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RECENZJA
osiągnięcia naukowego „Efektywność biokonwersji odpadów organicznych na biogaz w 
procesach fermentacji z wykorzystaniem owadów Hermetia illucens” oraz istotnej 
aktywności naukowej dr. inż. Wojciecha Czekały
1. Dane o Habilitancie

Dr inż. Wojciech Czekała studia wyższe ukończył w 2011 roku uzyskując tytuł magistra 
inżyniera ochrony środowiska. Stopień doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 
uzyskał w roku 2015r. na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii na podstawie rozprawy „Ocena 
wartości rolniczej i energetycznej surowej i przetworzonej pozostałości pofermentacyjnej 
pochodzącej z biogazowni".

2. Ocena osiągnięcia naukowego
2.1 Ogólna charakterystyka osiągnięcia naukowego

Podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego jest przedłożona przez dr. inż. Wojciecha 
Czekałę oryginalna monografia pt. „efektywność biokonwersji odpadów organicznych na biogaz w
PROCESACH FERMENTACJI Z WYKORZYSTANIEM OWADÓW HERMETIA ILLUCENS\

We wprowadzeniu do monografii Autor zauważa, że biogazowniach, zwłaszcza rolniczych, mimo 
dużej gamy wykorzystywanych odpadów, wciąż poszukuje się nowych, tanich substratów, jak 
również innowacyjnych technologii. Działania te mają na celu zwiększenie opłacalności 
ekonomicznej instalacji oraz winny sprzyjać poprawie stanu środowiska związanego z 
przetwarzaniem odpadów. Za przykład alternatywnego, innowacyjnego rozwiązania pozwalającego 
na produkcję biogazu, a następnie energii, uznać można wykorzystanie w tym procesie gospodarki 
odpadami larw owadów Hermetia illucens. Larwy te charakteryzują się szybkim przyrostem biomasy 
oraz wysoką zawartością białka i tłuszczy w suchej masie. Takie podejście do problematyki 
zapewnienia alternatywnych substratów dla biogazowni stało się przedmiotem szczególnego 
zainteresowania Kandydata, który zauważył, że owady Hermetia illucens można z powodzeniem 
wykorzystać do procesu biokonwersji odpadów organicznych pochodzenia roślinnego. Ponadto, 
takie podejście należy uznać za innowacyjne, pozwalające w zintegrowanym procesie 
zagospodarować wybrane odpady organiczne oraz wyprodukować biogaz rolniczy, zaliczany do 
odnawialnych źródeł energii.

W związku z tym w pracy podjęto się wykonania analizy dotyczącej możliwości 
wykorzystania wybranych odpadów organicznych pochodzenia roślinnego w procesie produkcji 
biogazu rolniczego oraz w hodowli larw Hermetia illucens przeznaczonych na cele energetyczne.
W rozdziale - Przegląd literatury - Kandydat dokonał wnikliwej oceny szeregu aspektów mających 
wpływ na rozwój biogazowni w Polsce zwracając szczególną uwagę zarówno na czynniki 
determinujące przebieg procesu fermentacji jak i poszukiwanie substratów/odpadów 
alternatywnych. W przeglądzie literatury zamieszczono podrozdziały:

> Charakterystyka odpadów ulegających biodegradacji,
> Procesy biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych,
> Przebieg i parametry procesu fermentacji metanowej,
> Rynek biogazu rolniczego w Polsce,
> Substraty wykorzystywane do produkcji biogazu rolniczego,
> Zastosowanie różnych rodzajów konwersji substratów zwiększających ich podatność na 

fermentację,
> Hermetia illucens -  charakterystyka i wykorzystanie w gospodarce odpadami.

