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1. Wstep 

Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej  Inzynierii Srodowiska, Gornictwa i 

Energetyki Politechniki Czestochowskiej w Czestochowie przedtozyt mi do recenzji 

dorobek naukowy, dydaktyezny oraz organizacyjny dr. inz. Pawla Wolskiego, w zwiazku 

z toczgcym sie postepowaniem habilitacyjnym. Rada Dyscypliny Naukowej dzialajac na 

podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce (Dz.U. z 2020 r, poz. 85, z péz. zm. ), w nawigzaniu do § 10 ust. 2 Uchwaty Senatu 

Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 roku, w dniu 

28.06.2021 roku, powolala mnie na recenzenta w celu przeprowadzenia postepowania 

habilitacyjnego dr. inz. Pawlta Wolskiego, wszczetego w dniu 01.03.2021 roku w 

dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, 

gornictwo i energetyka. Kandydat nie ubiegat sie wezesniej] o nadania mu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. Wykonawca recenzji oSwiadcza, ze nie jest 

wspolautorem prac naukowych Kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

nie uczestniczyl, ani nie uczestniczy wspdlnie z Kandydatem w zespolach badawezych 

realizujacych projekty finansowe w drodze konkurséw krajowych lub zagranicznych. Nie 

prowadzil wspdlnie z Kandydatem prac naukowych w instytucjach naukowych, nie 

sporzadzal recenzji w innych postepowaniach 0 awans naukowy oraz nie petnil funkcji 

promotora lub promotora pomocniczego w tych postepowaniach. Informuje tez, ze nie 

zachodzq inne okolicznosci okreslone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, ktore 

skutkowalyby niemozliwosciqg wykonania przedmiotu umowy. 

Jednoczesnie przekazano mi do recenzji nastepujgce dokumenty w tym: 

e wniosek przewodni Habilitanta, 

e dane wnioskodawcy, 

e kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie stopnia doktora, 

e decyzje z dnia 28.06.2021 o powolaniu mnie w sklad komisji habilitacyjnej, 
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e dyplomy i zaswiadczenia, 

e wykaz publikacji naukowych wraz z oSwiadczeniami autor6éw (publikacje na nosniku 

elektronicznym), 

e zestawienie cytowan (SCOPUS bez autocytowan i z autocytowaniami oraz WoS 

bez autocytowan i z autocytowaniami), 

e Zestawienie cytowan (raporty Biblio oraz Google Scholar), 

e wykaz osiagnieé naukowych, stanowigcych znaczny wktad w rozw6j dyscypliny, 

e ptyte CD zawierajaca podstawowe dokumenty Habilitanta w zwiazku z 

postepowaniem o nadanie mu stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Dr inz. Pawet Wolski jest absolwentem Wydziatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska 

Politechniki Czestochowskiej, na ktérej w 2007 roku uzyskal tytul magistra inzyniera w 

zakresie specjalnosci: zaopatrzenia w wode, unieszkodliwianie sciekow i odpaddéw. 

Opiekunem pracy  magisterskiej pt. ,,Badania_ struktury osadow  sciekowych 

kondycjonowanych metodami niekonwencjonalnymi” byla wowezas dr inz. Lidia Wolny. 

Kandydat studiowal rownoczesnie na Wydziale Zarzadzania Politechniki Czestochowskie] na 

kierunku: zarzgdzanie i marketing. Na tym Wydziale w 2003 roku, uzyskal tytul magistra na 

podstawie pracy magisterskiej pt. ,,Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji 

ekologicznej”. 

W roku 2006 uzyskal tytul doktora nauk technicznych w rodzimej uczelni na podstawie 

rozprawy doktorskie] pt. ,,Parametry reologiczne w analizie intensyfikacji procesu 

kondycjonowania osadéw Ssciekowych”. Promotorem pracy byta dr hab. inz. Lidia Wolny, 

prof. PCz. Habilitant jest réwniez absolwentem 3-letniego Studium Przygotowania 

Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania w szkolnictwie srednim i zasadniczym — 

zawodowym. W 2013 ukonczyt roczne Podyplomowe Studia Informatyczne przewidziane dla 

nauczycieli, natomiast w 2009 zrealizowat kurs obstugi programu AutoCAD I-go stopnia. 

Dr inz. Pawet Wolski zatrudniony byt w latach 2000-2008 na stanowisku asystenta w 

Instytucie Inzynierii Srodowiska na Wydziale Inzynierii i Ochrony Srodowiska Politechniki 

Czestochowskiej, natomiast w latach 2008 — 2011 na stanowisku wyktadowcy. Od 2011 roku 

zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Sieci i Instalacji Sanitarnych Wydziatu 

Infrastruktury Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. 

