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Dr inż. §'ajciech Czekała

ubiegającętl *łię a nadanię stopnia cloktora hatlilitowanegc
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, dyscyplinie inĘ-nieria mechaniczna

wykonana na zlecęnie prof, dr hab. Annv Kivszak, Dziekan Wydziału Rolnictłva i Bioinżynierii
Uniwersy,tetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20.09.2019

1. NAJWAZNI§J§ZE FAKTY ZŻyCIaP{VSLI ZAWoDowEGo KANDyDATA

Dr inź. Wojciech Czękała rozpłcz$ w 2006r. S-letnie jednolite studia na Wydziale
R.olnictwa i Bioinźynierii, Łlniwersytetu Frzyrodniczego w Perznariu na kierunku ochr<lna

środowiska. Pracę magisterską pt. ,,Ąnclmika zrnicłn Jbrłn azottł i /bsforu w procesie
kompostowanła rózn7,clł odpadów organicznycł!" przygtltował pcłl kiełunkienr pani dr hab.

Monika Jakubus a recenz€ntein był prof. dr hab" Anclrzej Mocek. Dyplom magistra inźyniera
uzyskał w 201trr" Za ciclbrę w,yniki w nauce oraz aktywną clziałalnclść społeczną na rzęaz
środowiska studenckiego otrz;,mał rł, 2010r. list gratulacyjny or1 JM Rektora UP w Poznaniu,

W roku 20l a rozptłczął 3-letnie slurlia liccłcjackie na Uniwcrsytecie irn, Adama
Mickięwicza \i/ Poznaniu na kierunku Geolłgia, specjalność Głlspodarka zasobami
mineralnymi i w,ocinymi, ktilre ukończył w 20i3r. W trakcię studielwanitr na kierunku
Geolclgia, rozpacz$ studia doktoranckie na S/ydziale Rolnictwa i Bi<linzynierii Uniwersy,tetu
Przytorlniczego \,v Poznaniu. Prat:ę <lłlkit;rską pŁ. "Oce.na warłości rołniczej i energetycznei
stlrov,ej i przełwarzcłnej pułpy pa,fermenlacjljnej pachodzqcej z biogazowł,łi" realizował w
lnstl,tucie lnżynierii Riosysiernólv pclcl kierrurkiern prof. dr hab. inż. .laeka Diłcha a
recenzentarrri byti prof. dr hab. inz. Stanisław Sienkiewicz ataz pomocniczym - dr hab, inż.
Zbyszek Zbyttk, prof. na<lzw. Dyplełrn łlcktcra nauk rclnixzych, w <lyscyplinie oehrona i
kształtowanie śrołlowiska atrzymał w rclkłr 2al5, Uchwałą Rady 'Wydziału Rolnictwa i
Bioinżynierii Linirversytetu Frzyrcdniczeg* }v Poznanitl z dnia 19 czerwca. Dużtr wartość
naukowa rozpra\ły doktorskiej była potwierdzona elwukrcltnym uzyskaniem finansowania v,,

ramaeh prograrnłr ,,ł{spu.rcie słypentliełlne {łła łluktarąnłów rla kiłrunkłłh łłznanych za
s tr ał e g ic z n e z punkt tł u., i dz e n i a r o zw cs f u Wi e ł kop o l s ki "
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Do mtlmentu uzyskania stclpnia dłlktora, Habilitant był m.in. rvspćlłarłtorem w 48

opublikowanych oryginalnych pracach twórczych (w tym 3 Jt]R) oraz 30 wysĘpień w roli

prelegenta na kanibrcpg,iach rrięłlzynar.:rlowyelr łłr,u,kraiłwyłh, Działał akŁywnie w pracy Ze

studentami , pomagając prorvaclzić Studenckie Kclło Naukowe Ekoenergetyki.

W clkresie 10,2015 - 02.2017, F{abilitant był zatrudrliony jako asystent w lnstytucie

lnźynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniq--zy w Poznaniu), natomiast cld 03.2017 do

chwili eibecnei *a slan*rvisku A<.lirurkl, 'W rlkresie swł,lie.i płacy rra L]P w Poznaniu, Łry4

kierorłnikiem i wykonawcą wielu grantów i prac zleconych. Brał udziŃ w więlu

wydarzeniach cl chaLrakterze ttrganizacy.inym i naukowym takich, jak Fesliwui Nauki i Szłuki,

Noc Naukowców, Wcłgary z Przyrodc1 oraz Od Lctika do Przyrclcłniła. Decyzją Ministra Nauki

i Szk1,lniciwaWyższcgtt, oirzymał :;iypen<lium nauktlwe.Jla wybitnegłl młcl<lego naukowca,

Doskonalił swoje rrmiejętności licznymi elziałaąiami, między inny'mi 'xizrt4 studyjną na

China Agricuiiurai Universit"v w Fekinie oraz stazent w Fękinie la CA{_] (BioEnergy

Engineering and l-ow Carbon Techneilclgy Laboratory), gelzie odbył 6łygodniowy staż,

Fonałittl, nawiqzal lił;;łne koniakiy z .jednostkami riaukorvymi w Clrinach, Singapurze,

Niemczech, $y'łoszech i Portugalii.

2. OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKO\trEGO wl,nrienionego n, ustawię z 1,4 marca 2003 r.

o stopniaeh naukowych i Ę:tułe naukow:ytt 0rr}z 0 ,rtopniaclł i t_vtule yu zalłesie szłuki {Oz rl.

z 27 u,rześłtia 2017 r. poz. t7S9}, zgodnie z art, i79 ustawy z 3 lipca 2018 r. - Przeptsy
,,ł,prowatłzajątę uslawę -- Prawł łl szkłlnictwie u*yzszym. i nawce {Dz,{-/, z 30 siłrpnicl 201B r.

poz. t 6(19|) {rraz p§ztJstałego opulrlikowan€go dorołlku naukowego.

fl.tu! _oqiągaiępia aąą[giy9gc .§fektywrcaść biokanwełs_it adpaclów orgłłticząlch na biłlgaz w

procesach fermentacji z wykorzystaniem owadów Hermetta ilłucens" rvydanego iv roku 20i9

przez Wydawnictrłc Uniwersytetu Frzyrcldniazego, Seria Rozprawy lrlaukow€ nI 516, ISSN

1896_1894, {SBN q78-83-716a-934-3, stt. 145; w ramach tealizacji projektu ,JN-OIL:
Inrulw,tłł;yina metrlda hiaklnwers_ii pratłuktów łtbocznyr,łł przem.ysłtt spaz3,u,czego'"

finansowanego przez Narodorłe Centrum tsadań i Ronłnju - Frogram Licler VlI, nr umowy:

LIDER/ 5/0 1 48 lL-7 l ls/NcBfu2t} 1 6.

2.1. Ocenaftlrmalna i cel pracy

Zgodnie z Ustawą z 14 lnarca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauliowym araz c

stopniaeh i tytule łv zakręsie sztuki {Dz.U, zż7 wrzęśłia 2017 l, paz, 1789), zgodnie z art.

179 ustawy z 3 1ipła 2018 r, - Przepisy w,prtlwadzające ustawę - Prawc c szkolniotwie

wyższyln i nauce (Dz.ŁI" z 30 sierpnia 20i8 r. poz, 1669}, mon$grafla atlturska ,f,fehĘwnoŚĆ
biakonłuersjt odpadów organiczłtych nc biogaz w procesclch fermentacji z w7,korzystaniem

owadów l{ęrmetia ilłuc:ens" jcst clziełern cpublikowanyn w eałości i spełnia łvymogi .jako

osiągnięciern naukowym.

