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RECENZJA 

osiggniecia naukowego pt. ,,/ntensyfikacja odwadniania oraz analiza reologiczna 

kondycjonowanych osadéw Ssciekowych peddanych stabilizacji” 

oraz aktywnoSsci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dr inz. Pawla Wolskiego w 

postepowaniu 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA RECENZJI 

Recenzja powstala w zwiazku z Uchwala nr 49/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej 

Inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka Politechniki Czestochowskie] z dnia 28 czerwca 

2021 r., w sprawie powolania komisji habilitacyjne} w celu przeprowadzenia postepowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria 

Srodowiska, gérnictwo i energetyka, wszcezetego na wniosek dr inz. Pawta Wolskiego. 

Ocene osiagnie¢ naukowych, osiagnie¢ dydaktycznych oraz wspdlpracy naukowej z 

instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami bedacymi zgodnie z postanowieniami ich 

statutow towarzystwami naukowymi, odbytych stazy w krajowych lub zagranicznych 

osrodkach naukowych lub akademickich i popularyzacji nauki opracowano zgodnie z 

wytyeznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z pézn. zm.). 
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Recenzja zostala opracowana na podstawie nastepujacych materialow: 

* Whiosek dr inz. Pawta Wolskiego z dnia 25.02.2021 r. o przeprowadzenie postepowania w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, 

w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka; 

* Dane Wnioskodawcy; 

* Kopia dokumentu stwierdzajacego posiadanie przez Wnioskodawce stopnia naukowego 

doktora; 

* Autoreferat dr inz. Pawta Wolskiego; 

* Wykaz osiagnie¢ naukowych dr inz. Pawla Wolskiego stanowiacych znaczny wklad w 

rozwoj] dyscypliny inzynieria srodowiska, gornictwo i energetyka oraz oSwiadczenia 

wsp6lautoréw; 

* Dyplomy i zaSwiadezenia; 

° Zbidr 19 publikacji naukowych wraz z o$wiadezeniami wspdtautorow wchodzacych w 

sklad osiagni¢cia naukowego bedacego podstawa ubiegania sie o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego; 

* Zestawienie cytowan. 

2. INFORMACJE OGOLNE 

Dr inz. Pawet Wolski ukonezy! studia na Wydziale Inzynierii i Ochrony Srodowiska 

(obecnie Wydziat Infrastruktury i Srodowiska) Politechniki Czestochowskiej w 2000 r. W 2003 

r. uzyskat tytul magistra na Wydziale Zarzadzania, kierunek: Zarzadzanie i marketing. 

Politechniki Czestochowskiej. W 2006 r. uzyskal tytut doktora nauk technicznych na Wydziale 

Inzynierii i Ochrony Srodowiska (obecnie Wydziat Infrastruktury i Srodowiska) Politechniki 

Czestochowskiej na podstawie pracy pt.: ,,Parametry reologiczne w analizie intensyfikacji 

procesu kondycjonowania osadéw sciekowych”. Promotorem pracy byta dr hab. inz. Lidia 
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Wolny prof. PCz. Habilitant w 2000 roku ukonezyt trzyletnie Studium Przygotowania 

Pedagogicznego a w 2013 roku roczne Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli. 

Dr inz. Pawet Wolski od 2000 roku pracuje na Politechnice Czestochowskiej, w latach 

2000 — 2008 na stanowisku asystenta, 2008 — 2011 jako starszy wykladowca na Wydziale 

Inzynierii i Ochrony Srodowiska (obecnie Wydziat Infrastruktury i Srodowiska), od 2011 roku 

na stanowisku adiunkta. 

3. OCENA OSIAGNIECIA NAUKOWEGO 

W sktad osiagniecia naukowego wchodzi cykl 19 jednotematycznych publikacji pt. 

./ntensyfikacja odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowanych osadéw Sciekowych 

poddanych stabilizacji”: 

1. 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. 