Ubiegajae si¢ o stopien naukowy doktora habilitowanego nauk inzynieryjno- 

technicznych w dyscyplinie inzynierii Srodowiska, gérnictwo i energetyka przedklada cykl 

19 monotematycznych publikacji nt. ,,Intensyfikacja odwadniania oraz analiza 

reologiczna kondycjonowanych osadéw Sciekowych poddanych stabilizacji”. W tej 

grupie 6 publikacji stanowi 100% udziat Habilitanta. Nalezy podkresli¢, ze wymienione 

publikacje znajduja sie w bazie Journal Citation Reports (JCR). Kandydat potwierdza, ze jego 

udziat w publikacjach, stanowiacych osiggniecie naukowe, wynosi 69,79%. Sumaryczny IF 

tych publikacji ksztaltuje si¢ na poziomie okoto 13,8 a sumaryezna liczba uzyskanych 

punktow wg MNiSW - 420, w tym udzialt wlasny - 293. Kandydat potwierdza ten fakt w 

zalgczniku nr 4, gdzie zamieszcza rowniez oSwiadczenia wspdlautorow publikacji odnosnie 
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ich udziatu w pracach wspdélnych. Szczegdtowe dane naukometryczne Kandydata, po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora, zestawiono w rozdziale 1.3. 

1.1 Oméwienie celu osiqgniecia naukowego 

Unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadéw sciekowych stanowi ciagle powazny 

problem naukowy, technologiczny i ekologiczny. Prace Habilitanta koncentruja sie na 

wybranych zagadnieniach technologicznych, ktore pozwalajq na zintensyfikowanie metod 

zageszczania oraz odwadniania osad6w. Tym samym mozZliwa jest ich stabilizacja i w 

dalszym etapie unieszkodliwianie. Gl6wna ideq tego procesu jest stabilizacja beztlenowa 

(fermentacja), w trakcie ktore} mozliwe jest rozerwania blony komérkowej oraz rozpad 

komorek mikroorganizmoéw. Przy tej okazji nastepuje, po procesie stabilizacji, odwadnianie 

osadéw, jako czynnik kondycjonujacy. Rownolegle w osadach sciekowych poddanych 

modyfikacji nastepuje zniszczenie wiazan chemicznych i ulatwienie proceséw hydrolizy. 

Kandydat w tym celu poddawal osady nadzwiekawianiu, stosujgc rozne natezenie pola 

ultradzwiekowego oraz zwiekszajac czas ekspozycji. OgdInie mozna stwierdzic¢, ze przynosito 

to zadawalajace rezultaty. W analizie wyniké6w badaf uwzglednialt réwniez aspekty 

reologiczne osadéw, czesto pomijane w tego typu badaniach. Wyniki tych badan publikowal 

w szeregu czasopism naukowych, réwniez tych posiadajgcych znaczacy IF. Ponizej 

zamieszczam wybrane grupy publikacji z tego zakresu, szczegdInie istotne dla oceny dorobku 

Habilitanta, wraz z przyznanym im IF. 

Wolski P., Zawieja |., Susceptibility of Conditioned Excess Sludge to biodegradation and 
dewatering, Environment Protection Engineering, Vol. 41, No. 3, 2015, 5-17. 

Punkty MNiSW: 15; IF: 0,505 
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. 
Punkty MNiSW: 15; IF: 0,439 
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. I, 2012, 103-114, ISSN 0324-8461. 
Punkty MNiSW: 15; IF: 0,506 
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. 

Punkty MNiSW: 100; IF: 0,854 
Wolski P., Sonification energy in the process of ultrasonic disintegration, Journal 

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

Punkty MNiSW: 40; IF: 0,79 
Wolski P., Analysis of rheological properties of modified sewage sludge, Desalination 

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

Punkty MNiSW: 20; IF: 1,234



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. 

Punkty MNiSW: 15; IF: 0,563 

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. 
Punkty MNiSW: 20; IF: 1,173 

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, ISSN 2083-4772. 
Punkty MNiSW: 15; IF: 0,506 

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. 

Punkty MNiSW: 20; IF: 1,155 
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. 