Z treści meinografii auiorskiei wynika, ze Pan Dr inż" Wojciet:h Czekała był pomysłoclawcą

koncepcji badań i samodziekrie wykonał całość dośrviadczeń oraz opracował wyniki.

Dzieło przedłożrłne do $eeny oŁreimuję 145 stron i zostałc podzielone na 9

ponufilefowanych rłzdztńow, to jest r,vstęp; prz,ag!ąd literatury {I7 słron}; rłl,zwania dla

clalszyeh badan; problem naukeiwy i hip*ieza (},5 słrony}; materiały oraz mętodyka baclawcza

(t9 stron}; wyniki badŃ i ich ornówienie (ó? strony, reprezentujq 43% objętaŚci rozprawy);
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clyskusla {8 slrrlłz); poelsumowanie; wnitlski. }iależy także po<ikręślić, że Autor zamieszczył,

nieponumerowane treści rv formie ,,Abstrakt" i ,,Abstract" liczące po jednej (1) stronie każda,

W spisie treści, przełistawiono dalej krllęine nieponumerowane opisy tematyczne: wkaz
ważniejszych oznaczeń i skrótów; aneks; literaturą (12 stron). Ten astatni rczdziŃliczY l87
pozycji iiteraturowych (/_i polsfulięzycrne i j44 ungloięzyczne, le tlslutnie reprerentuiq 77(%

cclłości literałury}, ściśle dobranych dcl cpracowanych zagadnień,

Habilitant przeprcwaclził grunicwny przęgiąd iiteratury uwzgłę<lniaiąc naino\rySze

pozyqe ztego zakresu tematycznego, Podrczdziń2,7 zalytllŁal,vany ,,Hermetia illucens -
charakterysiyka i lvykorzystanie \.v gospotiarce otlpadami" w sprlsób ireŚciwY i
poznaw,ęzy przeclstawia najnowsze zagadnienia jak na tsgo typu przedsięwzięcie w
polscę. Ten aspekt, td<że połl kątem naukłrwym i baciawczym, Autor szczegółowo

rozwinął jako innou,acyjny lvkład ocenianej rozprawy.

W 1-ozprawie zamieszczono 34 tabęle i 3 i rycin, na których Auicr przedstawiał swo"je

wyniki badań zlat?aś-ZO19, przeprcrvadronych w oparciu o:

- l0 Orlpąqtólv z p:z.ętłypłŁł r_lr]segg ipieczarŁi pozaklasełwe, miks o!\'o§owo-

warzywny, sok pomidoro\Ąry, sok march.łriowy, miks rł,arzrywny, miks owocowY,

odpady targowe, odpady kuchenne, chleb, drcżdzóll,ki),

_ 6 odpadów z rlrzetwórstwa roino-sptrżywczeqo (tbsy kawowe, wysłodziny

browarniane, plerł,y, śruta, a<ipe"łl z przyzakła<icwej łlczyszczaini ścięków, węgiel

aktywny po procesie oczysacuania cleju),

- 2 Odpady pochodzęnia zwierzęceea (iclgurt naturalny, mięso wycofane ze sprzedazy),

Poza oelpadarni organicznymi, do badan wykorrrystano larwy muchówki (Eermetta

illucens, HĄ,lłh itak!.ie oraz prcdukŁy zwi,ązane z bytcwarniem iarw F{{, Wykaz substratów

(pozyskano z ośrodka bada,wcr.{r-rczwojorł,ego firmy HiProMine S.A,, Robakowo k.

Poznania) o bę_imclwał :

H\- Hermetia ilłucens larwy,
Hlł - Hermęłiu iłltłcens larwy rozdrobnitlne,

HIl, - Herftxetta iłlucens larwy wysuszonę,

H\ - H erłn e i ict i l iuc ę ns tłLt.szcz,

HI* - Hernletia illucens wytłoki pcl ekstrakcji oleju,

FII. * Hermetiu iłlucens odchody.

Procęs fernrentacji przedstawionych odpadówy'substratów prc*lradzono w całoŚci w

Fracowni Ekotechnologii lnstytut lnżynierii Biclsystęmćlw (trts) Uniwersytetu

Przyrodniczęga w Poznaniu w lvarunkach mezclfilowych (39'C) oraz tęrmot-rl<lwych

(52"C). Zas,za,zepką męz{ijjJr]§4 {incculum) b;,ła lrrrkcia ciekła pulpy po|ermentacyinei

wltworzona w biogazowni rolniczej przy wykorzystaniu separatora. Zkolęi zaszczepkę

termofilową wytworzclno w warunkach laboraiclryjnyoh (llts), tlazuiąc na za.qzczępce

mezofilowej"

Zakr es prowirdzr:nyęh ei zi ałań i bałl ań eksperymental nyeh obej m ował :

. wybranię t}raz zbadanie wybranych właściwości odparlów organicznych pochodzęnia

roślinnegc, skurclwiących substraty eitl biogezclwni rcllniczych. Szczególną uwagę

zwrócono na o<lpacly porł,stające nlasLlwo w miejscach, gdzie stosunkowo łatwo je
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zet}rać selektywnie, czyii w sklepaoh, na targowiskach oraz giełdach owocowo-
warzywnych (koci 16 03 80);

- przeprowadzenie badań dotyezących iermentac,|i meianowei <Jia wytypowanyoh

odpadów organicznych, z określeniem ich wydajności biogazowej araz metanowej;
- przęprowadzenie badań |ermęntacji metarnowej tlla larw .flermsćiu illucens, produktów

pcl,,ł,stałych w wyniku separacji ich tiakcji $raz odchodów larw;
. okręślęnie właściwości pulpy pofurmentacy,jnej powstłrłej w wyniku fermentacji

odpadów p<lchodzenia ro śli nnego (mie szanka) aruz laruł H e r m e ł i i ił l uc e n s ;

. analizę energetyczną i cktłnomicz-ną wraz z ooęną środowiskową zastostrwanych

rozwiązań.

Poszukiwanie odpowiedzi na skonstruołvany sghemat badań było podstawą do

sformułowania problemu naukowcgo: Czy zastłsowanie procesu bioktlnwersji odpadów

organicznych z wykorzysttrrriem owadćlrł, Iiermetiłł illucens pozrł,oii podnieść efektyrłłrość

energetyczną oraz ekonomiczną funkcjoRclwania biagazorvni (włączając lv to również

wykorzystanie prtldukiilw uboczłrych), w porćlwnaniu <lo {bmęntącii sanrych odpatlów?

W celu weryfikacji zŃłżeń problemu naukowegc, Habilitant slormułow,ał hipotezę
badawczą: Zasiosołvanie procesu bitlkonwersji ocipaclów tlrganicz..nych z wyktrrzystaniem

owadórv Hermetia illucens pazwoli zwiększyć efektywnclść energetyczną i ekcnomiczną
funkcjonowania biogazowni (wraz z wykarzystaniem jako produktów ubocznych tłuszczów
na cele paszow§ i pofermentu na cele nalł'ozowe) w porórłmaniu do scenariusza biogazowni
rł1 korzy stuj ącej bezpośrednio odpady organiczrie.

metłldologicznym, metodycznym, poznawazym oraz naukclwym wykonanał zgldnie z
przyjętymi vĘ,tycznymi dcl tego t}?u eksperymentórv, a uzyskane wyniki ocenił

właściwię pclti wzgięclem statystycznym. f)użą lvartością badań _iest ich kompleksowe
podejście do rozrł,iązania poblemórv eidpadów tzw, biodegradowalnych a szczególnie tych

zw tązany ch z marnowani em pr<lduktów ro 1 no - sp <> żyw r zy ch.