Niezmiernie wysoko oceniam przegląd literatury, który wskazuje na dużą wiedzę oraz dobre 
rozpoznanie aspektów rozwoju biogazowni w Polsce, zarówno pod względem merytorycznym,
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prawnym jak i ekonomicznym. Wiedza ta pozwala Kandydatowi w efekcie na poprawne 
sformułowanie problemu naukowego oraz hipotezy badawczej.
Autor w efekcie wnikliwego przeglądu zauważa, że wykorzystanie odpadów do produkcji biogazu 
rolniczego może mieć wpływ na osiągnięcie pożądanego efektu ekonomicznego oraz 
środowiskowego. Dodatni efekt ekonomiczny byłby z jednej strony wynikiem redukcji kosztów 
niezbędnych na zakup surowca, z drugiej natomiast -  stwarza realną możliwość pozyskania 
dodatkowego źródła zysku pochodzącego ze sprzedaży energii elektrycznej oraz pofermentu. 
Zastąpienia np. drogiego substratu jakim jest kiszonka z kukurydzy odpadami pochodzenia 
roślinnego, niesie za sobą aspekt ekonomiczny, bowiem za wykorzystanie takiego odpadu 
roślinnego w procesie fermentacji właściciel biogazowni może uzyskać przychód. Z kolei efekt 
środowiskowy wynikałby nie tylko z produkcji energii odnawialnej, lecz również z bezpośredniego 
zagospodarowania odpadów na drodze odzysku, a nie ich składowania. Tym samym można 
uniknąć niekorzystnego wpływu na środowisko szkodliwych związków i emisji pochodzących z 
tradycyjnego zagospodarowania lub składowania odpadów.

Sformułowano problem naukowy: czy zastosowanie procesu biokonwersji odpadów 
organicznych z wykorzystaniem owadów Hermetia illucens pozwoli podnieść efektywność 
energetyczną oraz ekonomiczną funkcjonowania biogazowni (włączając w to również wykorzystanie 
produktów ubocznych), w porównaniu do fermentacji samych odpadów? Z kolei na podstawie 
danych literaturowych oraz przygotowanego schematu badań sformułowano następującą hipotezę: 

zastosowanie procesu biokonwersji odpadów organicznych z wykorzystaniem owadów 
Hermetia illucens pozwoli zwiększyć efektywność energetyczną i  ekonomiczną 
funkcjonowania biogazowni (wraz z wykorzystaniem jako produktów ubocznych tłuszczów na 
cele paszowe i pofermentu na cele nawozowe) w porównaniu do scenariusza biogazowni 
wykorzystującej bezpośrednio odpady organiczne.

2.2 Szczegółowa analiza osiągnięcia naukowego
Zakres badań był szeroki i obejmował istotne aspekty niezbędne do rozwiązania postawionego 
problemu badawczego:
s  dobór oraz zbadanie podstawowych właściwości odpadów organicznych pochodzenia

roślinnego, zwłaszcza selektywnie pozyskiwane odpady ze sklepów, targów i giełd owocowo- 
warzywnych,

s  przeprowadzenie badań dotyczących fermentacji metanowej dla wytypowanych odpadów 
organicznych, z określeniem ich wydajności biogazowej oraz metanowej,

S przeprowadzenie badań fermentacji metanowej dla larw Hermetia illucens, produktów 
powstałych w wyniku separacji ich frakcji oraz odchodów larw, 

s  określenie właściwości pulp pofermentacyjnych powstałych w wyniku fermentacji odpadów 
pochodzenia roślinnego (mieszanka), larw Hermetii illucens oraz wytłoków po ekstrakcji, 

s  analizę energetyczną, ekonomiczną i środowiskową zastosowanych rozwiązań.

Do badań uzysku biogazu i metanu wykorzystano dwie grupy substratów tj: wybrane odpady 
organiczne, zaś drugą grupę stanowiły larwy Hermetia illucens oraz substraty związane z ich 
produkcją i przetwarzaniem. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku odpadów rolno- 
spożywczych wytypowano osiemnaście substratów w tym dziesięć z przemysłu rolnego, które 
przebadano pod kątem wydajności biogazowej.
Należy podkreślić, że wszystkie substraty miały status odpadów bądź niewykorzystanej żywności i 
były przeznaczone do zagospodarowania. Odpady owocowe i warzywne pozyskano z 
supermarketów, targowisk i giełdy. Odpady kuchenne, które następnie zmieszano i 
zhomogenizowano, pobrano z pięciu gospodarstw domowych. Chleb i drożdżówki pochodziły z 
jednej z poznańskich piekarni i zostały pozyskane na koniec dnia, po ich wycofaniu ze sprzedaży. 
Ostatnią grupą substratów był sok pomidorowy oraz marchwiowy, które wycofano z jednego ze 
sklepów ze względu na kończącą się datę ich przydatności do spożycia.