Punkty MNiSW: 20; IF: 1,155 

Prace te prezentuja wyniki badan dotyczqce m.in.: 

e wstepnej modyfikacjg osadéw sciekowych 1 wplywu procesu fermentacji osadéw na 

ten proces, 

® ocene wplywu na proces odwadniania, pojedynczych i sprzezonych technik 

kondycjonowania osadéw sciekowych, poddanych stabilizacji, 

© wplywu czynnikéw kondycjonujacych na parametry reologiczne osadéw Sciekowych. 

Mozna zauwazy¢, ze Habilitant w okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

znacznie wzbogaca sw06j warsztat naukowy. Wszczete badania i analizy proceséw 

intensyfikacji stabilizacji osad6w sciekowych potwierdzajq te teze. W _  ostatnich latach 

rozwinal poszczegélne grupy badan a wynikajgce z tych dziatan problemy naukowe publikuje 

w czasopismach naukowych, charakterystycznych dla inzynierii Srodowiska. Koncowy etap 

badan skupia na problematyce reologii osadéw sciekowych. Pozwolito to na teoretyczng i 

praktyczng ingerencje w sfere skomplikowanych przemian zachodzacych w tym materiale. 

Szezegdly tych prac zostana omdwione w rozdziale 1 recenzji. Niektére elementy pracy 

Kandydata sa dyskutowane w autoreferacie, r6wniez zamieszcza tam  ilustracje na 

przejrzystych rysunkach (1 - 5). Procesy wystepujace w trakcie obrébki osadéw sciekowych 

(fizyezne i biochemiczne) interpretuje jako rozpad komérek, kt6ry prowadzi do uwolnienia 

substancji organicznych wewnatrzkomorkowych do cieczy osadowej. Rosnie wowczas w tej



cieczy stezenie biatek, DNA, a tez wskaznik ChZT, co mozna byto zaobserwowaé poddajac 

osad oddziatywaniu pola ultradzwiekowego. Wyniki tych badan publikuje w duzej czesci 

artykuléw, w ktérych byly prezentowane osiggniecia naukowe, dotyezace oceny odwadniania 

oraz analiza reologiczna kondycjonowanych osadéw sciekowych podanych stabilizacji. Z 

badan Kandydata wynikaja interesujace informacje, z ktérych wynika, ze proces 

dezintegracji ultradZwiekowej, przyczynit sie do obnizenia parametru suche] masy osadéw 

Sciekowych, poddanych dziataniu czynnika dezintegrujacego, réwniez w_ przypadku 

niewielkiej wartosci diugosci fali (1,6 W/cm’). Badania laboratoryjne prowadzone w 

bioreaktorze potwierdzily wstepne zalozenia co do skutecznosci tych zabieg6w. Przyktadowo 

proces redukcji masy osadowej wynosit od 5,99 do 6,09 g/dm?, W przypadku termicznego 

kondycjonowanie osadéw _ sciekowych, jako metody stosowanej w __ badaniach, 

intensyfikowalo proces stabilizacji, wyrazony m.in. zwiekszeniem stopnia redukcji suchej 

masy osadu. W przypadku zastosowania energii pola ultradzwiekowego kondycjonowanych 

osadow w temperaturze 70°C, stwierdzono 22-krotny przyrost wartosci ChZT w odniesieniu 

do prébki kontrolnej. Powodowalo to réwniez przyrost st¢zenia LKT w cieczy nadosadowej 

do okoto 76% i wydzielanie biogazu na poziomie 0,338 0,465 dm?/g s.m.o. Polgczone metody 

modyfikacji (skojarzone) wptynely znaczaco na poprawe innych parametréw procesu 

stabilizacji m.in. na efektywnosé zageszczania i parametry charakteryzujace efektywnosé 

odwadniania. Analiza parametrow metod skojarzonych osadéw sciekowych, poddanych 

stabilizacji na efektywnos¢ ich odwadniania wykazala, ze procesy te zalezqa gléwnie od 

struktury osadéw Ssciekowych. Wyniki tych badan znalazly odzwierciedlenie w 10. 

opublikowanych czasopismach naukowych z grupy przedtozonych 19 monotematycznych. 