$/ tym aspekcie, uależy silnie podkreślić rł,agę społeczną, gełdpcdarczą, przyradniczą a

nawęt technologiczną tego Gpracowania. jest to meicny promcrc.yjny impuls a zarem clowód,

że Gospodarka o Obiegu Zamknietym (GOZ} to nie tylko dążenie ale i roz;wiązania w zasiegu
ręki, Tylko płlclcjśeie orlwaznę i zrównorvaz<lnę.

Innowacl,jnym osiagnięciem i o łluzym .,łrkładem utylitamym to proces biokonwersji
odpadów arganier,nycic na biagaz w pracesach fermentłcji z w.vkarrłstłniem awgdów Hermetia
illucerEs, Ten proces nalezy zdefiniclrvać jako ,,biolclgiczne uszlachętlrienie" odpadów

organ ieznych, szezegól n ie z przcmysł u rtllnego.
Ta krótka oc€na nie jest vr stanie przedsta.łić .łszystkich nrutów badawczych w obrębie

osiągnięć }iabilitanta. Uzyskane wyrriki nalezy lznac za unikalne w skali k.ąu, ważne dla
prak§ki biogazarvniczei w Pcllsce jak i na świecie.

Potwierdzają to najważnicjsze osiągnięr-.ia Dr inż. Woiciecha C,zekńy, które należy
podsumować następuj ą;o :

1. Z analizy wynika, że badarre tldpady charakteryzowały się dtrżą zmięnncścią zawańości
suchej masy, a wysoka zawartaść materii organicznej kształtująca się
na ptrziomie pcnad 8i}% świadezy o mazliwości rł,ykorzystania tych odpaclów

w procesie fermentercji metanowej 
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ż. Wydainość biogautlwa orłv- metanowa odparlów w przeliczeniu na świezą masę była w
wysokim stopniu zróżnicowana! cel wynikałcl przede wszystkim z zawartości u,ody w
substracie. Analizując wartości w przellczeniu na suchą ma§ę organiczną róznice te były

zn:a{:ząca mniejsze, oo uwidcczniło się w uynikach z fermentacji mezo{tlowej odpa<lów z
przemysłu rolnego,

3. Wyniki badań nie dają podstaw do jednoznacznego strvierdzenia, które z w,arunków

fermentacji (mezcfilowe, czy termofilowe) pczwoliły by uzyskać większą ilość biogazu

orazwyższe stęzenie metanu ułbiogazie dla anałizowanych odpadów,

Ą. strł,ięrdzontr, ze oclpaely z przemysłu rtrlnego były głownie źródłem pozyskania wyższego

stęzenie metanu w rvarunkach mezofilo\Ąych, a odpady z przemysłu rolno-spclżyw,czego w
warunkach termcfi lcłwych,

5. Larwy Hl oraz l}akcje powstałe * q,yniku ich przetwarzania akazńy się bardzo

wyclajnymi substraiami w procesie flęrmentac,ii metantrrvei, iecinak czas ich rozkłaclu był

na ogół dluzszy w pclrórvnaniu do analizowanych odpadó\Ąl z przemysłu rolnego,

stanowiących pokarrm dia larw.

6, Wyk<lrzystując larwy HI clo produkcji tł:us,zczu na cele paszolv€ powstaje łlrugi produkt,

ktćlrym są wytłoki ptlekstrakcy,jne, Na podstarvie uzyskanych wyników stwierclzoncl, ze

wytłoki {,raz odchady tyły wartościcxł,ymi substratami

do biagazorł,ni rolniezęj, a sama sprze,Jaż ńuszezu moze wpłynąć na korzystny bilans
funkcj onowania biogazclwni.

7. Stwier<lzclno, żę tłusz.cz pozyskany z ękstrakcji HI okazał się bardzo wydajnym

substratem, clla któregcl w;.dajność biogazow,a lvynicsła t 164,09 *"',Mg-',
przy stężeniu metanu 68,01% dla warunkćw, mezoiilowych oraz 73,03Yo

dla *,arunków termofi lowych.
8. Analiza ekonorniciłna wl.kaLzała, żę sprzedaz pclfermentu miała korzystny wpływ

na bilans funkcjonorł,ania biogazowni. szczególnie w rł,arunkach pozyskania pofermentu z
wytłoków. po ekstrakc.ii iarw Fii, któregc wartośc na pocistawie zaproponowanej metodyki

określono na 60,43 PLN.

,/ Przędłoz-ona rozpra}va dc eiceny zawięra iręści naiury interpunkcy_lnej, oriograficznej,
językowej (lversja angielska) jak i także merytorycznej, które wymagają uwzględnienia.

W całej rozprawie, zdecyclorł,zurie zabrakło polskiej terminologii odpowiednika owada

Heraetia illucens, czyli łnucllówkł. Tylk<; w dwóch ptzypac7kach (strona 25, pkt, 2.7 -lina7,
oraz strona 26 - linia l2), PonadŁo, wyrażenie poierment trrarz pulpa poiermeniacyina ptlwinno

być usystematyzowane w całej rozprawie. Dalej, w},Tez ,,Redukcja", zwłaszcza w kontekścię
ilości, objętości łzy kłsztaw {np. przy treściach ektlnomicznych), powinien być zastąpiony

innym wyrazem np.,,Zmniejszenie".
Ponizszr zestawienie synietycznie ujmuje ircści r1o uzupełnienia lub poprawienia:

- Strona 17, Ryc. 2: jest Prctein - powinncl być Proteins
jest Morrosa{rharidę - powinnc być moncsacharides
jest Alcochols - p<rw,inno alcohols

- Strona l9, R.yc. 4: wyrażenia,]E::.giu wiatru", ,,Energia wcxiy", ,,Energia geotermalna"

porłlinny mieć inne arrgielskie odpowiedniki
- Strona 35. {,inia i0: ,,zmieszano i zhomogenizowano". Jakim urządzeaiem? Jaki stan

końcowy honrogeni zacj i?
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Linia 29: W iakiej Łemperaturxe przeŁrzymanel te substraty?

_ Strona 37, Ryc. 1{J: Brak mazliwości cclróznienia zĄęć pcszczególnych substratów (LiterY

A, B, C, D)
_ Strona 38, Ryc. 12: Brak moźliwości odróżnienia frakeji ciekłych uzyskanYeh PIZęZ

grawitacyine sączenie orau wyciskanie " ""
_ Strona 40, Ryc. 15: Brak możlirvości cdróżnienia t"rakcji (F{It),

W mętoclzie omówierno meiołlę łlwuetapowej separacji rładkrYtYcznej COz.

