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1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA RECENZJI 

Podstawa wykonania recenzji bylo pismo R-WIiS-512-3/2021.3 z dnia 01.07.2021r. 

Pani dr hab. inz. Iwony Zawieji, prof. PCz. - Kierownika Dyscypliny Naukowej Inzynieria 

Srodowiska , Gérnictwo i Energetyka Politechniki Czestochowskiej 

Recenzjeé opracowano na podstawie zgtoszonego przez habilitanta osiagniecia 

naukowego stanowiacego cykl jednotematycznych opublikacji nt. Intensyfikacja 

odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowania osadéw Sciekowych bedacego 

podstawa o ubieganie sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz dokumentéw 

przedstawiajacych caloksztalt dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i 

popularyzujgcego nauke. Ocene dokonano zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z 

dnia 20 lipca 2018r Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (tekst ujednlicony : Dz.U. z 

2021r. poz. 478, 619.). Kompletna dokumentacje przygotowang przez Habilitanta dostarczono 

w formie papierowej i elektronicznej.



2. SYLWETKA KANDYDATA 

Dr inz. Pawel Wolski jest absolwentem Wydzialu Inzynierii i Ochrony Srodowiska 

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

obronit prace magisterska na temat: ,,Badanie  struktury osaddw_ sciekowych 

kondycjonowanych metodami niekonwencjonalnymi” i uzyskat tytut zawodowy magistra 

inzyniera. W 2003 roku ukonezyl rowniez studia na Wydzial Zarzadzania w Politechnice 

Czestochowskiej uzyskujac tytulu magistra bronige prace magisterska na temat: ,,Ocena 

ekonomicznej efektywnosci inwestycji ekologicznej]”. W 2006r. na Wydziale Inzynierii i 

Ochrony Srodowiska obronil rozprawe doktorska na temat: ,,Parametry reologiczne w analizie 

intensyfikacji procesu kondycjonowania osadéw sciekowych”, ktére} promotorem byta dr 

hab. inz. Lidia Wolny prof. P.Cz. uzyskujac stopien doktora nauk technicznych. Ukonezyt 

rowniez trzyletnie Studium Przygotowania Pedagogicznego umozliwiajace nauczanie w 

Srednim i zasadniczym szkolnictwie zawodowym a takze roczne Podyplomowe Studia z 

Informatyki dla Nauczycieli. 

W latach 2000 - 2008 .by! zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Inzynierii 

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

Srodowiska) Politechniki Czestochowskiej, a od 2008 do 2011 na stanowisku starszego 

wykladowcy. Od 2011 roku do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w 

Instytucie Inzynierii Srodowiska (obecnie w Katedrze Sieci i Instalacji Sanitarnych) na 

Wydziale Infrastruktury i Srodowiska w_ Politechnice Czestochowskiej. Za swoja 

wyrozniajaca sie dziatalnos¢ naukowa Pan dr inz. Pawel Wolski otrzymal w 2012r. Nagrode 

Zespotowa I stopnia Rektora Politechniki Czestochowskiej oraz dwie nagrody III stopnia za 

cykl publikacji przyznane przez Rektora Politechniki Czestochowskiej w latach 2015-2016. 

3.0CENA OSIAGNIECIA NAUKOWEGO 

Jako osiagniecie naukowe Pan dr inz. Pawel Wolski przedstawit, zgodnie z art. 219 

ust. | pkt. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce , jednotematyczny cykl publikacji



zatytulowany: "Intensyfikacja odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowania 

osadéw Sciekowych". 

Na wymieniony wyzej cykl publikacji sktada sie 19 jednotematyeznych prac w tym 18 

opublikowanych w renomowanych czasopismach zamieszczonych w bazie Journal Citation Report 

(JCR): 

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

Desalination and Water Treatment, Vol. 199, 2020, 99-106. IF: 0,854 

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

Ecological Engineering, Vol. 21, 3, 2020, 36-40. IF: 0,790 

[3] Wolski P., Analysis of rheological properties of modified sewage sludge, Desalination and 
Water Treatment, Vol. 134, 2018, 143-147. IF: 1,234 

[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. 