Stosowanie czynnikO6w wspomagajacych proces fermentacji, przyktadowo pole 

ultradzwiekowe i energie cieplIng (procesy energochionne) mimo wyzszych naktadéw 

finansowych, powoduje znaczacy przyrost efektu stabilizacji, nierzadko kilkakrotnie wyzszy 

niz wstepnie modyfikowanych. Nastepuje przyrost produkcji gazu, wzrost parametru ChZT, 

lotnych kwaséw ttuszczowych a tez wysoki stopien redukcji (eliminacji) suche; masy. W 

procesie tym obserwuje si¢ zdecydowanie lepsze rozdrobnienie klaczk6w osadowych pod 

wplywem dzialania pola ultradzwiekowego. Zmiana lepkosci osad6w_ prowadzi do korzystnej 

zmiany struktury wywolanej termicznym kondycjonowaniem. W rezultacie obserwuje sie 

pozytywny wplyw pola ultradxwiekowego na zageszczanie i odwadnianie osadéw 

Sciekowych. Procesy te sq poprawnie opisane w poszczegéInych publikacjach Kandydata, a 

szcezegolnie w grupie wybranych przez recenzenta, jako wiodgce. Zastosowanie metod 

sprzezonych, jako jednej z metod kondycjonowania osadow, wykorzystujace energie pola 
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ultradzwiekowego i termiczna modyfikacje, wskazalo na obnizenie zdolnosci filtracyjnych 

poprzez wzrost czasu ssania kapilarnego, jak rowniez oporu wlaSciwego osadéw sciekowych. 

Polaczenie tych metod miato pozytywny wplyw na procesy stabilizacji, w tym zdolnosci 

filtracyjnych osadéw. Okazato sie, ze stosowanie wstepnych metody hybrydowych 

kondycjonowania osadéw, poddawanych fermentacji poprawiato zdolnosci sedymentacyjne w 

por6wnaniu do osadéw kondycjonowanych metodami samodzielnymi, jak réwniez w 

odniesieniu do osadéw niekondycjonowanych. Poszerzenie badan Kandydata o elementy 

reologiczne pozwolilo na wzbogacenie wiedzy w zakresie proces6w koagulacji i 

sedymentacji osadéw sciekowych. Zagadnienia te sq ciagle stabo rozpoznane i wartoSscia 

dodang sq tu wiskozymetryczne badania eksperymentalne Kandydata . Celem tych badan byto 

okreslenie wptywu, wstepnego kondycjonowania osad6w polem ultradzZwiekowym oraz 

metodami termicznymi, poddanych fermentacji, na ich parametry reologiczne. Kandydat miat 

mozliwosé wykonanie tych badan, korzystajac z wlaSciwej aparatury badawezej, ktdéra 

pozwolita mu na pomiar naprezen stycznych i lepkosci przy r6znych gradientach predkosci 

probek osadowych. WiaSciwoSsci te sq waznym parametrem kontrolnym procesu stabilizacji i 

odwadniania osadéw. Rowniez kondycjonowanie osadéw polielektrolitami, szczegdlnie 

kationowymi, powodowalo wzrost wartosci naprezen, ktore wykazywaly przyrost predkosci 

Scinania. Nalezy podkresli¢, ze badania te prowadzono nie tylko na osadach komunalnych, 

lecz dodatkowo na osadach pochodzacych z przemystu celulozowo-papierniczego, ktdére 

poddawano kondycjonowaniu przy réznych natezeniach pola ultradzZwiekowego a nastepnie 

stabilizacji w kolbach laboratoryjnych oraz bioreaktorze. Zaobserwowano woéwezas , ze 

wartos¢ wspdlczynnika plyniecia w modelach reologicznych bylta ponizej jednosci co 

Swiadezylo, ze osady nalezaly do plynéw rozcienczanych procesem Scinania. Badania 

prowadzone przez Habilitanta maja charakter wybitnie aplikacyjny i zapewne znajduja lub 

moga znajdowaé praktyczne zastosowanie. Pewien niedosyt w zakresie dorobku naukowego 

Habilitanta, wedtug recenzenta, moze stanowié¢ ograniczenie sie do publikowania wlasnego 

dorobku naukowego w niezbyt licznej grupie czasopism mimo, ze te znajduja si¢ w bazie 

JCR. Sa to czasopisma w ktorych publikuje wielokrotnie: 

e Annual Set The Environment Protection - 1 1-krotnie, 

e Desalination & Water Treatment - 7-krotnie, 

e Environment Protection Engineering - 2-krotnie. 

Nalezy podkresli¢, ze w wielu przypadkach Habilitant jest jedynym autorem (6 publikacji 

w grupie 19). W zakresie inzynierii Srodowiska, ilosé Swiatowych, jak r6wniez czasopism 
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rodzimych nie jest imponujgca co thumaczy czesciowo uwage¢ recenzenta. Jak mozna 

zauwazy¢ Habilitant publikowal glownie w czasopismach: Desalination & Water Treatment 

(wezeSsniej 20 pkt, obecnie 100 pkt wg MNiSW). Annual Set The Environment Protection 

(wezesniej 15 pkt, obecnie 40 pkt wg MNiSW). Environment Protection Engineering 

(wezesniej 15 pkt, obecnie 70 pkt wg MNiSW). Czasopisma te notowane byly na tzw. liscie 

A. 