Brak wyiaśnienia istclty tej metołly. Czy uzyskane drvie frakcje tłu;szczu

połączono?
_ Strona 41, Linia 5: .,..niemiecki KTBL: Brak opisu skrótów,

- Strona 42: §ubstrąty dołiano ł1* reaktorllw o pcjemntlśoi 1,8 łJrn3, Brak informacii o masię

lłlb objętości clodanych substratórv, Jaka była rnasa lrrb cłbjętoŚc z,aszczePek

mezo trraz termgfitowych? Jaki ?ó stanu zapełnienia ręaklorów?
poznanie składu mikrobiolcgicznegc zaszczepek oraz p0szczegolnYclr PulP

pa fuimentacyjnych pazwoliłoby lepiej zdęfi nicwaĆ zachr:dząłe procęsY oraz

różnice rv objętości ttrb iłj,dajności biagazu jak i samego metanu,

- Strona 44, Linia 3: SkrćlŁy FOS/TAC - podać pełen zapis,

Tabela 2: w- urykezie parametrcw brakuje zarł"artoŚci S-SOł oraz Fe, Te dwa

pierwiastki odgrywaią ważną rolę, szczegillnie S-SOł dla drobnoustrojow.

Wysokie stężenia mogą dzińać bakteriostatycznie i sporł'olniĆ lub zahamowaĆ

prooęsy fermeniar_:ii. W prrypadku Fe, ięgo rtrla ujarvnia się w proc,esach

RedOx, zwŁaszcza w wanrnkach beztlenowych,

- Strtlna 48; pkt 5.7. Brakuj ę źr(łdęł iiteraturowych,

Wzór {1ż}; trzacia 1inia od clołu strłrny: jest cena ",czatrnej' energii, Powinno

być,,czynnej".
- Strona 50, 

's/zór 
( 1 9): jest współr.zynnik 0,025 . Brak opisrr jega znaczenia

Wzór {2l ): Kp,iest ,.Liczba zatrudniłlnyeh osób" powinno byĆ "Koszt Per§onelu"

- Strona 53, Tąbela 5: Brak parametrów takich jak C (zarłaltoŚci ',1'ęgla 
całkłwitego) oraz N

(azotu całkowitego). Fozwtłliłoby na praktyczne uszęregowanie substratów w

oparciu a wsk;rznik C,Ąg. il4a to kluczow,e r-naczenie w procesach fbrmentacYjnYch

oraz o<lrysku biłlgazu , a szczłgi,łlnie mętanu,

- Strona 54 podtazdz, 6.|.ż.: Liniaż-4
jakie były kryteria dcbcru 8 sutrs,tratćłw ireprezentatywnych) clo dalszYch

opraccrvań?

- Strona 66, Tabela 9 łraz - -§trona 89, Tabęta 25:

Skład bi1lgazu,poza metanem (CI{ą) tworzą jeszcze inne gazY takie jak CO2, NH3,

Soz, Hzo (parra woclna). w* <lynamice ciziennej prorJukc.ii biogarzu, zabrakło

zestawienia np. Co: i NHl. Te drva gaz,y są cennym i dodatkcwym wskaŹnikiem

do oceny potencjalnego oclłlziaływania {w prrrcesie fętmęntacYjnYłn) danego

substratu na śrcdorą,isko, w tym przypadku zanieczyszczęnie powietrza. Byłoby

wtedy, ciekawym bilansem mięclzy gospłldarczą v,antcłścią pulpy

pofermentacyjnej (pofermentu) a stężeniami np, CO2 i NH;,
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- Strona 67, Równaniaż3,ż4,ż5,26
BrakwyjaśnieniaCoreprezentuje,,x',.Przyrównaniu25'tlrakuje,,x''
Zalęznośęi ,,biogaz" lub ,,męian" Z z&v{arrłłścią C 1utr N a nawet CN w

substratach byłyby oenną infclrmacją, która pozwoliłaby skwantyfik<lwać

zachodzące pro§esy mezo ofaz termofilowe,

- Strona 74, Równania 29, 30

Brak wyiaśnięnia co reprozeiltuje "x",
- Strona 93, Linia 5: Zdałtę wależy przeredagować

_ Stroua 94, Tabęla 29: _ Potlanę wartości pawinny być wpisane z uwzględnieniem wartości

odchylenia stanciardorłego, podano ,-Larrły HI", tlrak oPisu o jakie? (Całe

Surowę, rozdrobniolle s urt,}we, wysuszrrne, ")

W wykazie parametrólv brakuje zawańości S-SOł łxazFę,

_ Strclna 95, pkt 6.4: ot,łt.strtrna l00, pkt 6.5: powinny być ujęie w Roedziale "f)yskusja",
_ Strona 101, Tabela 30 - Warianty III i lV w1,16ą*ają peiprarvienia" Są identyczne"

_ Strona i2l, Połltytuł _ Owady jakc sptlsiłb,.,, Tęn zapis wl,maga uściśleniaczy chodzi o

Herłnetźa illueens czy o inne dodatkowe owacly,

- Strclna 126: Wniosek l powinien się mieścić rniędzy 5-tyrn a 6-tym,

- Strona 134: Caruso et al. (2013) - wymaga uz,;r,ipełnienia

- Strona 140; fu{atińska K. (żfr17\oraz Margel L {2002) - wymagają uzupełnienia

- Strona 142: Rozkosny R. t1983) - \Ą"yrnaga uzupełnienia

- Strona 143: Schaefer F{. (1994i - wymaga uz,upełnienia

_ Strona 144: Szulc R., Dach J. i2014) oraz Wellinger et a|" (2013) _ wymagają ur_upełnienia

poelsumor,vłl.!ąc naleź_y strł,ierłlzić. żę cpublikowana manografia jest pracą cryginalną z

rł4aścivrie sformułowanym celeffi (nawet celami), poprawnie Postawicną tęZą oraz

odpowiedlrio pcłcl wzglęclem rnettrcloiogicznym i metodycznym przęprowadzonymi ba<laniami

laboratoryjnymi. Jest jedną z nielicznych opracowań, które obejmuje tak szeroki zakres

badan, Ponałlto, Flabilitarrt, uwzglęłlniaiąc aspekty ekono{niczne pro<lukcji bicgazu wraz Z

metanem oraz ęnetg|i elektrycznej jak l t*rmiłznej, wskazał na unikatł:wość kompleksowego

podejścia ,<iłl tak złcżonych prtlcesów W wielu aspektach, Fomirno truclnośc,i natury

ustawodawc zej zvłtązunych z ułtkowaniem pulpy pofermentacyjnej (pclfermentu), Autor

sięgnął po natzędzie nię tylkc chemiczne, ale i przecle wszystkin ekonomiczne na

agrochemic 7,nę czy przyro<lnicze zastosowanie tego prociuktu,

Bezwątpienia,powstaniemonografiitrvlowynikienngruntawnejwiedzywtej
dziedzinie oraz łIoświaclczeń wlasnych Habilitanta. Razpr*w* naukewa spełnia kryteria

stawiane wymaganiłlm z,łr,iąz8rrym e uiena*iem uzyskanych wyników za osiągnięcie

naukowe oraz stanowi znaczne osiągnięcie w tlzieclzinie nauk inź,ynierYjno-technicznYch,

dlatego oceniam ją pozyĘwnie,

Ż.2.ocęnupo1,o§tąłegTapuhlikttw&negydorłłhkuWłuk(,wego

opublikowany dorcbek naukowy Dr inż. 
,wojcier:ha czekńy jest bardzo b<lgaty i

zróżnicowany" Dlategtr, Jego ciorobku clo uzyskania stelpnia r]oktora "iak i po uzyskaniu

doktoratu, bardziej o<ldaje zestawienie jok * pk1 2,2,1, ż,ż,7, i?,2,3,



2.2.1. Przed urgskaniem doktoratu

f)o momentu uzyskania stopnia dok-tora, Habilitant bl,ł m,in, współautclroręm w 48

opńliktlwanych oryginalnyeh pracacłr twórczyah {w iyrrr 3 z lisŁy A). Łączny dtlrobek

punktowy ffazęw,alaagyjny do monrentu uzyskania stopnia dclktora to:

o 502 punkĘ według list A i B MNiSW {z uwzFlę,dnierriem prac intleksclwanych w bazie

Web ot- Science oraz jednym rł,spółautclrstwem w ksiące),
o Sumaryczny Impatt Factor zatęn okręs wyniósł 9,528

o Indeks Hirsch'a według Bazy \ileb of Science osiągał wartość 4.