IF: 0,563 

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

Conferences, T.22, 2017, 7s. IF: brak 

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

Environment Protection, T.19, 2017, 230-239. IF: 0,899 

[7] Wolski P., Wspomaganie kofcowego zageszczania i odwadniania osadéw sciekowych, 
Annual Set The Environment Protection, T.18, nr 1, 2016, 730-742, IF: 0,705 

[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. IF: 0,808 

[9] Wolski P., Zawieja I., Susceptibility of conditioned excess sludge to biodegradation and 
dewatering, Environment Protection Engineering, Vol. 41, No. 3, 2015, 5-17. IF: 0,505 

[10] 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. IF: 1,173 

[11] Wolski P., Matkowski M., Dewatering of excess sludge submitted anaerobic stabilization 

assisted conditioning process, Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, 2014, 93- 

104. IF: 0,442 

[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. IF: 

1,173



[13] 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. IF: 0,439 

[14] 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. IF: 0,806 

[15] 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. IF: 0,506 

[16] Wolski P., Zawieja I, Effect of ultrasound field on dewatering of sewage sludge, 
Archives of Environmental Protection, Vol. 38, No. 2, 2012, 25-31. IF 0,506 

[17] Wolski P., Wolny L., Wplyw dezintegracji i fermentacji na podatnosé osadéw 

Sciekowych do odwadniania, Rocznik Ochrona Srodowiska, T. 13, nr 2, 2011, 1697-1706. IF: 

0,162 

[18] Zawieja 1.,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, 374-381.1F: 1,155 

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

after conditioning, Desalination, Vol. 222, No. 1-3, 2008, 382-387. IF: 1,155 

Szesé wymienionych wyzej publikacji jest autorskich a 13 wspdtautorskich przy czym 

Habilitant jest w wiekszosci z nich pierwszym autorem. Do prac zostaty dolaczone 

oswiadczenia wspdlautoréw publikacji a procentowy udziat Habilitanta w opracowaniu w/w 

19 publikacji jest wysoki i bliski 70 %. 

Laczna wartos¢ Impact Factor przedstawionego cyklu publikacji zgodnie z rokiem 

opublikowania wynosi 13,764 a sumaryczna liczba punkté6w zgodnie z wytyeznymi MNiSW 

to 420, natomiast uwzgledniajac udziat wiasny ilosé punkt6w wynosi 293. Publikacje 

wchodzace w sklad prezentowanego osiggniecia naukowego pochodza z okresu od 2008 do 

2020 roku i sa tematycznie spdjne a ponadto sq kontynuacja zainteresowan i badan 

prowadzonych przez dr inz. Pawla Wolskiego w ramach doktoratu. 

Uzasadniona, moim zdaniem, podstawa do rozpoczecia i dalszego kontynuowania prac 

badawezych zaprezentowanych w cyklu artykulow naukowych jest nie rozwiazany problem z 

osadami Sciekowymi. Koniecznosé bezpiecznego ich zagospodarowanie powoduje, ze wciqz 

poszukiwane sa skuteczne metody przer6bki osadéw czyli zastosowania takich technologii, 

ktére zmieniaja ich sktad fizyezny i chemiczny. Podstawowym procesem przerébki osadéw



jest proces fermentacji beztlenowej, ktorego efektywnos¢ zalezy m.in. od wstepnego 

przygotowania osadéw. 

W ramach prezentowanego cyklu publikacji habilitant przedstawil trzy kierunki badan : 

- pierwszy obejmujacy ocene wstepnej modyfikacji osad6w sciekowych na przebieg 

intensyfikacji procesu fermentacji (pozycje literaturowe 9, 13, 15, 18); 

- drugi polegajacy na okresleniu pojedynezych i polgczonych metod kondycjonowania 

osadéw sciekowych poddanych stabilizacji na efektywnos¢ ich odwadniania (pozycje 

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

- trzeci obejmujacy badania dotyczace wplywu czynnikow kondycjonujacych na parametry 

reologiczne osadéw sciekowych (pozycje literaturowe 3, 5, 6, 14, 19). 

Szkoda, ze Autor autoreferatu nie okreslit jakie wnioski plynqa z wymienionych grup pozycji 

literatury, ktére odnosza sie do poszczegélnych kierunkow badan. JednoczeSsnie w tekscie 

autoreferatu nalezalo odniesé sie do poszczegélnych pozycji literatury i wyraznie je 

zaznaczy¢ przy opisie wynikéw badan. 

Wstepna modyfikacja osad6w mieszanych, poddana ocenie przez Habilitanta, polegala na 

okresleniu  skutecznosci trzech zastosowanych w _ badaniach procesOw - dziatania 

ultradzwiekow, temperatury 1 zwigzkéw chemicznych oraz dodatkowo metody hybrydowej. 