1.2. Ocena istotnej aktywnosci naukowej 

Zainteresowania naukowe dr. inz. Pawla Wolskiego w zakresie gospodarki wodno- 

Sciekowe]j, a szczegolnie tematyki zwiqazanej z zastosowaniem metod niekonwencjonalnych 

w kondycjonowaniu osadéw sciekowych, wywodza sie jeszcze z okresu studié6w na Wydziale 

Inzynierii i Ochrony Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. W owym czasie Kandydat 

Scisle wspdlpracowal z prof. Januarym Bieniem i dr inz. Lidia Wolny. Z tej tematyki 

przygotowat i obronit prace magisterska. W okresie przed doktoratem opublikowal 7 

artykulow naukowych orz 10 referatow w materiatach konferencyjnych. W opracowaniach 

tych udziat Kandydata byl znaczacy. Brat tez udziat w realizacji projektu badawczego 

wiasnego pt. " Intensyfikacja procesu przygotowania osadéw sciekowych do odwadniania 

poprzez zastosowanie ultradzwiekow" Projekt ten byl! finansowany przez Komitet Badan 

Naukowych 7T09c 033 20, a kierownikiem byla dr inz. Lidia Wolny. Po uzyskania stopnia 

naukowego doktora kontynuowal badania naukowe, poszerzajgc je 0 parametry reologiczne 

osadéw, ktére pozwalajq na bardziej precyzyjna ocene efektywnosci procesu fermentacji. 

Wyniki tych prac, jako samodzielnych, publikowal m.in. na konferencji miedzynarodowej 

oraz w pracach z listy JCR. Przyktad tych opracowan recenzent zamieszcza ponizej. 

Wolski P., Rheological properties of disintegrated sewage sludge, E3S Web of Conferences, 
T.22, 2017, 7s, DOI 10.105 1/e3sconf/20172200189. 
Wolski P., Analysis of rheological models of modified sewage sludge, Annual Set The 
Environment Protection, T.19, 2017, 230-239, ISSN 1506-218X. 

Punkty MNiSW: 15; IF: 0,899 

W pracach tych zostalty zamieszczone wyniki badan dotyczace stosowania metod taczonych i 

ich wplyw na stopien dezintegracji oraz zmiany strukturalne osadéw Sciekowych, jak 

rowniez wptyw polielektrolit6w na te zmiany w tym na przebieg odwadniania osad6w 

Sciekowych po kondycjonowaniu chemicznym. Byly one prezentowane na kolejnych dwoéch 

konferencjach migdzynarodowych oraz publikowane w znaczacych czasopismach 

naukowych. Kandydat byl wspdlautorem dwoch rozdzialow w monografiach naukowych 
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pt."Gospodarka odpadami komunalnymi", wydanymi w Politechnice Koszalifiskiej w 2011 

roku oraz opublikowanych w Polish J. Environ. Stud. Serie of Monographs w 2010 roku a 

tez w Wydawnictwie Szkoly Jakosci Wody, jako fragment Monografii w 2008 roku. Brat tez 

udziat w konferencjach naukowo -  technicznych, polgczonych z prezentacja wlasnych 

osiagnieé nie tylko na terenie krajow UE ( m.in. Szwecja, Niemcy, Dania, Norwegia, Francja 

i Rosja) oraz w spotkaniach z kierownictwem nowoczesnych obiekt6w ochrony i inzynierii 

Srodowiska w tym dyskusja 1 wizytacja poszczegélnych instalacji. Kandydat posiada znaczacy 

dorobek naukowy publikowany po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w czasopismach z 

bazy JCR (Lista A), oraz w innych niz znajdujace sie w bazie JCR z tzw. listy B. Po 

uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyt i prezentowat wyniki badan na 27 konferencjach w 

tym na 6 miedzynarodowych. Brat udziat w pracach dwu komitet6w organizacyjnych i 

naukowych konferencji. Uczestniczyt w realizacji 4 projektow w tym w dwu finansowanych 

przez NCN. Odbyt miesigczny staz w Koksowni Czestochowskiej w zakresie gospodarki 

wodno-sciekowej oraz odpadowej, a tez trzymiesieczny w zaktadzie Elektroenergetyeznym 

ELSEN S.A. w zakresie gospodarki wodno-sciekowej oraz wdrozenia i funkcjonowania norm 

ISO. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wykonat 8 recenzji dla czasopism 

mi¢dzynarodowych oraz dwie recenzje dla czasopism polskich. Oprécz realizacji projekt6w 

MNiSW i NCN uczestniczyl w 5. projektach badawezych - wtasnych, jako kierownik lub 

wykonawca projektu. Projekty te bylty bardzo Scisle zwigzane z dyscypling naukowa, ktéra 

reprezentuje, jak tez specjalnosciqg naukowa, ktora rozwija od poczatku kariery naukowej. 