2.2,2. Po uzyskaniu dohtorata

Wyrniernym efektem działalności naukorłej Dr inz" Wojciecha Czekały pcl uzyskaniu

stopnia doktora są przede wszystkim publikacje naukclwe:

o ListaA- 11

o Lista B -23
r Materiały incleksowane w bazie Web of Science - 14

r Monogrufre zagranięznę i krajowe - 7

r S/spółautorst.rro w książee - 2
Łączńł:952 punktów za w,szystkie wT.mienione publikację po uzyskaniu stopnia doktora,

2.2.3. Całkowi$l dorobeft naukowy za okres 2013 - 20I8

Na lvstępie, należy zdecydłwanie podkreślić imptlnujący rlcrobek punktowy za clkres 6

lat: 502 + 952 : 1454 punkty. Jęst to unikalny dorcbęk w skali cza§u oraz dziedziny

naukou,ej, rv której Habilitant się realizorł,ał.

W oparciu ł ba,zy Web oi Scięngę oraz Scłlpus, dokonano synteiycznego zestawienia

całko,,ł,ite go dorobku naukowego, jak poniZe1 :

\Yeb of Sclence (WoS}

o Liczbaprac:5ż
ł Liczbacytowań: łl50

. lndeks Hirsch'a: 11

§co]pus
. Liczba prac: 39
ł Llczbacytowań:330
o Indęks Iiirsch'a: 10

Sumaryczny lmpact Factor pcliczclny dla roku publikac,ji wynosi 51,466 dla okresu

po uzyskaniu slapnia doktara oraz 60§94 łd poczqłku działalności naukawłj"
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Działalność publikacyjna zgodnie z Rcrporzqdzeniem MNISW z 1 wrzeŚnia 2al1 r. w
sprawie kryteriów oceny osiqgnięć asoby ubiegajqcej się tł nadanie stopnia doktora

habilitawanego (D+II. nr 196 z20Il r.,paL I165)

§ 2, Ilekroć w R,<lzpatządzeniu jest mowa o współirulłrrstwie, nalezy ptzę,ż, lo rozumięĆ

inrlywidualfiy, precyzyjnie określony przęz Flabilitantł, w tym także proeentowo, jego

wkłacl w autorstwa * spełnione;

§ 3. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukc,rwo-badawczych habilitanta obejmują:

5) w obszarze nauk przyrłlclniczych, nauk rłlirriczych, leśrrych i wctctynaryjnyclr oraz nauk

medycznych, nauk o zdrolviu łrraz nauk <l kulturze {tzyeznej:

a) autorsiw<l lub wspćtłauttlrsiwtl publikae,ji nauk<;wych w czasopismach znaidującYch się w

tlazie Journal Citation Reports (JCR) - 52 wg Wetr of Seienceo 39 wg Scopus - sPełnione;

b) udzielone patenly nriędzynaroclłlwe lub krajawe - hr*k;

c) wynalazki, wzory uzytkclwe i przemysłowe, które rrzyskały clehrłrnę, w tym te, które

zostały wystawione na międzynarodowych lub klajow_ych w_v-staw'ach iub targach - brak;

§ 4, Kry,teria eiceny rv zakresie osiągnięć naukowo-traclarvczrych lrabilitanta we wszystkich

obszarach wie,Jzy tlbcj mł"r|ą;

1) autorst-wo lub współauterrstwo monografii, publikaeji naukcłwl,gh w czasopismach

międzynarołltrwych lub kraielwych innych niż znaidu.iąee się w bazach lub na liście, o

których mowa, w § 3, dla clanego obszanr wiedzy - arrtorstwcłlwspółautarstq'o 9 monografii

orar,82 oryginalłrych publikacji naukgwych w czasopismach - spełnione;

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dła danego obszaru: opracowań zbioro'łych,

kaialtlgów zbiorów, ciokumenŁacji prac badawezych, eksperiyz, utworilw i tizieł

artystycznyeh * autorstwo 15 prac usługowych i badawezych oraz 9 ekspertyz i opinii -
spełnione;

3) Publikacje popularnonaukorł,e: 24 - spcłnione;

4) sumaryczny Im.pclc:t Fucior publikacji rraukeiwych według listy Journal Citati<ln R.ePOrts

(JCR), zgoclnie z rokiem opublikowania: 51n466 - spełnione;

5) liczbę cytrlwair publikacii według bazy 'Wełl af Scieilcc iWoS): 450; (Scoprrs 330) -
spełnione;

6) inclęks Flirseh'a opubiikcwłrrrych pubłikacji weclług bazy \Ęeb ef Science (WtlS) - 11;

(Scopus l[l) - spcłnione;

Spaśró<l wszysikich prac iwóre tych {52 wg łv*oS), Habiliiarrt jcs{ auiclrern wiodacym w 20

publikacjach, co stanowi 38,5§/a, natomiast tylko 5 publikacji wystepuje w jezyku polskim.

l)alei, jako Auiclr craz współauiłlr, występtlw,ał w 32 publikaciach wydanych w języku

angielskim rv stosunku do 20 prac, w jęzryku polskim. Ten parytet publikacyjny rł'skazuje na

deierminacię HabilitłrnŁa iak i współaulelróvł w prłlcesach lranslłru know-how praktyce

biogazowej zaraw-no w skali kraju jak i zagranicą. Jęst to trudny ale szczegolnie chwalebny

kierunek, z uwagi na obccny silny przychył w oputllikolvamiu rv językach tlbcych, przede

wszystkim angielskim, Jego udział w poszczególnych opublikou.anych pracach wahał się od

5 do 100%, gdzie iako jełiyny Auior wysiępuje w 4 pubiikaejach, naiomiast z>50%. 10

publikacji. Z charaktęra opublikowanych prae otaz przedstawionych rczwiązań wynika, ze

interdyscyplinarna wiedza i prektyka ,.z_musiły" do działań zespołtrrłrych.
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Zainteresowania badawczę, dobćr twnatóvr i mętad badawczych craz interpretacja

wyników badń Ę \łryraż§m z*acz*ei dajrzałości i samodziel*ości naukowej Dr inz. CzekĄ.

Podsumowując łsiągrię*ia naukoryo-badarycz* słwicrłlzamo źr !ry okresie po

uzryskaniu słopnia dolrłora nauk rolnitrycĘ Habitiłanł znałznia powigksrył swój

dorobek naukowy. Jest oł tbsaerny i w*ńtściowr ze zlamiclrami innowacji. Atrfywność

naukową Kandydata pc dekterłeie ccetiem jtk* istot*ą i uważtm, że stanowi ona

wystałm*iąę podsłałrę do ubi*gani,a sĘ o nadanie stopnia doktora habilitoryansgo.