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

Ecological Engineering, Vol. 21, 3, 2020, 36-40, ISSN 2299-8993. 

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

and Water Treatment, Vol. 134, 2018, 143-147, ISSN 1944-3994, 1944-3986, 

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

pulse sonication of sewage sludge, Annual Set The Environment Protection, T.20, 2018, 

793-803, ISSN 1506-218X. 

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

Conferences, T.22, 2017, 7s, DOI 10.1051/e3sconf/20172200189. 

6. Wolski P., Analysis of rheological models of modified sewage sludge, Annual Set The 

Environment Protection, T.19, 2017, 230-239, ISSN 1506-218X. 

7. Wolski P., Wspomaganie koncowego zageszczania i odwadniania osadow sciekowych, 

Annual Set The Environment Protection, T.18, nr 1, 2016, 730-742, ISSN 1506-218X. 

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

Annual Set The Environment Protection, Vol. 17, No. 1, 2015, 450-460, ISSN 1506- 

218X. 
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Wolski P., Zawieja I., Susceptibility of conditioned excess sludge to biodegradation and 

dewatering, Environment Protection Engineering, Vol. 41, No. 3, 2015, 5-17. 

Wolski P., Zawieja I., 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. 

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

stabilization assisted conditioning process, Annual Set The Environment Protection, 

Vol. 16, 2014, 93-104, 

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. 

Zawieja I., 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. 

Wolski P., Zawieja I., Analiza parametrow reologicznych wstepnie kondycjonowanych 

osadéw Sciekowych poddanych fermentacji, Annual Set The Environment Protection, 

T. 15, nr 2, 2013, 1645-1657, ISSN 1506-218X. 

Zawieja I., 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. 

Wolski P., Zawieja I, Effect of ultrasound field on dewatering of sewage sludge, 

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

Wolski P., Wolny L., Wplyw dezintegracji i fermentacji na podatnosé osad6w 

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

1706, ISSN:1506-218X. 

Zawieja I., 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. 

Wolny L., Wolski P., Zawieja I., Rheological parameters of dewatered sewage sludge 

after conditioning, Desalination, Vol. 222, No. 1-3, 2008, 382-387, ISSN 0011-9164. 
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W szesciu publikacjach Kandydat jest jednym autorem, trzy publikacje sq dwuautorskie 

i Jego udziat w ich powstanie wynosi 80 %, siedem publikacji jest dwuautorskich z udzialem 

Habilitanta od 50 do 70 %, w trzech publikacjach jest trzech autoréw, a udzial Kandydata 

wynosi od 33 do 50 %. Sumaryezny IF publikacji wchodzacych w sklad osiagniecia wynosi 

13,764, a sumaryezna liczba punkow MNiSW 420, natomiast uwzgledniajac udzial wlasny 

Habilitanta 293. 

Celem cyklu publikacji, bedacym osiagnieciem naukowym Kandydata, byto okreslenie 

efektywnosci odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowanych osadéw sciekowych 

poddanych stabilizacji. 

Badania obejmowaly trzy etapy: 

1. Ocene wplywu wstepnej modyfikacji osad6w sciekowych na proces fermentacji 

(pozycje literaturowe: 9, 13, 15, 18); 

2. Okreslenie wptywu metod kondycjonowania osadéw sciekowych poddawanych 

stabilizacji na efektywnosé ich odwadniania (pozycje literaturowe: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 

12, 16, U7); 

3. Okreslenie wplywu czynnikéw kondycjonujacych na parametry reologiczne osadéw 

Sciekowych (pozycje literaturowe: 3, 5, 6, 14, 19). 