Grupę odpadów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego stanowiło sześć substratów: - 
cztery z nich pochodziły z zakładu produkującego oleje spożywcze, a to: plewy, śruta, odpad z 
przyzakładowej oczyszczalni ścieków i węgiel aktywny po procesie oczyszczania oleju. Dodatkowo
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przebadano fusy kawowe pochodzące z kawiarni oraz wysłodziny browarniane z browaru 
rzemieślniczego znajdującego się na terenie województwa wielkopolskiego.
Odpady w dwóch wyżej opisanych grup były pochodzenia roślinnego. Ich ważną cechą jest to, że 
mogą być wykorzystane w biogazowniach rolniczych, jak również stanowić komponent paszy w 
hodowli owadów. Dodatkowo w celu porównania wydajności biogazowej oraz metanowej 
wykorzystano dwa substraty pochodzenia zwierzęcego (mięso wycofane ze sprzedaży i jogurt 
naturalny).

Podstawowy materiał badawczy w postaci larw HI pozyskano z ośrodka badawczo-rozwojowego 
firmy HiProMine S.A. (Robakowo k. Poznania). Pokarmem dla larw była niezanieczyszczona 
mieszanka owocowo-warzywna, (pasza) zadawana w formie rozdrobnionej poniżej 5 mm. Materiał 
pochodził ze zwrotów sklepowych, mających status niesprzedanych i przeznaczonych do 
zagospodarowania żywności pochodzenia roślinnego.

Metodyka badań oraz procedury badawcze i obliczeniowe zostały prawidłowo opisane, a wyniki 
opracowane statystycznie, co sprawia, że uzyskane wyniki są wiarygodne.
Podstawowe badania dotyczące analizy parametrów fizykochemicznych substratów, zaszczepki 
fermentacyjnej, wydajności biogazowej oraz metanowej substratów przeprowadzano w Pracowni 
Ekotechnologii MB Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zgodnie z obowiązującymi normami 
fermentacji tj. zgodnie z normami DIN 38414-S8 oraz VDI 4630.
O szerokim i ambitnym zakresie badań świadczy fakt, że oprócz typowych badań fermentacyjnych, 
gdzie szczególną uwagę zwrócono na kinetykę fermentacji, w pracy zamieszczono także analizę: 

s  wartości ekonomicznej pofermentu,
•/ obliczenia energetyczne dla wybranych technologii, 
s  obliczenia ekonomiczne dla wybranych technologii.

Wyniki badań omówiono szczegółowo z pełną analizą statystyczną, zarówno w odniesieniu do 
poszczególnych substratów roślinnych jak i owadów Hermetia illucens. Wyniki oprócz omówienia 
wartości liczbowych zaprezentowano za pomocą wykresów przedstawiających kinetykę procesu z 
możliwością określenia czasu retencji.

Kandydat podsumowując uzyskane wyniki wykazał że:
f i l  zdecydowana większość badanych odpadów z przemysłu rolnego oraz przetwórstwa rolno- 

spożywczego charakteryzowała się wysoką wydajnością biogazową, nie stwarzając żadnych 
problemów w trakcie procesu technologicznego,

fil zastosowanie opracowanej i zaprezentowanej w pracy metody biokonwersji pozwoli w 
większym stopniu ograniczyć negatywny wpływ niewykorzystanej żywności pochodzenia 
roślinnego na środowisko poprzez wykorzystanie jej w żywieniu owadów i produkcji biogazu 
rolniczego,

£0 wykorzystanie odpadów pochodzenia roślinnego w żywieniu owadów, a następnie 
pozyskiwanie z biomasy owadów biopaliw gazowych na drodze biokonwersji, może być 
interesującym i skutecznym,

fil larwy HI oraz powstałe w wyniku ich przetwarzania produkty okazały się bardzo wydajnymi 
substratami w procesie fermentacji metanowej, jednak czas ich rozkładu był zazwyczaj 
dłuższy niż dla analizowanych odpadów z przemysłu rolnego, które stanowiły pokarm dla 
larw,

f i l  tłuszcz pozyskany w wyniku ekstrakcji HI okazał się bardzo wydajnym substratem, dla 
którego wydajność biogazowa wyniosła aż 1164,09 m3 kg1 przy stężeniu metanu 68,01% w 
warunkach mezofilowych oraz 73,03% w warunkach termofilowych, 

f i!  analiza ekonomiczna wykazała, że sprzedaż pofermentu miała korzystny wpływ 
na bilans funkcjonowania biogazowni, szczególnie w warunkach pozyskania 
pofermentu z wytłoków, po ekstrakcji larw HI, którego wartość na podstawie 
zaproponowanej metodyki określono na 60,43 PLN.
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Przeprowadzone badania pozwoliły na osiągnięcie przedstawionego w pracy celu. Na podstawie 
uzyskanych wyników dokonano analizy możliwości wykorzystania wybranych odpadów 
organicznych pochodzenia roślinnego bezpośrednio w procesie produkcji biogazu rolniczego oraz z 
wcześniejszym wykorzystaniem odpadów w hodowli larw Hermetia illucens.