_1, oCENA I§ToTNEJ AKTy\sNośCI BADA\ryCzEJ, w§póŁpRACy
MTĘn7-YNARoI}{}wE.l, DoRoBI{tI DYDAKTYCZNEGO I
popULARTrZAToRsKIEGO HABILITANTA zgodnie z Rozporządzeniem lvlNiSW z 1

wrzęśnia 2i}1 t r. w sprawie kryłł,riłiw ot€lty- osi.qgnięć osob3l ubiegająeej się o nadanie
stapnia doktora łtabilito-*anegrl {Dz.{|. łlr ]96 z 2al1 r., poz, l }65)

Dr inż. Czekała brał udział w charakterze wykonawcy w 47 pracaeh naukowo-badawczych i

zleconych, zrealizowanyeh na Llniwersytecie Przyrodniczym w Poz-naniu na zamówienię

po<lmitltów głrsptlclarezyeh, przecie wszystkiln w zakresic baclań mtlżliwości przetw,arzania na

biagaz różnych procluktów ubocznych, odpadów naturalnych i organicznych, Kierował
dweirna prtr.jektanli l} łrągr§aL_I,i!łśr ją! finanstlrvan y ptl,ęz Nartldorve Cęnl,rurn Badań i
Rozwoju. Tytuł projektu 1ł-_O1l,; Innowctcyjna metodcł biakonu,ersji pradukt(lu, ubacznych

przemys,lu s:poz),|Ą,częy0, Wniosęk t}t48lL-7lż015, łlraz żJ ?łł!g!pn qp_e:gp_villyltłęlipęntlrv

Rozwói, oś priorytetawa 2 Wspałcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw <1o prowadzenia

działalności E+R+I, działanie 2.3 Frcinnoęąl:yine usługi dia przędsiębiorstrv, poddziałanie

2,3,2 Bony na innowacje clla MSF, Tytuł projektu: Baclania rlad opracołvaniem

innowucy.jneg{] nawazu organiczno-mineralnęgl z pcfermenks, \Vnicrsek 1'OIR..02.03.02-30-

00a2ll6, umowa pośrednieząca z Uniwersytetem PrzyTodniczym w Pclznaniu zę środków

Naroelowegtr Centrum l,taclań i Rclzwojrr oraz Programu (}perac,vjnego ltrteligentn;, Rozwój

ż014_2a20.

Fonadto, Jcgo clalsza akiywność była wzbagaeona wyktllaniem {iak<l Kięrrłwnik) i5 prac

usługowyclr i badawczych, zleeonych L}niw-ersytetowi Przyrodniezemu w Poznaniv ptzez

po<lmioty zewnętnrne oraz 9 ekspertyz i opinii. W skłacl dclciatkowe.i aktywności ba<lawczej,

należy także uwzględnić rozwiązania naukowo-badawcze zrealizowane w ramach

sprawowania opieki nad 1ż pracami inżynierskirni oraz 9 praeami magislerskirni. Ołibył trzy
stażę w róznych ośrodkach: 1) Akademitt Słońca - Krzysztcf Frqszczak, 12.10.2015-

11"Iż.2a15, staz tlranżclwy i prakti,ka mająca na ceiu m.in. przygtlttlwanie publikacji

,,Perspektywy rozwoju biogaztwni na terenach wiejskich województwa śląskiego; Z)

Uniwersytet Przyrtxlniczy w Lublinie * Katę<lra lnżynicrii Kształtowania Sroclowiska i
Geodezji 21,0&.ża17-al.09.2017; oruz 3} China Agricultłrral Llniversity w Pekinię
(BioErrergy Engineering and Low Carbon Teclnology Laboratoly). 20.07.2015-31.08.2015.

Współpraca międzyna,rcldowa jest kolejnym barclzo dynamicznyrn polem dztńan
Habilitanta, gdzie wyznau,lnlkiem Jegłl r$zpal-nĄwalności i |achcwośoi są recenzje (15 razy)

artykułów wykonane dla prestiżclwych czasopism z listy A MNiSW (JCR), Jęst takze

człclnkiem Asia-Facifie Chemicłrl, tsiclogical & Envirtlnmental Engineering Society, (od

2017r.). Wzmocnienie współpracy międąrnarodowej było silnie poparte 11-toma

łrrystapieniami w roli prelegenta, między inrrymi w SGEM Vienna GREEN 2018, Wiedeń,
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{Austria);2nd Intęrnational Con,tbrence on Greęn Energy ancl Applications iCGEA 2018,

(Singapur), 3'd Irrternational Conference on Energy and Environment: bringing together

Engineering and Eccnomics 2tJ17, Porttr, {Partugąlił); 3'd lrrtęrnationai Confęrenoe on

Environment and Ręnewable Energy, zafi, Hanoi, {Wiełnud): 3'd Great CYcle : Ż015 -

lntenrational Symposir.rm trl Bio_energy and Nulrient Rec:ovęry lronr Organic Waste, 2015.

(pekin), Ta przestrzeń ak1;,w,ności t}r Czekały jest międzry innymi miarą transferu i imPortu

knou,-how do Poiski.

Habilitant jest sprawnym <lyelaktykiem i popularyzatotęm wiedzy w zakresie szęroko

pojętej oclpadów tlrganicznych tłrau systemów i procesów ich przcmysłowego Przetwarzania.

Argumentem §ą prestiżowe nagroely oraz nominacie łącznie, takie jak: 1) Nagroda za

nailępszą prczentac.|ę w sesii Enęłgy, Engineering and Pow,er Systems na 3'd International

Conference on Environment and Renewable Energy (Hanoi - Yf/iełnam); 2) T'{cminacje do

polskiei Nagrody lnteligentnegtl R.ozwoiu 2018 i 2019 (Fols*a); aYaZ 3) Nclminacja do

nagrody ENI AWARD 2019 przyznawanej przez FEEM - Foneiirzione Eni Enrico Mattei

(Mediolan, lłłocfuy).

Aktualnie jest kierclwnikiem trzęch przeclmiotów, które ptłvładzi na \ł'Ytlziale Rolnictwa

i Bioinżynierii, nviłlzanyr,:h bezpcśreclniei z Jegtl tematyką badań: - Techniktł i tec:ltnoloKiu

produkcji biopałiw, - Energia z odpad.óu, płłzłrolniczych, - Normy prawne w ekcłenergeĘce.

AkŁywnr:ść łly<laktyezną rryzszer,łń L:ak:żę <l łlpickę nałl stu<lenŁami przy realizacji Prac

dyplomorł.ych (inżynierskich, magisterskich), Był promotorem 12 prac inźynierskich oraz,9

prac magistełskich, natcnriasi Bęłnił iunkqig Elqn}qiśEą pqllqq:liliręgg pra§y ciclktcrskie.| Pani

Arrny Smurzyńskiej ,,|Ypłry, u,yhrcłnyth lechnalagii nł emisje g(tzowe z przecłtowYuanej

gnojowic_ti'. która uryskała Ętuł doktora w czerw{u 20i8 roku,

paniższę zestarł,ienie [pkt. 1} * 1ó)] oparte c kryteria oceny według Rozporządzenia,

wyczerpująco uzupełnia treści przedstawionę w syntetyeznym trPisie dokonań.

§ 5. lłrleria oceny w zakresię clorabku dydaktycznego i papularyzatclrskiego Oraz wsPÓłPracY' 
międzrynarodowej habilitanta we wszystkich clbszara*h wiedzy *bejmują:

1) uczestłlicłwo w programach europejskich i innych programack międzyncrodłnaych lub

krajcwych .- spełnione
irógru* Ministra Nau.ki i Szkolnietryą \&'yzszego ,,Regionalna Inicjat,vwa |)askonałoŚci",

11lr-żOzż.Wielkopolska Regionalna Inicjat_vwa Daskonałości w obrębie nauk o życtu

Llniwersytetu Przyrodniez,egri w Prlznaniu, CzJonęk Wydziałowej Komisji ds. ReałizaCji

Proj ektu grał" uczestnik programu.