Habilitant w pierwszym etapie badania wykazal, ze wstepne kondycjonowanie osad6w 

nadmiernych polem ultradzwiekowym zwieksza stopien rozktadu czastek osad6w, powodujac 

rozpad komérek drobnoustrojow, co wplywa na przyspieszenie procesu hydrolizy, a w 

konsekwencji intensyfikacje procesu_ stabilizacji. Wykazal, ze zastosowanie metod 

konwencjonalnych (dezintegracja ultradzwiekowa, termiczna, chemiczna, hybrydowa) wplywa 

na intensyfikacje fermentacji, co wyraza sie wzrostem chemicznego zapotrzebowania na tlen 

(ChZT), lotnych kwas6éw tluszezowych (LKT) i produkeji biogazu. Pokazal, ze zar6wno proces 

dezintegracji ultradzwiekowej jak i termicznego kondycjonowania przyczynia sie do obnizenia 

wartosci suche] masy osadéw sciekowych. W przeprowadzonych badaniach wykazal, ze 

dezintegracja ultradzZwiekowa o natezeniu fali UD 3,8 W/cm? i czasie sonifikacji 600 s 

powoduje 37 % stopien dezintegracji osadé6w nadmiernych, jak rowniez ponad 7-krotny wzrost 
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stezenia LKT w cieczy nadosadowej. Proces dezintegracji termicznej w temperaturze 80 °C w 

ezasie 360 min prowadzi do 25% wzrostu stopnia dezintegracji osad6w nadmiernych oraz 7,6- 

krotnego przyrostu stezenia LKT w cieczy nadosadowej. Najwyzszy 45% stopien dezintegracji 

oraz 11-krotny wzrost stezenia LKT Kandydat zaobserwowal przy jednoczesnym stosowaniu 

powyzszych metod. Wstepna modyfikacja osadéw, poprzez rozdrobnienie i zmiang ich 

struktury, wplywa na uwolnienie substancji organicznych, przyspieszajac ich mineralizacje. W 

przypadku jednoczesnego zastosowania obu metod Habilitant stwierdzil intensyfikacj¢ procesu 

stabilizacji, wyrazong zwiekszeniem stopnia redukcji suchej masy. 

W drugim etapie badan dr inz. Pawel Wolski wykazal, ze ultradzwiekowa dezintegracja, 

termiczne kondycjonowanie oraz rownoczesne stosowanie obu metod zmniejsza efektywnos¢ 

odwadniania osadéw. Ale zastosowanie powyzszych metod przed procesem stabilizacji 

wplywa na intensyfikacje procesu zageszczania i odwadniania osadéw sciekowych. 

Zmniejszenie zdolnosci filtracyjnych bylo wprost proporcjonalne do czasu nadzwi¢kawiania 

oraz dlugosci fali pola ultradzwiekowego. Czas ssania_ kapilarnego osadéw 

niekondycjonowanych zwiekszat sie 60 krotnie w wyniku poddania ich ekspozycji polem UD 

przy najwyzszej amplitudzie i czasie dzialania. W wyniku dalszych prowadzonych badan 

Kandydat obserwowal pozytywny wplyw dzialania pola ultradzwiekowego na zageszczanie 

osadéw sciekowych. Efektywnosé¢ zageszczania byta wprost proporcjonalna do dtugosci fali i 

ezasu dziatania pola ultradzwiekowego. 

W przeprowadzonych badaniach Habilitant potwierdzil, ze wstepna modyfikacja polem 

ultradzwiekowym wplywa na wzrost efektywnosci procesu stabilizacji osadéw Sciekowych. 

Czas ssania kapilarnego osadéw sciekowych poddanych fermentacji zmniejsza si¢ wprost 

proporcjonalnie do czasu fermentacji. 

Podobne zaleznosci obserwowat w przypadku termicznej} modyfikacji osadow 

Sciekowych. Analiza otrzymanych wynikéw wykazala zwiekszenie wartosci czasu ssania 

kapilarnego proporcjonalnie do wzrostu temperatury. Natomiast czas ssania kapilarnego 

termicznie kondycjonowanych osadéw poddanych stabilizacji ulegat zmniejszeniu. 