Przyjęta hipoteza została potwierdzona na zakładanym poziomie istotności (p < 0,05 ) -  tzn., 
że zastosowanie procesu biokonwersji odpadów organicznych z wykorzystaniem owadów Hermetia 
illucens pozwoliło zwiększyć efektywność energetyczną i ekonomiczną funkcjonowania biogazowni 
(wraz z wykorzystaniem jako produktów ubocznych tłuszczów na cele paszowe i pofermentu na cele 
nawozowe) w porównaniu do scenariusza biogazowni wykorzystującej bezpośrednio odpady 
organiczne.

Zarówno larwy owadów, jak i związane z nimi frakcje, charakteryzowały się wyższymi 
wydajnościami biogazowymi oraz metanowymi w przeliczeniu na świeżą masę niż typowe substraty 
pochodzenia roślinnego, takie jak miks warzywny czy owocowy, odpady targowe oraz kuchenne.

Kandydat wykazał jednak, że dla wariantu III opierającego się na wykorzystaniu do produkcji 
biogazu larw HI żywionych odpadami pozyskanymi w cenie 20 PLNMg-1 zysk brutto całkowity był 
najniższy spośród analizowanych pięciu wariantów. Chcąc osiągnąć najwyższy zysk, należałoby 
larwy żywić odpadami roślinnymi nabytymi w niższej cenie, np. 5 PLN Mg-1, a do fermentacji 
metanowej wykorzystać jedynie wytłoki po ekstrakcji. Generując przychody ze sprzedaży energii 
elektrycznej oraz tłuszczu na cele paszowe, możliwe jest osiągnięcie najwyższego zysku, co 
potwierdziła analiza ekonomiczna wykonana dla wariantu z larwami.

Kandydat dokonał ponadto szerokiej, wnikliwej analizy efektywności energetycznej, 
ekonomicznej i środowiskowej biogazowni rolniczych, bazujących na analizowanych w 
monografii substratach, co wnosi nowe aspekty poznawcze i utylitarne dla przyszłych 
inwestorów instalacji biogazowych w Polsce.

Podsumowując przeprowadzoną ocenę monografii stwierdzam, że stanowi ona cenną 
pozycje naukową, o szerokim i wartościowym znaczeniu poznawczym procesów fermentacji 
i zagospodarowania energetycznego odpadów pochodzenia roślinnego. Praca spełnia 
oczekiwania stawiane wobec Kandydatów ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora 
habilitowanego w inżynierii rolniczej.

3. Ocena pozostałego dorobku naukowego
Zainteresowania naukowe Kandydata, obejmują kilka etapów. W początkowym okresie przed 
doktoratem, Kandydat zajmował się przede wszystkim przetwarzaniem odpadów organicznych na 
drodze fermentacji metanowej oraz kompostowania, wraz z oceną ich wartości rolniczej i 
energetycznej oraz oddziaływaniu opracowywanych i badanych technologii na środowisko. 
Potwierdzeniem tego był udział w charakterze wykonawcy w 47 pracach naukowo-badawczych i 
zleconych Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, a realizowanych na zamówienie podmiotów 
gospodarczych, przede wszystkim w zakresie badań możliwości przetwarzania na biogaz różnych 
bioodpadów. Na uwagę zasługuje współpraca w projekcie „Great Cycle” finansowanym przez Rząd 
Chińskiej Republiki Ludowej. Projekt miał na celu stworzenie światowej sieci naukowej w zakresie 
przetwarzania bioodpadów w procesie fermentacji metanowej oraz technologii zagospodarowania 
pofermentu.

Łączny dorobek punktowy do momentu uzyskania stopnia doktora wyniósł 502 punkty wg list A i B 
MNiSW (z uwzględnieniem prac indeksowanych w bazie Web of Science oraz jednym 
współautorstwem w książce), sumaryczny Impact Factor za ten okres wyniósł 9,528, Indeks Hirscha 
wg Bazy Web of Science wyniósł 4.