ż\ udział łv międ4łruarorlowyth lub krrijolłych kłlrcferencjach łłcłukow_vch ltłb udział w konzitetacłt

a r g an iz a c yj ny t: łt |,v c lt ko nlb r e n Ę i - spełn itln e

- 1o referatów wygłoszclnych na naukowych konferencjach międzynarodowych- spelnione;

- 7 ręferatów wygłoszonych na naukawych k-onferencjach krajorvyeh- sPołnione;

3} otrzymane nagrocly i wyróżnienia - spełnione;

1. t;zyskanie nagrody za najlepsza prezentacje w sesji Energy, Engineering and Power

§ystems na 3'd ]-ntęrnatitxaf Cont-eręnce on Environmęnt and Renęwablę Energy (}{anoi -
Wietnam) za referat "The e.ffbct af łemperature on thą metheme )'ield af the slurrY

c o nt aminate d w it h he av7, m e t cłl s", 2a 1,7,a2,26,

2. Nominacja do Polskiej Nagrody tnteligentnego Rozłvoju 2a19 pod patlonatęm Pręzęs

Urzędu patentowego RP, clr Alieji Aclam{":zak w kategorii: Naukowiec przyszłoŚci za
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realizację projektu pn.: ../N_O IL: Innolłac,v?lc rnetotla bi<lkanv,ersji produktów ubocznych

przemysłu sptlż3+vczego", - -aTT A \rI 
^ 
Dl-\ 1rt1 C ,ęZ FEEM -

:] Urv-k*i. ,ro*inuJ3i do nagro9y,.ENl AWARD 2019 przyznewaneJ prz

Fondazionę Eni Enrico Mattei {Mediolan, Włachy) za osiągnięcia ,w załr,esie energetyki

or az zr ów nc}waz§ nę go ro zwoj u 
"

4. Nominaoja r1o wyróżnienia _ Polskiej NĘro_dy Inteligentnego Rozwrlju 2018 pod

patronatem prezes Urzędrr ratento*ego Rp; d,=Alicji Adamczak _ za projekt pn,:

,,Inrulwacuina metadtł biokłnwersji piżdńr*iu' uhoczi.'ell PrzemYsłu -łPozYwezego" w

kategorii ;;Innowacyjny Młody Lider Natrki ",

4} udział +ł kttnsol"cicck i sieciach badrnucz3,c& - spełnion*;

Gręat Cycle. Rząd ehińskiej Repu1,iili r,oaówej, lider: prof, Renjie_ |9n9, moj udział w

projekcie ,.*u ,]J po1'arniniu,a- 1a,t'i (p,*,*,"u- wizyti w Chinach) i polega m,in, na

wspóln;lm pro*uóriłu badań i publikacji lv.r,nikórv"z zakresu ptzetrn,arzania odpadow i

produkcji biogazu. W ramach *,*poł|ru.,r* * e1*;-5,ie odbył rów-nież 6_tygodniowy staz

,ruut u*y na C-hina Agriculturii! University w Pękinie"

5) kieroulcłłtie projektcłłti reąlizrłwąłlyłłli we tą,spółprqcy z naukowcami z innych ośrxdków

polskich i r,ag!ł;rcir:znyr:h, łł w prrypałlku hąłlrłn ,ltosłlwł,mllr,:łł we wspińpr{t{:}ż 7

prze dsięb iorca mi - spełnione

1. IN_OIL: lnno.łacyjrra metoda biokanwersji prcduktórv tńoeznyctr przemysłu

Spozywczeg., zst;_z018, Narodor,ve Centrurn 
*tsadŃ 

i Rczr,voju * progr€m1 LIDER,

,"1""§* nad cpraco.*.aniem innou,ac,vjnego na§iozu crganiczno-mineralnego

z pofermentu , 2tll"7_it}!8, program op*r*y_ini fiteligentny Roz:łoj, oś priorytetowa 2

Wsparcie otoczenia i potencjał" p."Ja.iń.ly .o: orowadzenia działalności B+R+I,

działanię 2.3 Proinnowacy,jne "=ł"gi 
dla przedsiębior"strv, pcddziałzurię ż,3,ż Bony na

innolvacje dla h{SF (urnol.va posr.drłio"ą"u. U.ri*ersytetem Frzyrodniczym w,Foznaniu),

kierownik.
3, W,vsokowydajna proekologiczna technologia wl,twaruaniabiogar,u w oparciu o pomiot

drobiowy, 
,:rlri;_zór7, Nńdowę i_lęntruń gua* i Rozwclju _ l oś priorytetowa

,,Wsparcie pru*uar"riu p."" B+R p;;;; przedsiębiorstwa", Działania 1,1 "projekty 
B+R

przedsiębiorstlĄ,", poddziałania r.i.r ..Bua*iu przemysłowe i prace rozwojowe

realizowan ę przęzprzedsiębiofstwa" Frogramu Operacfinęo InteligentnY Rozwój 2014-

2020 współtinansowanego ze środków śuropejski"gu F,r*ł,rszu Rozwoju Regionalnego

,,Szy-bka ścieżka", wykonarł ea,

6} udział ltl komitętach redakcl§nych i ratlach noylęlaych czasopism _ brak;

7} członknslwłł w łłłiędzYłułrrłdłłwyt:h kłh kłątłw;:ch rłrgnłłizarjełch i ttwarz,vst**ac!ł nuuktlwych -
sPełnione 

--_--._+t!r/r E-ał.ryetrrn :złcnek.
1. Pclskie Torvarzystwa Energetyczne, ad Zfiló r*ku, {

2. Asia_Pagifirc Chernical, BiclogicJó En"ircr,*ental Engineering Society, od 2017 roku,

czŁonek.

8}tldział;wkomitetrłtłttlrgłłnizatyjry,chnięrlzynłrodtłwychikrtłjłwtr;thkrłrferenĘinaukowlłch-
spełnione

1. IV Konferencia Naukcwo*Techniczna Nawe Kierunki Badń rv Ochrcnie i Kształtowaniu

Srodowiska Qra, w {ieodezji i Gospodarcę Przęstrzennej, 1?*t9 PaŻdzietnika 20tB r,

organizator: urri**.u$*i ńry.oan ir;; ; Lublinie, I_ublin, Zu,ierzyniec, Udział w

pĘ gotowani u formuły konferenoj i,
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ż. ż"d Intemational Confęrene§ oł} Green Energli and, Applications ICGEA 2018. 24-26
rnarca 2018 r. Singapur, Prowadzenie sesji ternatyciłr:rej oraz ocenianie u.ygłaszanych
ret-eratów.