Rownoczesne stosowanie obu metod kondycjonowania osadéw, wykorzystujac energi¢ 

pola ultradzwiekowego i termiczna modyfikacj¢, powoduje obnizenie zdolnosci filtracyjnych 
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poprzez wzrost czasu ssania kapilarnego i oporu wlasciwego osaddw sciekowych. 

Zastosowanie obu metod kondycjonowania osadow (termicznej i  ultradzwiekowej 

dezintegracji) przed procesem stabilizacji powoduje zmniejszenie czasu ssania kapilarnego i 

oporu wlasciwego, co wplywa na zwiekszenie zdolnosci filtracyjnych osadow. 

W trzecim etapie badan Habilitant poréwnal wartosci parametrow reologicznych 

osad6w  wstepnie kondycjonowanych z  wartoSciami dla osadéw  wstepnie 

niekondycjonowanych, poddanych dziataniu polielektrolitow. 

Analiza wyznaczonych krzywych plyniecia wykazala, ze zwiekszenie diugosci fali pola 

UD oraz wzrost gradientu predkosci powodowalo wzrost wartosci naprezen styeznych. 

Analogiczna tendencje Kandydat obserwowal dla osad6éw wstepnie kondycjonowanych 

termicznie. R6wniez dla osadow kondycjonowanych polielektrolitami wartosci naprezen rosly 

wraz ze wzrostem dawki oraz predkosci scinania i byly one wyzsze dla osadéw 

modyfikowanych polielektrolitami silnie kationowymi. Na podstawie analizy parametrow 

reologicznych stwierdzil, ze im czastki osaddw sciekowych byty wieksze i bardziej zbite, to 

wartosci naprezen byly wyzsze, natomiast lepkos¢ malala wraz ze wzrostem gradientu 

predkosci. 

Uwazam, ze Habilitant wykazal si¢ umiejetnosciqg planowania eksperymentéw, co 

potwierdza dobre przygotowanie do samodzielnej] pracy naukowej. Wé_  trakcie 

przeprowadzonych eksperymentow dr inz. Pawel Wolski uzyskat wiarygodne wyniki, 

wzbogacajace dotychczasowa wiedze, a dokonujac szczegdétowej analizy uzyskanych wynikow 

badan udowodnil bardzo dobrg znajomos¢ poruszanych probleméw oraz duza wiedze 

praktycznq. Za szczegdlnie istotny uwazam utylitarny charakter przeprowadzonych badan. 

Podsumowujac, przeprowadzone badania majqg w duzym stopniu oryginalny i 

nowatorski charakter. Temat badawezy podjety przez Pana dr inz. Pawla Wolskiego jest 

aktualny, ze wzgledu na istniejacqa koniecznos¢ poszukiwania rozwigzan technologicznych 

umozliwiajacych intensyfikacje proces6w odwadniania osadéw sciekowych. Zaprezentowane 

Ww pracy rozwiazania posiadaja rowniez duzy potencjal aplikacyjny. Uwazam, iz oceniany cykl 

publikacji wnosi istotny wktad w rozw6j inzynierii Srodowiska, a tym samym spelnia wymog 
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wymieniony w artykule 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z pézn. zm.). 

4. OCENA AKTWNOSCI I OSIAGNIEC NAUKOWO-BADAWCZYCH 

Dr inz. Pawel Wolski przed uzyskaniem stopnia doktora by! wspdlautorem jednej 

publikacji naukowej w czasopismie znajdujacym sie w bazie JCR i szesciu spoza listy JCR oraz 

jednego rozdzialu w monografii, a nie jednej monografii jak pisze Habilitant w Zataczniku nr 

4. Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydat opublikowal cztery artykuly w czasopismach 

znajdujacych sie w bazie JCR, poza publikacjami wchodzacymi w_ sktad osiagniecia 

naukowego i 16 spoza listy JCR. Poza tym jest wspdlautorem siedmiu rozdzialow w 

monografii. WsSrdd opublikowanych artykulow znajdujacych sie Ww  czasopismach 

posiadajacych Impact Factor, dwa ukazaly sie w Annual Set The Environment Protection i dwa 

w Desalination and Water Treatment. 