Po roku 2015 (tj. po uzyskaniu stopnia doktora) działalność badawcza Kandydata skupiała 
się nadal przede wszystkim na przetwarzaniu odpadów organicznych na drodze fermentacji
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metanowej oraz kompostowania, wraz z oceną ich wartości rolniczej i energetycznej oraz 
oddziaływaniu opracowywanych i badanych technologii na środowisko. Badania te poszerzono o 
problematyką przetwarzania pofermentu z biogazowni rolniczych.
Na uwagę zasługuje uzyskanie i kierowanie dwóch projektów naukowych tj: Program Lider VII 
finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu IN-OIL: Innowacyjna 
metoda biokonwersji produktów ubocznych przemysłu spożywczego, oraz Program operacyjny 
Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do 
prowadzenia działalności B+R+l, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem 
innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego z pofermentu. Wniosek POIR.02.03.02-30- 
0002/16, umowa pośrednicząca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Celem projektu Lider 
była optymalizacja wykorzystania potencjału materiałowego, energetycznego oraz nawozowego 
odpadów i produktów ubocznych przemysłu spożywczego w celu maksymalizacji uzyskiwanych 
korzyści ekonomicznych i minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko. Analiza problemu 
gospodarki odpadami pochodzenia rolno-spożywczego, a co za tym idzie i konieczności 
poszukiwania sposobów na jego rozwiązanie ciągle jest jednym z priorytetowych działań Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Na bazie tych badań powstały ważne 
prace naukowe:
> Czekała W. Concept ofIN-OIL project based on bioconversion ofby-products from food 

Processing industry. 2017, Journal of Ecological Engineering 18(5), 180—185. DOI:

> Czekała W. 2018. Agricultural Biogas Plants as a Chance for the Development of the Agri-Food 
Sector, Journal of Ecological Engineering 19(2), 179—183. DOI: https://doi.org/! 
12911/22998993/83563,

> Czekała W., Cieślik M., Janczak D., Czekała A., Wojcieszak D. 2018. Fruit and vegetable waste 
from markets as a substrate for biogas plant. 18th International Multidisciplinary Scientific 
Geoconference SGEM 2018. Conference Proceedings vol. 18 Energy and Clean Technologies 
Issue: 4.3, 473-^178,

> Czekała W. 2017. How to process food waste into energy with particular references to biogas 
production — polish case. Proceedings of 3fd International Conference on Energy and 
Environment: bringing together Engineering and Economics Porto, Portugal 29-30 June, 2017, 
574-581. ISBN 978-972-95396-9-5.

Ważnym działem badawczym kandydata są badania w zakresie gospodarki odpadami. Z tego 
zakresu na uwagę zasługują publikacje:
> Czekała W., Bartnikowska S., Dach J., Janczak D, Smurzyńska A., Kozłowski K., Bugała A., 

Lewicki A., Cieślik M., Typańska D., Mazurkiewicz J. 2018. The energy value and economic 
efficiency of solid biofuels produced from digestate and sawdust. Energy 159, 1 118—1122 
https://doi.org/IO. 1016/j.energy.2018.06.090

> Czekała W., Dach J., Dong R., Janczak D., Malińska K., Jóźwiakowski K., Smurzyńska A., 
Cieślik M. 2017, Composting potential of the solid fraction of digested pulp produced by a biogas 
plant. Biosystems Engineermg 160, 25-29. https://doi.org/! O, 1016/j biosystemseng.2017.05.003

> Gizińska-Góma M., Czekała W., Jóźwiakowski K., Lewicki A., Dach J., Marzec M., Pytka A., 
Janczak D., Kowalczyk-Juśko A., Listosz A. 2016. The possibility of using plants from hybrid 
constructed wetland wastewater treatment plants for energy purposes. Ecological Engineering
95, 534— 541. https://doi.Org/10.1016/j.ecoleng.2016.06.055

> Czekała W., Janczak D, Wojcieszak D., Waliszewska H., Lewicki A., Smurzyńska A. 2018. 
Nutrient value of digestate from agricultural biogas plant in Poland. Proceedings of 2018 2nd 
International Conference on Green Energy and Applications ICGEA 2018 March 24-26, 2018 
Singapore. DOI: 10.1109/1 CGEA.2018.8356293