3. Ii Ogolncpolska Konferencja Noiłę Hor,vzonty w Naukach Przyrodniczych BIOT 2aI7,
26 maja 2§t7 t. ?aznań, Organizator Llniwęrsytet Przyrodniozy w Paznaniu, łJdział w
przygotowaniu formuły konferencji oraz ocenianie referatów i pcsterów,

4. I Ogólnopolska Konferencja Nowe Horyzorrty w Naukach Przyrodnicz;lch BIOT 2016. 6
rriaja 2016 r, Orgar-rizator: tJniwersytet Prz,vrodniczy w-Poznanirr. t]dział w-przygotclwaniu
formuły kontbrencji clraz ocenianie referatów i posterółł,

9) osiqgnięcia dyf,ąll1yczne i w zakresie popułarylzacji nauki łub sztuki - spełnione

1. Popularyzacja nauki w zakresie m.in. odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki
odpadami, w tym niew,vkarzystaną żpłłrością. Działania te obejmolvały przede wszystkim
wystąpienia konfęrencyjne (Biomass Mędia (iroup, Abrys oraz Ekorum), publikacje
popularnonakowe i udział w imprezach mających na celu pclpularyzację wiedzy (Festiwal
Nauki i Sztuki, Noc Naukorłców, S/agar,v z?rzyrodp Od Laika do Przyrodnika).

2. Pełnięnię F'unkcji Przedstawiciela Dyrektora {nstytutu lnzyniorii Biosystemów ds.

Doktorantów od stycznia 2018 r. Moim głównym zadaniem jest pomoc doktorantom w
rozwoju naukow_vm poprzez m.in" wspięrarrię w: pisaniu ptrblikacji oraz pfzygotowaniu
wniosktiw o projekty.

70) opiefu naukowq nad słudentami i lekarząmi u, toku specjałizacji - spełnione

- Promotorstwo 12 ptac inżynierskich - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- Promottrrstr,vo 9 prac magisterskich - Uniwersltet Przyrodniczy r.v Poznaniu

1l) opiekę naukav,ą nad daktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub prtlmotora
po mo c n i e ze go. z p rł łla ni e ru ty ! ułów r 0 zpr Qw dcl k ł rł r s k i c łl - s pełn irł n e
Dr inż. Anna Smurzyńska, ż$t6-2t}l8, 'l'y.tuł razptaw1y dokttlrskiej: ,,WpĘrv wybranych
technologii na emisje gazowę zprzechov,ywanej gnojowicy", łJniwersytetPrzytodniczy w
Poznaniu - S/ydział Rolnictrł.a i Bioinzynierii, 2018 (promotor pomocniczy).

l2) staże w zapyanicznj,,ch lub kraialł_ych ośradkach naukawych lub akaclemickich - spełnione

1. China Agricultural Universitl, w Pekinie {Laboratoium BioEnergy Engineering anci Low
Carbon Technology f ,ałroratory), 2t!.07 .20 1 5-3 1 .08=2(} 1 5 , staż naukowy,

2. Uniwersytet Przyradniczy w Lublinie * Katędra Inżynierii Kształtowania Srodowiska i
Geodezj i, 2l .a8.2a17-0 1 .09.20 i 7, staz naukow-y.

3. Akadęmia Słońea - Krrysztof Frąszezak, t2.10.20t5-11.12.2015, staz branżow.v i
praktyka mająca na celu m.in. przygotowanie publikacji ,,Perspektlvy rozwoju
biogazowni na terenaeh wiejskich województwa śląskiego" [S'BN 978-83-9Ą4103-0-8
któr a zo stńa opu bl ikowana.

13) wykortaruie ekspert.vz lub iłtny,ch opracrłu,ałi łta zamówienie organów władzy puhlicznej,
samorzrsrlł.ł terytorirlnego, 1łotlmiotów rełłlizt$t-trry,ch złlrlania pl1lll{ęzaę lłłh przedsięhiart:(lw -
spełnicne;

Kierownik l5 prac usługowyełr i tradawe zyehzleeonyeh lJniwersltetowi Przyrodniczemu
w Poznarriu ptzęz podmioty zewnęttzne.

14\ udział w zespołach eksperckich i konkłłrstłwyclz - brak;

15) recenzav,anie prejektółv międzynarodawych lub krłłjłlwycfu - tlrak;

16) recenzowałlie pulllikacji w czusclllisrnuch mięclzynarłlłlłlwych i krujotl,ych - spełnione

Wykonane recenzje artykułow w czasopismach z listy A MNiSW (JCR) * 15
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Energy,2018, 5

Waste Management, 2015-2018. 3

International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture,2017-2al8,2
Bioresource Technolo gy, 2017 , 1

Journal of Residuals Scięnce & Tęchnology,2016,1
Materials Science and Engineering, 2aI7, 1

Waste and Biomass Valoriz.ation, 20l7, 1

Water, Air, & Soil Pollutian, żalr7, 1

Wrvkonane ręcenzje artykułólłlłv czasopismach.z listy B MNiS'W * 1

Joumal of Water and Land Development,ż0l&,1
Wykonane ręcęnzię referatów konfęrencyjnych - 1

35 Web Conf. Volupne 86. 2019 - The First International Scientific Conference on
Ecolclgical and Environmęntal Engineering 2018" 1

W},konane recenzje ksiąęk * l
Wydawnictrvo lnstytutu Technologiczna-Przlrodniczego, Falenty-Paznań.ITP."2018. 1

Należy podkreślić takt, ń synte§czne ujęcie tak bogatego, róźnorodnego a zaraz'em
wysoce rnerytorycznego dorobku Habilitalrta nie maże się obejść się bez ,ru§zczetrbku"
na calokształt Jego aktywttości hadawczej, wsptĘracy mtędzynarodowej, dorobku
dydaktycznego i popularyzatorskiego" Jest to rondniał pokazujący z jedaej strony jak
wysoko poprzełzkę Dr inż, Czekala sobie postawił, natomiast z drugiej strony jak
udowodnił, że stanąl na wysokości zadań, a nawet ponad" Jeżeli pruyjąć jako odnośnik
cza§owy okres 2013 - 2018 (czy§ 6 lat), stwiertlzam zdecydowanieo że osiągnięcia są
imponujące do uryskania stepnia naukorvego doktora habilitgwansgo,

4. lvit{Io§EK KoŃCowY

Biorąc pocl uwagę, z jednej strony duży walor poznaw§zy i aplikacyjny przedłozonego

osiągnięcia naŃtlwego w formię autorskiej monclgrafii, a z drugiej strony riorobęk naukowy,

działalność dydaktyczną i organizacyjną araz zaangażowanie na rzęcz pcrpularyzowania

nauki, stwierdzam, ze Habilitant jest dobrze przygotrrwanym dtl samodzielnej pracy

dydaktycznej, naukowej i badawczej.

W mojej ot:t:nie, przedstawiony pt7,ę7 I}r inz. Wcljcieeha Czekałę eałclściclwy elorclbek

naukowy spełnia kryteria zawarte lv odpowietlnich aktach prawnych [Ustawa z 14 marca

2003 r. o słopniac:h natłkttwych i tjliule rułukł:wym nrzz (} slopniuch i tytńe w zcłkre,sie ,yzttłki

{Dz,L]. z 27 wrześntg 20]7 r. paz- ]789), ań" 179 ustalł,y z 3 lipca 2018 r. * Przepisy

wprowudzające ?j§łttwę * Prawo o szktllnictluie wyżsaym i n.aur:e (Dz U. z 3a sierpnia 2a]8 r.

poz, 1669)l dla osoby ubiegającej się nadanie stopnia doktora habilitowanego,

\ł'związku z powyż§zym, wnioskuję o natlanie Panrr Dr inż. Wojciechowi Czekale

stopnia deiktora habilitowan€go w dyscyplinie InĘnieria Mechaniczna.

/E*l"Q^...§Ńy'§n §*ffi-.ęń§6{.
data
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