
Zatacznik nr 6 

do Regulamin przeprowadzania postepowan w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w Politechnice Czestochowskiej 

(Uchwala nr 400/2019/2020 Senatu PCz z dnia 29 kwietnia 2020 roku) 

Uchwala Komisji habilitacyjnej o wyrazeniu opinii 

W sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uchwala nr 1/2021 

Komisji Habilitacyjnej 

z dnia 28.09.2021 r. 

powolanej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

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

wszczetym na wniosek dr inz. Pawta Wolskiego. 

§1 

Komisja habilitacyjna powolana przez Rade Dyscypliny Naukowej Inzynieria srodowiska, 

gornictwo i energetyka w dniu 28.06.2021 r., dzialajac na podstawie art. 221 ust.10 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz.85, z 

pozn. zm.), w nawiazaniu do §13 ust.1 Uchwaly Senatu Politechniki Czestochowskiej nr 

400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., po zapoznaniu sie z recenzjami, dokumentacjq 

wniosku stwierdza, ze aktywnosé naukowa oraz osiagniecia naukowe zatytulowane 

*Intensyfikacja odwadniania oraz analiza reologiczna kondycjonowanych osadéw sciekowych 

poddanych stabilizacji” stanowia znaczny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej inzynieria 

Srodowiska, gornictwo i energetyka i wyraza pozytywnq opinie w sprawie nadania dr inz. 

Pawltowi Wolskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno- 

technicznych, w dyscyplinie inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka. 

Uzasadnienie 

Zatacznik nr | do niniejszej uchwaly zawierajacy uzasadnienie stanowi jej integralna czesc. 

§2 

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia.



Komisja habilitacyjna w sktadzie: 

prof. dr hab. inz. Marian Kwietniewski 

dr hab. inz. Katarzyna Wystalska, prof. PCz 

prof. dr hab. inz. Kazimierz Szymanski 

prof. dr hab. inz. Ewa Wojciechowska 

dr hab. Joanna Rodziewicz prof. uczelni 

dr hab. dr hab. Andrzej Jerzy Butarewicz, prof. PB 

prof. dr hab. inz. Maria Wtodarezyk-Makuta 

Przewodniczacy komisji 

Sekretarz komisji 

Recenzent 

Recenzent 

Recenzent 

Recenzent 

Cztonek komisji 

  

¢



Zatgcznik nr 1 

do Uchwaly nr 1/2021 Komisji habilitacyjnej z dnia 28.09.2021 r. 
0 wyrazeniu opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uzasadnienie 

do uchwaly zawierajgcej pozytywng opinie w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego dr inz. Pawtowi Wolskiemu 

1. Rada Doskonatosci Naukowej wszczela postepowanie w dniu 01.03.2021r. 

2. Recenzje o dorobku naukowym i aktywnosci naukowej doktora inz. Pawila Wolskiego, 

sporzqadzone przez czterech Recenzentow majq jednoznacznie pozytywne konkluzje. 

3. Uchwala zawierajgca pozytywngq opinie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

dr inz. Pawtowi Wolskiemu zostala przyjeta 7 glosami ,,za”, 0 glosami ,,przeciw” i 0 glosami 

»wstrzymujgcymi si¢”. 

4. Glowne osiagniecie naukowe zatytulowane ,Jintensyfikacja odwadniania oraz analiza 

reologiczna kondycjonowanych osadéw Sciekowych poddanych stabilizacji’ stanowiace cykl 

19 publikacji, ktére jest spdjnym zbiorem prac tworzqcych logiczng catosé i w ktérych 

Habilitant odgrywa wiodaca role (w 6 jest jedynym autorem, a w pozostalych 13 pracach jego 

udzialy sq znaczace na poziomie ok 70%) oraz pozostale elementy dorobku naukowego 

habilitanta, a w szczegdlnosci: 

e 26 artykulo6w w czasopismach - w tym 4 artykuly w czasopismach znajdujacych sie w 

bazie JCR, (poza publikacjami wchodzacymi w sktad osiqgniecia naukowego), 

e 22 artykuly w czasopismach spoza listy JCR, 

e 2rozdziaty w monografii, 

e 21 referatow opublikowanych w materiatach konferencji krajowych i zagranicznych, 

e na dobrym poziomie wskazniki bibliometryczne (wg Web of Science): sumaryczny 

IF= 16,662, liczba cytowan 121 (bez autocytowan) i indeks Hirscha = 7. 

stanowiqg znaczny wklad Habilitanta w rozw6j dyscypliny inzynieria Srodowiska, 

goérnictwo i energetyka 

5. Pozostata aktywnos¢ naukowa habilitanta obejmujqca m in: 

e aktywne uczestnictwo w 27 konferencjach naukowych, 

® opracowanie 8 recenzji artykulow dla renomowanych czasopism naukowych, 

e czlonkostwo w zespole realizujacym projekt badawczy, 

® promotorstwo pomocnicze w przewodzie doktorskim, 

e wspdlprace z Paristwowym Instytutem Badawcezym jako konsultanta prac 
oceniajgcego technologie srodowiskowe 

oraz 
dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzujacy nauke obejmujacy m.in. takie 

elementy jak: 

e prowadzenie autorskich wykladéw i innych zajeé dydaktycznych (w tym zajeé 

terenowych),



e opieke nad 50 pracami dyplomowymi magisterskimi i inzynierskimi, 

e udzial w2 komitetach organizacyjnych konferencji naukowych, 

e prace w wydzialowych zespolach i komisjach m.in. ds. Polon-u, 

e czlonkostwo w Radzie Wydzialu Infrastruktury i Srodowiska, 

e cztonkostwo w PZiTS, 

e otrzymanie trzech nagréd Rektora Politechniki Czestochowskiej, 

e wspdlpraca ze Srodowiskiem przemystowym (2 staze w_ przedsiebiorstwach 

przemystowych), 

e wspdlpraca ze Srodowiskiem spoleczno-gospodarczym, a takze z jednostkami 

samorzadu terytorialnego z wojewddztwa Slaskiego, opolskiego i 16dzkiego 

Ww sposéb jednoznaczny Swiadczy o wysokiej aktywnoSci naukowej i zawodowej 

Habilitanta.