Badania wykazaly, ze stosowane metody kondycjonowania majq bardzo pozytywny wplyw na 

proces fermentacji. Intensyfikacje tego procesu badat Autor poprzez okreslenie: chemicznego 

zapotrzebowania na tlen, zawartosci lotnych kwaséw ttuszczowych i produkcji biogazu. 

Metody kondycjonowania osadéw poprzedzajace proces fermentacji wplywajq korzystnie na 

pozniejsze ich odwodnienie. Ponadto zaobserwowano zmiany w zawartosci suche] masy w 

badanych osadach po procesie ich stabilizacji. Jak stusznie zauwazy! Autor wstepne 

kondycjonowanie osad6w powinno byé wykorzystane przed procesem stabilizacji w 

komorach fermentacyjnych. 

W autoreferacie Habilitant postuguje si¢ pojeciem sonifikacja, ktore w literaturze 

fachowej jest czasami uzywane przez réznych autoréw. Poprawnie nalezy postugiwa¢ sie 

stowem sonikacja, ktore oznacza uzycie ultradZwiekéw w celu: dyspergowania nano- lub 

mikroczastek w roztworze, fragmentacji blon komérkowych i uwolnienia zawartosci 

komorek, fragmentacji nici DNA. Nalezy réwniez postugiwaé sie precyzyjnymi 

sformulowaniami i pojeciami np. str. 12 autoreferatu- zdanie cyt. "Wartosci redukcji byty 

wyzsze w odniesieniu do osadéw wstepnie modyfikowanych metodami samodzielnymi" 

(redukcji ? suchej masy! ; metody samodzielne??? w czym przejawia sie ich samodzielnosé?).



Drugi kierunek badan poswiecony byt okresleniu w jaki sposdb pojedyncze i mieszane 

metody kondycjonowania wplywaja na proces odwodnienia osadéw po ich stabilizacji. 

Autor przedstawionych do oceny publikacji wykazal, ze zastosowanie ultradzwiekéw czy tez 

wysokiej temperatury oraz obu tych czynnikow zwieksza wartosé chemicznego 

zapotrzebowania na tlen, zawartosé lotnych kwaséw tluszczowych oraz wytwarzania biogazu. 

Trudno jest wskaza¢é czy zastosowanie ultradZwiek6w mozna traktowa¢ tylko jako 

pojedynezy proces gdyz wraz z czasem sonikacji i zwiekszeniem natezenia pola 

ultradzwiekowego rosnie rowniez temperatura. O tym Autor nie wspomina. Wlasciwie dwie 

pierwsze cz¢sci autoreferatu mozna polaczyé w jedng calos¢, bo zastosowane przez Autora 

metody kondycjonowania osadéw wplywaja zar6wno na proces fermentacji jak i na 

pozniejsze ich odwodnienie. 

Niewatpliwie Habilitant skupit sie na dziataniu ultradzwiek6w w roznych aspektach ich 

dzialania zwracajac glownie uwage na odwodnieniu osadéw po procesie fermentacji. 

Przeprowadzone badania wykazaly, ze spadek wartosci czasu ssania kapilarnego w osadach 

poddanych dzialaniu ultradzwiekéw i stbilizacji by! wprost proporcjonalny do czasu 

fermentacji. Podobnie pozytywny wplyw odnotowal Autor badajac proces zageszczania 

osadéw po ich wstepnej modyfikacji polem utradzwiekowym. Na zwiekszenie efektywnosci 

zageszczania osad6w mialy wplyw czas sonikacji oraz zastosowana diugosé fali pola 

ultradzwiekow. 

Habilitant stwierdzil, ze zastosowanie termiczne} metody modyfikacji osadu wplywa na 

wzrost czasu ssania kapilarnego proporcjonalnie do wzrostu temperatury. Termiczne 

kondycjonowanie osadéw w polgezeniu z procesem ich stabilizacji zmienia ich strukture 

przyezyniajac sie do tatwiejszego usuniecia wody. Ponadto Autor okreslil, ze proces 

stabilizacji poprawia efekt zageszczania osadéw, kt6dre wezesnie} byty poddane 

kondycjonowaniu metodg termiczna. 