Doswiadezenie zawodowe i praktyczne uzupelnial wspdlpracujac przez wiele lat z 

kierownictwem oczyszczalni sciek6w (6 obiekt6w). W _ grupie obiekt6w z _ ktdrymi 

wspolpracowal znajduja sie rowniez: MZWiK, PGK, Regionalne Centra Gospodarki Wodno- 

Sciekowej, biura projektowe, spalarnie odpadéw przemystowych i niebezpiecznych (Dabrowa 

Goérnicza). Prezentowal nowe rozwigzania w zakresie gospodarki osadowej na seminariach, 

organizowanych na macierzystym Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki 

Czestochowskiej. Kandydat posiada stalg umowe o wspdolpracy z Instytutem Ochrony 

Srodowiska - Paristwowym Instytutem Badawezym w Warszawie, jako konsultant prac 

weryfikujgcych technologie Srodowiskowe w tym zagospodarowania osad6éw Ssciekowych. 

Wspolpraca ta przynosi wymierne efekty, kt6re bezposrednio przektadaja sie na posiadany 

dorobek naukowy. W tym okresie Kandydat aktywnie uczestniczy w pracach istotnych dla 

srodowiska naukowego. Przykladowo, w latach 2014-2020 wykonal 8 recenzji publikacji 

naukowych dla czasopism: 

e Environmental Technology — 2 recenzje,



e Journal of Cleaner Production — 1 recenzja, 

e Desalination and Water Treatment — 2 recenzje, 

e Archives of Environmental Protection — 1 recenzyja, 

e Inzynieria i Ochrona Srodowiska — 2 recenzje. 

Za caloksztalt pracy naukowej Kandydat byt wyrdzniany nagrodami J.M. Rektora 

Politechniki Czestochowskiej, w tym nagrodami zespolowymi: I stopnia w 2012 roku oraz 

  

dwukrotnie w roku 2015 i 2016. 

1.3 Informacje naukometryczne po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

Dorobek naukowy dr inz. Pawta Wolskiego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

prezentuje ponizsza tabela 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wykaz osiggni¢¢ Punktacja 

Sumaryezna liczba publikacji 80 

Suma punktow za publikacje wg wykazoOw MNiSW 586 

Sumaryczny Impact Factor 16,662 

Liczba cytowan wg bazy Web of Science _— (stan na 27.11.2020) 12] 

Indeks Hirscha wg bazy Web of Science (stan na 27.11.2020) 7 

Liczba cytowan wg wediug bazy SCOPUS (stan na 27.11.2020) 141 

Indeks Hirscha wg bazy SCOPUS (stan na 27.11.2020) 7 

Liczba cytowan wg bazy Google Scholar _—_ (stan na 30.11.2020) 212 

Indeks Hirscha wg bazy Google Scholar (stan na 30.11.2020) 8 

Artykuty w czasopismach z bazy JCR 23 

Artykuly w czasopismach z bazy MNiSW 38 (w tym 25 

obcojezycznych) 

Rozdzialy i fragmenty w monografii 6 

Publikacje w materialach konferencyjnych 11 

Nagrody za dzialalnosé naukowa 3 

Uczestnictwo w projektach badawezych Z 

Staze przemystowe 2 

Udziat w krajowych lub miedzynarodowych konferencjach naukowych 27 

Udziat w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji 2 
krajowych lub miedzynarodowych 

Recenzowanie publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych 8 

Wykonanie ekspertyz 1   
  

 