Sumaryezna liczba punktow wg wykazu MNiSW za artykuly opublikowane po 

doktoracie, z uwzglednieniem publikacji wchodzacych w sktad osiagniecia naukowego, wynosi 

586, z czego 490 punktéw za artykuly w czasopismach z bazy JCR. 

Opublikowane przez Habilitanta prace, zgodnie z danymi bazy Web of Science Core 

Collection w dniu pisania recenzji bylty cytowane 164 razy (bez autocytowan 125), zas indeks 

Hirscha wynosi 7 (wg bazy Scopus indeks h=7, liczba cytowan 177, bez autocytowan 164). 

Habilitant jest bardzo aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych. Po uzyskaniu 

stopnia doktora uczestniczy! w 27 konferencjach, w wiekszosci 0 zasiegu miedzynarodowym. 

Szes¢ konferencji odbylto sie poza Polska (Grecja, Belgia, Czechy, Szwecja-Dania-Norwegia, 

Niemcy-Francja, Rosja) a dziesie¢ konferencji organizowanych w Polsce byto konferencjami 

miedzynarodowymi. 

Kandydat by! w latach 2010 — 2012 gléwnym wykonawcegq projektu badawczego 

finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego pt. ,,.Ocena wptywu 

fizycznej modyfikacji osad6w sciekowych na ich biodegradacje oraz efektywnosé 

odwadniania”. Dwukrotnie jako kierownik projektu i raz jako glowny wykonawca aplikowat o 
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finansowanie projekt6w badawezych. Projekty nie uzyskaly finansowania. Poza tym 

ezterokrotnie jako wykonawea projektu i raz jako kierownik uzyskal finansowanie w ramach 

badan statutowych Politechniki Czestochowskie}. 

Dr inz. Pawet Wolski w latach 2014 — 2020 wykonat osiem recenzji artykul6w 

naukowych: po dwie dla Environmental Technology, Desalination and Water Treatment i 

Inzynierii i Ochrony Srodowiska oraz po jednej dla Journal of Cleaner Production i Archives 

of Environmental Protection. 

Dr inz. Pawel Wolski odby! dwa staze naukowe. W 2011 r. miesieczny staz w Koksowni 

Czestochowa Nowa Sp. z 0.0., kt6rego celem bylo poznanie instalacji do produkcji koksu oraz 

rodzaju odpadéw powstajgcych w czasie procesu produkcyjnego oraz trzymiesieczny staz w 

Zakladzie Elektroenergetyeznym ELSEN S.A., ktory dotyczyt gospodarki wodno-sciekowej 

oraz wdrozenia i funkcjonowania norm ISO w zaktadzie. 

W latach 2012-2016 za dziatalnosé naukowg Habilitant byt trzykrotnie nagradzany 

nagrodami Rektora Politechniki Czestochowskiej: nagroda zespotowa I stopnia za oryginalne i 

tworeze osiagnigcia naukowe (2012 r.), nagroda zespolowa III stopnia za cykl publikacji 

(2015 r.), nagroda zespolowg III stopnia za cykl publikacji (2016 r.). 

Podsumowujac stwierdzam, ze zwilaszcza przytoczone wyzej  wskazniki 

bibliometryczne oraz jakos¢ publikowanych artykulow Swiadeza o istotnej aktywnosci 

naukowej Habilitanta, a Jego dorobek publikacyjny w bardzo dobrym stopniu zaistnial w 

obiegu miedzynarodowym. 

5. OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO, POPULARYZATORSKIEGO 

ORAZ WSPOLPRACY MIEDZYNARODOWEJ 

Habilitant jest aktywnym nauczycielem akademickim. Jako promotor sprawowal opieke 

nad realizacja ponad 50 prac inzynierskich i magisterskich. 