Jak wykazal w badaniach Habilitant zastosowanie podezas kondycjonowania osadéw 

metody hybrydowej taczacej] wykorzystanie ultradzwiekow i metody termicznej przyczynilo 

sie do obnizenia zdolnosci filtracyjnych poprzez wzrost czasu ssania kapilarnego oraz oporu 

wiasciwego osadéw sciekowych. Jednoczesnie Autor stwierdzil, ze osady Sciekowe poddane 

fermentacji po uprzednim kondycjonowaniu metodami taczonymi wykazywaly wraz z 

uptywem czasu procesu fermentacji lepsza zdolnosé do filtracji, a jednoczesnie wi¢ksza 

zdolnosé do zageszezania. W pordwnaniu do stosowania pojedynezych proceséw 

kondycjonowania zastosowanie metod hybrydowych przed procesem  fermentacji



przyczyniato sie do lepszej sedymentacji i zageszczania osadow co stanowi wazny wynik 

poznawezy badan prowadzonych przez Habilitanta. 

Trzeci kierunek badan dotyezy! wplywu czynnikéw kondycjonujacych na wlasciwosci 

reologiczne ustabilizowanych osadéw sciekowych. Habilitant prowadzil badania na osadach 

wstepnie kondycjonowanych polem ultradzwiekowym jak rowniez kondycjonowanych 

termicznie oraz osadach niekondycjonowanych poddanych dzialaniu polielektrolitow 1 

okreslil ich wiaSciwosci reologiczne. Na podstawie przeprowadzonych badan Autor okreslil, 

ze im czastki osadéw byly wieksze i bardziej zbite to wartosci naprezen byly wyzsze, 

natomiast lepkos¢é malata wraz ze wzrotem gradientu predkosci plyniecia cieczy. 

Jak stusznie zauwazyt Autor w okreslonych warunkach cisnienia i temperatury lepkos¢ 

osad6w zmienia sie w zaleznosci od innych czynnikéw np. gradientu predkosci oraz ze 

plyniecie osadéw nalezy przedstawi¢ za pomocg modeli, w ktérych role lepkosci spelniaja 

parametry reologiczne. Jest to stwierdzenie dos¢ ogdlne, ktére w autoreferacie nalezato 

poprzeé konkretnym przykladem przynajmniej dla jednego rodzaju osadu sciekowego. W 

artykule nr 6 Habilitant przedstawil wyniki badan prowadzonych w oparciu 0 osady sciekowe 

z przemyslu celulozowo-papierniczego, ktérych celem bylo wyznaczenie modeli 

reologicznych (Ostwalda-de Waele, Binghama, Herschela-Bulkley’a) dla osadéw sciekowych 

niekondycjonowanych oraz poddanych dzialaniu pola ultradzwiekowego przy rdznych jego 

natezeniach, a nastepnie po stabilizacji. Nalezalo to w autoreferacie wykorzystac¢. 

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze wiadomosci przedstawione w autoreferacie na 

temat cyklu publikacji poddanych ocenie nie oddaja wkitadu pracy, kt6rq Habilitant wlozy! w 

wykonanie badan i napisanie artykul6w. Analiza i ocena merytoryczna prac stanowiacych 

osiagni¢cie naukowe jest zrédiem nowej wiedzy na temat intensyfikacji procesu 

kondycjonowania osadow sciekowych oraz mozliwosci ich skutecznego odwodnienia, 

zageszczania a takze wlasciwosci reologicznych. Bezwzglednie jednak brakuje w 

autoreferacie wyraznego podkreslenia co stanowi znaczace osiagniecie calego cyklu 

publikacji i jakie mozliwosci aplikacyjne maja wyniki badan uzyskane przez Autora. Pomimo 

tych zastrzezen caty cykl publikacji zgloszonych przez habilitanta oceniam pozytwnie. 

4.CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA AKTYWNOSCI | DOROBKU NAUKOWEGO 

Od momentu podjecia pracy w charakterze asystenta w Politechnice Czestochowskiej 

zainteresowania naukowe Habilitanta byly kontynuacja tematyki podjetej w pracy 

7



magisterskiej. Tematyka zwiazana z zagadnieniami kondycjonowania osadéw sciekowych 

oraz wplywu czynnikow reologicznych na intensyfikacje tego procesu zaowocowala 

napisaniem i obrong rozprawy doktorskiej. Przed obrona doktoratu Habilitant opublikowat 7 

artykul6w w czasopismach i 10 referat6w zamieszczonych w materialach konferencyjnych 

oraz 1 publikacje w monografii. Ponadto byt glownym wykonawcg projektu badawczego 

finansowanego przez KBN. Po uzyskaniu stopnia doktora rozszerzy! swoje zainteresowania 

naukowe o nowe metody kondycjonowania osadéw sciekowych a takze o proces fermentacji 

osadéw. Badania prowadzone przez Habilitanta dotyezyly gléwnie zastosowania metod 

fizyeznych np. temperatury i pola ultradzwiekowego a takze metod hybrydowych. W 

pierwszym okresie po uzyskaniu stopnia doktora (rok 2007) badania zostaty wykonane w 

ramach projekt6w badawezych: 

- "Ocena alkalicznego kondycjonowania osadéw Sciekowych na efektywnosé procesu 

stabilizacji beztlenowej" oraz 

-"Modyfikacja 1 intensyfikacja wybranych proces6w w oczyszczaniu sciekéw i przerébce 

osadéw". 