2. Informacja o osiqggnieciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujacych nauke lub sztuke. 

Kandydat do stopnia naukowego doktora habilitowanego posiada znaczacy dorobek 

w zakresie pracy dydaktycznej. Jest autorem szeregu sylabus6w dydaktycznych, prowadzi 

wyklady z zakresu gospodarki odpadami, ocen oddzialywania na Srodowisko, r6wniez 

éwiczen laboratoryjnych i zadan  projektowych na_ studiach magisterskich 1 

inzynierskich. Aktualnie prowadzi zajecia dydaktyczne z przedmiotow: 

e Reologia — wyktad, éwiczenia, 

e Oceny oddziatywania na srodowisko — wyktad, ¢wiczenia, 

e Urzadzenia do odwadniania i utylizacji osadow — wyktiad, éwiczenia, laboratorium, 

e Sterowanie i regulacja aparatura bioprocesowa — wyktad, laboratorium, 

e Podstawy budownictwa — wyktad, ¢wiczenia, projekt, 

e Termiczna utylizacja odpadéw — éwiczenia, 

e Informatyczne podstawy projektowania — projekt, 

e Planowanie przestrzenne - projekt. 

Jednoczesnie byt: 

e promotorem ponad 50 prac dyplomowych, zarowno magisterskich jak i inzynierskich 

oraz wykonal okolo 30 recenzji. 

® organizatorem zajeé terenowych dla student6w. W ramach zajeé studenci zapoznawali 

sie z obiektami i instalacjami do termicznej utylizacji odpadéw, obiektami 1 

instalacjami do oczyszczania Sciekéw i utylizacji odpadow, instalacjqg do uzdatniania 

wody, sktadowania i recyklingu odpadéw a tez pozyskiwania biogazu z odpadéw 

komunalnych. 

Kandydat aktywnie uczestniczyt w pracach Wydziatu o czym Swiadczy ponizsza 

informacja: 

e Od 2013 r. jest czlonkiem Wydziatowej Komisja ds. Jakosci Ksztalcenia na kierunku 

Inzynieria Srodowiska na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki 

Czestochowskiej; 

e Od 2013 r. jest cztonkiem zespotu ds. POL-on. W latach 2013-2015 byt Wydziatowym 

Koordynatorem ds. Systemu POL-on, a od 2015 jest czionkiem zespolu ds. Systemu 
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POL-on odpowiedzialnym za modut Pracownicy. We wrzesniu 2015 roku ukonezyt 

szkolenie zorganizowane przez Zespdt ds. Nauki i Szkolnictwa Wyzszego Agencji 

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

obowiazki sprawozdaweze szkdot wyzszych/jednostek naukowych w_ Swietle 

znowelizowanej ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektorych innych ustaw. 

Mialo to wplyw na podniesienie rangi wlasnego Wydziatu, kt6ry w 2017 roku uzyskal 

kategorie A. 

e Od 2013 do 2016 roku byt odpowiedzialny za prowadzenie Wydziatowej Bazy 

Prac Dyplomowych 

e Bylt cztonkiem zespotu do powolania i uruchomienia kierunku Energetyka, 

a w 2019 roku kierunku Zarzadzanie Srodowiskiem. 

e W kadencji 2016-2020 byt cztonkiem rady Wydziatu Infrastruktury i 

Srodowiska 

e Od 2020 roku jest odpowiedzialny za prowadzenie Wydzialowej Bazy USOS 

dla modutlu pracownicy. 

W 2014 i 2015 roku uczestniczy! w pracach komitet6w organizacyjnych w 

przygotowaniu Konferencji Naukowych ,,Problemy zarzadzania w przedsiebiorstwach 1 

instytucjach publicznych — teoria i praktyka” (2014 rok) oraz ,,Teoretyczne i praktyczne 

problemy zarzadzania organizacjami” (2015 rok), organizowanych na wydziale Zarzadzania 

Politechniki Czestochowskie}. 

Bylem 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 

byla ,,Analiza odwadnianych osadéw sciekowych, kondycjonowanych fizycznymi oraz 

chemicznymi metodami”. 

3. Podsumowanie 

W podsumowaniu osiagnieé naukowych Pana dr. inz. Pawla Wolskiego nalezy stwierdzic, ze z 

przeprowadzonych badan oraz opracowan Habilitanta wynika szereg naukowych i praktycznych 

wnioskéw prezentowanych ponizej: 

e osady nadzwiekawiane, termicznie kondycjonowane, jak tez stosowanie taczne tych 

metod obniza efektywnosé odwadniania osadé6w, wprost proporcjonalnie do dtugosci 
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i natezenia fali oraz czasu dzialania pola ultradZwiekowego, jak ro6wniez wzrostu 

temperatury w wyniku termicznego kondycjonowania. 

e zastosowanie powyzszych metod przed procesem stabilizacji wplywa korzystnie na 

intensywnosé procesu zageszczania i odwadniania osadow sciekowych. 

