonat okoto 30 recengji 

prac dyplomowych. 

Byt organizatorem zajec terenowych, w ramach ktorych studenci zapoznawali sie z obiektami 

i instalacjami do termicznej utylizacji odpadow (Spalarnia odpadéw przemystowych ji 

niebezpiecznych SARPI w Dabrowie Gorniczej), obiektami i instalacjami do oczyszczania 

sciekow i utylizacji odpadéw (Oczyszczalnia Sciek6w WARTA w Czestochowie), instalacja do 

uzdatniania wody (Stacja uzdatniania wody w Czestochowie) oraz technologig sktadowania, 

recyklingu oraz pozyskiwania biogazu (Sktadowisko odpaddéw Sobuczyn). 

Dr inz. Pawet Wolski bierze aktywny udziat w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziatu 

Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. Od 2013 r. jest cztonkiem 

Wydziatowej Komisja ds. Jakosci Ksztatcenia na kierunku Inzynieria Srodowiska. R6wniez od 

2013 r. jest cztonkiem zespotu ds. POL-on: w latach 2013-2015 petnit funkcje Wydziatowego 

Koordynatora ds. Systemu POL-on, a od 2015 jest cztonkiem zespotu ds. Systemu POL-on 

odpowiedzialnym za modut Pracownicy. W latach 2013-2016 byt odpowiedzialny za 

prowadzenie Wydziatowej Bazy Prac Dyplomowych. Byt rowniez cztonkiem zespotu do 

powotania i uruchomienia kierunkéw Energetyka oraz Zarzadzanie Srodowiskiem. Dr inz. 

Pawet Wolski byt cztonkiem rady Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska w kadencji 2016-2020. 

Od 2020 r. jest odpowiedzialny na prowadzenie Wydzialowej Bazy USOS dla modutu 

pracownicy. 

W ramach wspotpracy z przemystem Kandydat w 2017 r. wspotorganizowat spotkanie na 

temat ,,Oczyszczalnie sciekéw i gospodarka osadowa - uczelnie dla przemystu”. W spotkaniu 

w ramach wymiany doswiadczen, istniejacych problemow oraz dalszej wspdtpracy 

uczestniczyli przedstawiciele oczyszczalni sciekOw, wodociaggow, zaktadéw komunalnych i 

jednostek samorzadu terytorialnego z wojewodztwa Slaskiego, opolskiego i todzkiego. 

Dr inz. Pawet Wolski uczestniczyt w pracach komitetow organizacyjnych dwoch konferencji 

naukowych ,,Problemy zarzadzania w przedsiebiorstwach i instytucjach publicznych — teoria i 

praktyka” (2014 rok) oraz ,,Teoretyczne i praktyczne problemy zarzadzania organizacjami” 

(2015 rok), organizowanych na Wydziale Zarzqdzania Politechniki Czestochowskiej. 

Dziatalnos¢é dydaktyczna i organizacyjna Kandydata jest typowa i wtasciwa dla zajmowanego 

przez niego stanowiska. Kandydat jest doswiadczonym dydaktykiem. Mozna zauwazyc, ze jego 

dziatalnos¢ organizacyjna na macierzystym Wydziale jest rowniez w znacznej mierze zwiqzana 

z dydaktykg. W kadencji 2016-2020 byt cztonkiem Rady Wydziatu Infrastruktury i Srodowiska, 

co zastuguje na szczego/ne podkreslenie, gdyz petnienie funkcji z wyboru swiadczy o zaufaniu 

spotecznosci akademickiej. 
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6. Wniosek koncowy 

Po dokonaniu szczegdotowej oceny osiggniecia naukowego, aktywnosci naukowej oraz dorobku 

dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego stwierdzam, co nastepuje: 

1) Kandydat posiada stopien doktora; 

2) Osiagniecie naukowe dr inz. Pawta Wolskiego spetnia wymagania okreslone w Ustawie 

z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) 

oraz stanowi istotny wktad w rozwoj dyscypliny naukowej inzynieria srodowiska, 

gornictwo i energetyka; 

3) Aktywnosé naukowa Habilitanta polegajaca na publikowaniu wynikow prac 

badawczych, udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, a takze wspotpraca z 

przemystem oraz aktywnos¢ w pozyskiwaniu srodkow na badania naukowe byty na 

dobrym poziomie. Kandydat nie wykazat natomiast udokumentowanej wspotpracy 

miedzynarodowej. 

W zwiazku z powyzszym stwierdzam, ze osiagniecia przedstawione we wniosku dr inz. 

Pawta Wolskiego o przeprowadzenie postepowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria 

srodowiska, gornictwo i energetyka spetniajg wymagania okreslone w Art. 219 Ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Wnosze 

o dopuszczenie Habilitanta do dalszych etapow postepowania. 

Sma Wo) we brow Kir 
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