W latach 2010- 2012 byt gitswnym wykonawca w projekcie NCN na temat ,,Ocena wplywu 

fizyczne} modyfikacji osadéw sciekowych na ich biodegradacje oraz efektywnos¢ 

odwadniania”. 

Samodzielne 2-krotne préby aplikacji o grant NCN nie przyniosty pozytywnego rezultatu, 

podobnie jak projekt, w ktérym Habilitant byl zgloszony jako gloéwny wykonawca. 

(Projektow, ktore nie uzyskaly finansowania a wiec nie zostaly zrealizowane nie nalezalo w 

autoreferacie wykazywac). 

Brat rowniez udziat w trzech innych projektach jako wykonawca, choé byly to projekty 

finansowane w uczelni. W ostatnich latach Habilitant nie wykazat udziatu w _ istotnych 

projektach naukowych. 

Nalezy podkresli¢é aktywnosé Habilitanta w konferencjach. Lacznie brat udziat w 34 

krajowych i miedzynarodowych konferencjach w tym w 27 po uzyskaniu stopnia doktora. By! 

rowniez zaangazowany jako cztonek w dwéch komitetach organizacyjnych konferencji 

organizowanych przez Politechnike Czestochowska.



W latach 2014-2020 wykonal 8 recenzji do renomowanych zagranicznych czasopism m.in. 

Desalination and Water Treatment, Environmental Technology, Journal of Cleaner Production 

oraz polskich - Archiwum Ochrony Srodowiska i Inzynieria i Ochrona Srodowiska. 

Stabszqa strong Habilitanta jest niewatpliwie brak jakichkolwiek stazy naukowych w 

jednostkach krajowych i zagranicznych. W autoreferacie nie wykazano ro6wniez wspdlpracy z 

osrodkami naukowymi krajowymi 1 zagranicznymi w ramach np. realizowanych projekt6w 

badawezych. W latach 2011 i 2012 habilitant odby! dwa staze zawodowe - w zakladach 

Koksowni Czestochowa Nowa Sp.z 0.0. i w Zakladzie Elektroenergetycznym ELSEN S.A. 

Podsumowuyjac, na dorobek habilitanta bez publikacji zgloszonych jako osiagnie¢cie naukowe 

sktada sie 61 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 5 prac w czasopismach z bazy JCR 

posiadajacych tacznie Impact Factor 2,898. 

Laczny dorobek Habilitanta to 80 publikacji w tym 23 z bazy JCR o IF =16,662 oraz 15 

artykuldw z bazy MNiSW, 2 rozdziaty w monografiach oraz 11 opublikowanych referatow 

konferencyjnych. O jakosci publikacji Habilitanta a takze o trafnosci tematyki badawczej 

Swiadcezq cytowania w literaturze krajowej i miedzynarodowej. Indeks Hirscha wg bazy Web 

of Science(WoS) h=7 a liczba cytowan 121 ( bez autocytowan), wedlug bazy Scopus h=7 i 

141 cytowan (bez autocytowan), a wedlug bazy Google Scholar h=8 a liczba cytowan 212 

(bez autocytwan). Uwazam, ze jest to wynik na dobrym poziomie Swiadczacy 0 jakosci pracy 

naukowej Habilitanta. 

5. CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO, 

ORGANIZACYJNEGO ORAZ W ZAKRESIE POPULARYZACII NAUKI 

Kandydat w czasie swojej pracy zawodowej prowadzil lub prowadzi zajecia 

dydaktyezne w formie wykladéw, ¢wiczen, zaje¢ laboratoryjnych lub projektowych z 

nastepujgcych przedmiotow: 

- Reologia — wyktad, éwiczenia 

- Ocena oddziatywania na srodowisko — wykilad, éwiczenia 

- Urzadzenia do odwadniania i utylizacji osadé6w — wyktad, ¢wiczenia, laboratorium 

- Sterowanie i regulacja aparatura bioprocesowg — wyktad, laboratorium 

- Podstawy budownictwa — wyktad, ¢wiczenia, projekt 

- Termiczna utylizacja odpadéw — éwiczenia



- Informatyczne podstawy projektowania — projekt 

- Planowanie przestrzenne - projekt 

Zajecia w wymienionych formach obejmowaly studentéw I i II stopnia studiujacych na 

Wydziale Infrastruktury 1 Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. 