e dziatanie ultradzwiek6w w powigzaniu z procesem stabilizacji osad6w powoduje 

lepsze upakowanie czastek osadéw. 

e termiczna modyfikacja osadéw Sciekowych poddanych procesowi fermentacji 

zmienia ich wiaSciwosci zarowno w trakcie przebiegu procesu stabilizacji, jak rowniez 

zageszczania oraz odwadniania. 

e proces modyfikacji osadéw sciekowych uzalezniony jest od tadunku _ energii 

dostarczonej do osadéw sciekowych poprzez ich wstepne kondycjonowanie. 

e ilosé energii decyduje o efekcie koncowym procesu w przeliczeniu na produkcje 

biogazu oraz intensyfikacje procesu stabilizacji. 

e intensyfikacja procesu stabilizacji osadow pozwala na przyrost ilosci biogazu w 

ilosciach wyzszych niz uzysk tego energetycznego czynnika z osadéw 

niekondycjonowanych. 

e wprowadzona do procesu energia pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym 

intensyfikuje proces fermentacji, a tez znaczgco wplywa na_parametry 

charakteryzujgce efektywnosé¢ zageszczania 1 odwadniania osadéw sciekowych. 

4, Wniosek koncowy 

Przedtozony mi do zaopiniowania dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Pana 

dr. inz. Pawta Wolskiego spetnia wszelkie wymogi ustawowe, obowiazujgce przy ubieganiu 

sie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Opiniowany dorobek naukowy, ktéry 

oceniam pozytywnie, stanowi cykl 19 monotematycznych publikacji nt. ,,Intensyfikacja 

odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowanych osadéw sciekowych poddanych 

stabilizacji”. Publikacje te w liczbie 19. znajduja sie w bazie Journal Citation Reports (lista A). 

Zostaly one wskazane jako osiggniecie naukowe Habilitanta. Juz po doktoracie publikuje 23 

samodzielne opracowania, w tym 6 publikacji z bazy JCR. W czasopismach z bazy MNiSW 

opublikowal po doktoracie 38 pozycji w tym 25 obcojezycznych. Sumaryczna liczba publikacji 

naukowych stanowi 80 pozycji co przeklada si¢ na ocene punktowg - 586 wg MNiSW, 

natomiast udziat wlasny 293 pkt. Pozytywnie nalezy oceni¢é sumaryczny, Impact Factor - 
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16,662, liczbe cytowan - 121 wedlug bazy Web of Science (wedtug Scopusa 141). Rowniez 

pozostata dziatalnosé publikacyjna w postaci rozdzialow w monografiach (6), artykuly naukowe 

i referaty na konferencjach, opublikowane w czasopismach specjalistycznych, nie stanowigce 

grupe JCR, z listy B MNiSW, swiadcza o "istotnej aktywnosci naukowej" Habilitanta. 

Habilitant legitymuje sie wysokim Indeksem Hirscha i wedlug bazy SCOPUS wynosi on 7 (stan 

na 27 listopada 2020r.) Tym samym mozna stwierdzi¢é, ze calosciowy dorobek naukowy 

Habilitanta wnosi do nauki nowe elementy poznawceze i aplikacyjne. Niewatpliwq zaleta 

dorobku naukowego jest obszerna analiza problematyki osadéw sciekowych, intensyfikacja 

odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowanych osadoéw sciekowych, poddawanych 

stabilizacji zré6znicowanymi metodami (pojedynczymi oraz sprzezonymi). Recenzent 

pozytywnie ocenia rowniez dorobek praktyczny Habilitanta prezentowany w poszczegdInych 

publikacjach oraz na konferencjach polskich (27) i mig¢dzynarodowych (2). Nalezy podkresli¢ 

wyraznqg aktywnosé Habilitanta w realizacji wspélpracy z otoczeniem spolecznym. 

Wobec powyzszego na podstawie art. 219 ust.1, pkt. 213 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r, poz. 85, z poz. zm. ), 

stwierdzam, ze dorobek naukowy Pana dr. inz. Pawla Wolskiego , stanowi znaczacy wktad w 

rozw6j dyscypliny naukowej i spetnia wszystkie warunki wlasciwe dla recenzowanego 

dorobku naukowego i moze byé przedlozony Radzie Dyscypliny Naukowej  Inzynierii 

Srodowiska, Gornictwa i Energetyki Politechniki Czestochowskiej w Czestochowie w celu 

przeprowadzenia dalszego postepowania habilitacyjnego, zmierzajacego do nadania Pan dr 

inz. Pawlowi Wolskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka.