Dr inz. Pawel Wolski by! promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr 

inz. Mariusza Matkowskiego, temat rozprawy doktorskiej: ,,4naliza odwadnianych osadéw 

Sciekowych kondycjonowanych fizycznymi oraz chemicznymi metodami”. 

  

WYDZIAL GEQINZYNIER!! 

INSTYTUT INZYNIERII | OCHRONY SRODOWISKA 
UNIWERSYTET Ul, Oczapowskiego 5/32 19 Olszt         



lw UNIWERSYTET 
IAlv| WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 

WYDZIAL GEOINZYNIERII 
INSTYTUT INZYNIERII | OCHRONY SRODOWISKA 

  

Kandydat prowadzi wyktady, zajecia laboratoryjne, projektowe oraz ¢wiczenia z 

nastepujacych przedmiotow: 

e Reologia — wyktad, éwiczenia, 

e Ocena oddziatywania na Srodowisko — wykiad, ¢wiczenia, 

e Urzadzenia do odwadniania i utylizacji osado6w — wyktad, éwiczenia, laboratorium, 

e® Sterowanie i regulacja aparatura bioprocesowa — wyktad, laboratorium, 

e Podstawy budownictwa — wykiad, éwiczenia, projekt, 

e Termiczna utylizacja odpadéw — ¢wiczenia, 

e Informatyczne podstawy projektowania — projekt, 

e Planowanie przestrzenne — projekt. 

Dr inz. Pawet Wolski organizowat zajecia terenowe, na ktorych studenci zapoznawali 

si¢ z obiektami i instalacjami do termicznej utylizacji odpadéw (spalarnia odpadéw 

przemystowych i niebezpiecznych SARPI sp. z 0.0. w Dabrowie Gérniczej), obiektami 1 

instalacjami do oczyszezania sciekow i utylizacji odpadow (Oczyszezalnia Sciekow ,,Warta” 

S.A. w Czestochowie), instalacjg do uzdatniania wody (stacja uzdatniania wody w 

Czestochowie), jak rowniez technologia sktadowania, recyklingu oraz pozyskiwania biogazu 

(sktadowisko odpadéw Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego w Sobuczynie). 

Kandydat od 2013 r. jestem czlonkiem Wydziatowej Komisja ds. Jakosci Ksztalcenia 

na kierunku inzynieria grodowiska (Wydziat Infrastruktury i Srodowiska Politechniki 

Czestochowskiej). Od 2013 r. jest czlonkiem zespolu ds. POL-on. W latach 2013-2015 byt 

Wydzialowym Koordynatorem ds. Systemu POL-on, a od 2015 jest czlonkiem zespolu ds. 

Systemu POL-on odpowiedzialnym za modut Pracownicy. We wrzesniu 2015 roku ukonezy}! 

szkolenie zorganizowane przez Zespdél ds. Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Agencji Szkolenia i 

Promocji Kadr pt.: ,,POL-on” - Zintegrowany system informacji o nauce a obowiazki 

sprawozdaweze szk6l wyzszych/jednostek naukowych w swietle znowelizowanej ustawy o 

zasadach finansowania nauki oraz niektodrych innych ustaw. W latach 2013 — 2016 byt 

odpowiedzialny za prowadzenie Wydzialowej Bazy Prac Dyplomowych. Byt czlonkiem 

zespotu ds. powolania i uruchomienia kierunku energetyka oraz kierunku zarzadzanie 

Srodowiskiem. W latach 2016 — 2020 byt czlonkiem Rady Wydziatu Infrastruktury i 
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Srodowiska. Dr inz. Pawel Wolski od 2020 roku jest odpowiedzialny na prowadzenie 

Wydzialowej Bazy USOS (modut pracownicy). 

W 2014 roku Kandydat by! cztonkiem komitetu organizacyjnego Konferencji 

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

praktyka” a w 2015 r. Konferencji Naukowej ,,Teoretyezne i praktyezne problemy zarzadzania 

organizacjami”, organizowanych na Wydziale Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej. 