Dr inz. Pawel Wolski by! promotorem okoto 50 prac dyplomowych inzynierskich i 

magisterskich. Wykonat ponadto 30 recenzji prac dyplomowych. Pelnil réwniez funkcje 

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inz. Mariusza Matkowskiego 

obronionej na Wydziale Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej, ktérej 

tematem byla ,,Analiza odwadnianych osadéw sciekowych kondycjonowanych fizycznymi 

oraz chemicznymi metodami”. 

Kandydat posiada rowniez osiagniecia organizacyjne na rzecz Instytutu, Wydziatu 1 

Uczelni. Jest czlonkiem Wydzialowej Komisja ds. Jakosci Ksztalcenia na kierunku Inzynieria 

Srodowiska, cztonkiem zespotu ds. POL-on. By! Wydziatowym Koordynatorem ds, Systemu 

POL-on, a obecnie jest czlonkiem zespolu ds. Systemu POL-on odpowiedzialnym za modul 

Pracownicy. Brat udzialt w pracach zespolu zestawiajacego dorobek i osiagniecia naukowe 

pracownikéw Wydzialu, ktory by! niezbedny do kategoryzacji jednostki. By! odpowiedzialny 

za prowadzenie Wydziatowe) Bazy Prac Dyplomowych oraz byt czlonkiem zespotéw do 

powolania i uruchomienia kierunkéw studi6w - Energetyka, Zarzadzanie Srodowiskiem. 

Pelnit rowniez funkeje czlonka rady Wydzialu Infrastruktury i Srodowiska. Obecnie jest 

odpowiedzialny za prowadzenie modulu pracownicy w Wydzialowej Bazie USOS. 

Habilitant posiada niewielki dorobek dotyczacy popularyzacji nauki. Do tego dorobku 

mozna zaliczyé jedynie bardzo cenne dzialanie na styku przemyslu i uczelni, ktore 

wspolorganizowal 1 ktére polegalo na wymianie doswiadezen pomiedzy kadra naukowa 

Wydzialu Infrastruktury i Srodowiska a pracownikami zaktad6w komunalnych i jednostek 

samorzadu terytorialnego z wojewodztwa Slaskiego, opolskiego 1 l6dzkiego. Bral r6wniez 

udzial w komitetach organizacyjnych dwoch konferencji naukowych, ktore moga by¢ rowniez 

zaliczone do dziatan o charakterze popularyzujacym nauke. 

WNIOSEK KONCOWY 

Na podstawie przedstawionej do oceny dokumentacji stwierdzam, ze osiagni¢cia 

naukowo badaweze dr inz. Pawta Wolskiego, ze szczegdInym uwzglednieniem dokonan po 
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uzyskaniu stopnia doktora, wskazuja na znaczny wklad Habilitanta w rozwoj dyscypliny 

naukowej inzynieria srodowiska, gdérnictwo i energetyka. Cykl powiazanych ze soba 

tematyeznie 19 publikacji przedstawionych pod wspdlnym tytulem J/nfensyfikacja 

odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowania osadéw sciekowych o sumaryeznym 

IF wg bazy Journal Citation Report - 13,764 jest osiggnieciem naukowym habilitanta. 

Analiza i ocena merytoryczna prac stanowiacych osiagniecie naukowe pozwala stwierdzi¢, ze 

sa one waznym zr6diem nowej wiedzy na temat zastosowania pojedynezych i hybrydowych 

metod kondycjonowania osad6w oraz wplywu tych metod na odwadniane osadéw, 

wytwarzanie biogazu w procesie fermentacji i na procesy reologiczne co powinno byé 

wykorzystane w praktyce. 

Podsumowujac przedstawiona recenzje wnioskuje do Rady Dyscypliny Inzynieria 

Srodowiska, Géornictwo i Energetyka Politechniki Czestochowskiej o nadanie Panu dr inz. 

Pawlowi Wolskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inzynieryjno-technicznych, dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka. 
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