Dr inz. Pawet Wolski w ramach wspdlpracy z otoczeniem przemystowym 

wspolorganizowat w 2017 roku na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska spotkania na temat 

»Oczyszezalnie Sciekéw i gospodarka osadowa - uczelnie dla przemystu”. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele oczyszcezalni sciekoOw, wodociagow, zaklad6w komunalnych i 

jednostek samorzadu terytorialnego z wojewddztwa Slaskiego, opolskiego i lddzkiego. 

Habilitant od wielu lat wspélpracuje z nastepujgcymi oczyszezalniami Sciekéw: Oczyszezalnia 

Sciekow ,.WARTA” w Czestochowie, Oczyszczalnia Sciekéw ,,Radocha II” w Sosnowcu, 

Miejsko - Przemystowa Oczyszezalnia Sciekow w Oswiecimiu, Oczyszczalnia Sciekow 

Centrum” w Dabrowie Gorniczej, Oczyszcezalnia Sciek6w w Tarnowskich Gorach oraz 

Gminna Oczyszezalnia Sciek6w Panki-Przystajh. Poza tym Habilitant wspotpracowal ze 

spalarnia odpadéw przemystowych i niebezpiecznych SARPI w Dabrowie Gorniczej. 

W latach 2006 — 2010 Habilitant petnil funkcje radnego, przewodniczy! Komisji 

Ochrony Srodowiska i Ekologii. Praca w komisji pozwolila mu poznaé funkcjonowanie 

organow samorzadu terytorialnego, zasady planowania oraz podejmowania decyzji zwigzanych 

z gospodarka wodno-sciekowa, gospodarka odpadowa, emisjq zanieczyszczen do atmosfery, 

jak réwniez mozliwosci pozyskiwania funduszy na cele proekologiczne. Zdobyte 

doswiadezenie wykorzystat w pracy na uczelni, prowadzac zajecia z zakresu raportow oceny 

odziatywania na srodowisko i gminnych planéw gospodarki odpadami. 

Od 2018 roku Kandydat wspdélpracuje z Instytutem Ochrony Srodowiska — 

Panstwowym Instytutem Badawezym w Warszawie jako konsultant z zakresu technologii 

zagospodarowania osadéw sciekowych. 
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Kandydat jest od 2010 r. cztonkiem Polskiego Zrzeszenia Inzynier6w i Technikéw 

Sanitarnych. 

Dorobek Habilitanta w zakresie dydaktycznym, popularyzatorskim oraz wspdlpracy z 

otoczeniem gospodarezym oceniam pozytywnie. 

6. PODSUMOWANIE I WNIOSEK KONCOWY 

Podsumowujac ocene dorobku naukowego Pana dr inz. Pawla Wolskiego, ze 

szezegoInym uwzglednieniem cyklu 19 jednotematycznych publikacji naukowych 

wchodzacych w sktad osiagniecia naukowego pt. ,,/ntensyfikacja odwadniania oraz analiza 

reologiczna kondycjonowanych osadéw sciekowych poddanych stabilizacji” stwierdzam, iz 

przedtozony cykl publikacji wnosi istotny wktad w rozw6j dyscypliny inzynieria srodowiska, 

gornictwo i energetyka. 

Majac na uwadze catoksztalt osiagnie¢ naukowych przedstawionych przez Kandydata 

stwierdzam, iz jest to dorobek spetniajacy wymagania ustawowe w_ postepowaniu 

habilitacyjnym, wynikajace w szczegdlnosci z art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z pozn. zm.). 

Biorac pod uwage powyzsze wnioskuje do Rady Dyscypliny Naukowej Inzynieria 

srodowiska, gérnictwo 1 energetyka Politechniki Czestochowskiej] o nadanie Panu dr inz. 

Pawlowi Wolskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
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