Kolejną tematykę badawczą Kandydata stanowiła problematyka dotycząca aspektów 
wykorzystanie biowęgla pozyskanego w procesie pirolizy m.in. z odpadów leśnych, biomasy 
rolniczej, odpadów komunalnych czy odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w procesach 
biologicznego unieszkodliwiania odpadów. Jego właściwości są zbliżone do węgla drzewnego i 
cenne z punktu widzenia ochrony środowiska. Materiał ten jest wykorzystywany m.in. do
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wychwytywania amoniaku, poprawy struktury i parametrów procesu mieszanek kompostowych, czy 
do remediacji gleb.
Wybrane i opublikowane prace w tematyce badawczej z Listy A oraz Listy B związane z tematem:
> Czekała W., Malińska K., Caceres R., Janczak D., Dach J., Lewicki A. 2016, cocomposting 

ofpoultry manure mixtures amended with biochar — The effect of biochar on temperaturę and C- 
C02 emission. Bioresource Technology 200, 921—921 https://doi.org/! O. 1016/j .biortech.2015.1 
1.9

> Janczak D., Malińska K., Czekała W., Caceres R., Lewicki A., Dach L 2017. Biochar to reduce 
ammonia emissions in gaseous and liquid phase during composting of poultry manure with 
wheat straw. Waste Management 66, 36-45.

> https://doi.org/IO. 1016/j.wasman.2()17.04.033
> Czekała W., Jeżowska A., Chełkowski D. 2019. The Use of Biochar for the Production of Organie 

Fertilizers. Journal of Ecological Engineering 20(1), 1—8. DOI: https://doi.org/10.12911/ 
22998993/93869
Analizując tę część dorobku naukowego Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora stwierdzam, że 

dorobek ten jest wartościowy, wielowątkowy i wnosi istotne treści poznawcze do rozwoju dyscypliny 
inżynieria rolnicza. Każda z tych prac charakteryzuje się dobrym i przejrzystym sformułowaniem 
przedmiotu i zakresu badań a wyniki są dobrze udokumentowane. Wyniki badań niosą za sobą silny 
ładunek wyjaśniający wykazanych zależności.

Efektem prac Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora było m.in. współautorstwo w 57. 
opublikowanych oryginalnych pracach twórczych (w tym 11 JCR) oraz 32 wystąpienia w roli 
prelegenta na konferencjach międzynarodowych oraz krajowych. Niezwykle ważnym było 
kierowanie dwoma projektami badawczymi oraz 15 pracami zleconymi Uniwersytetowi przez 
podmioty zewnętrzne. Łączny dorobek punktowy po uzyskaniu stopnia doktora to: 952 punkty wg 

list A i B MNiSW (z uwzględnieniem prac indeksowanych w bazie Web of Science oraz 
współautorstwo w dwóch książkach, Impact Factor za ten okres wyniósł 51,466, wg Bazy Web of 
Science a indeks Hirscha wynosi 11, a wg bazy Scopus 10. Mając powyższe na uwadze pozostały 
dorobek Habilitanta oceniam wysoce pozytywnie.

4. Ocena dorobku dydaktycznego, współpracy naukowej i popularyzacji

Kandydat kierował dwoma projektami badawczymi pt.” Innowacyjna metoda biokonwersji produktów 
ubocznych przemysłu spożywczego” oraz „Badania nad opracowaniem innowacyjnego nawozu 
organiczno-mineralnego z pofermentu”. Kandydat aktywnie udziela się w działalność organizacyjną 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wśród których wymienić można m.in.: Festiwal Nauki i 
Sztuki, Noc Naukowców, Wagary z Przyrodą, Od Laika do Przyrodnika.
Na podkreślenie zasługuje aktywny udział Kandydata w konferencjach - łącznie uczestniczył w 
kilkunastu konferencjach krajowych na których wygłosił każdorazowo referat naukowy. Kandydat 
jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Realizacji Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa.

Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, pełni 
Funkcje Przedstawiciela Dyrektora Instytutu Inżynierii Biosystemów ds. Doktorantów,
jest także opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Ekoenergetyki. Oprócz prowadzenia zajęć 
dydaktycznych Kandydat sprawuje opiekę nad studentami realizującymi prace dyplomowe 
(inżynierskie, magisterskie i doktorskie). Był promotorem 12 prac inżynierskich oraz 9 prac 
magisterskich. Pełnił również funkcję promotora pomocniczego pracy doktorskiej Pani Anny 
Smurzyńskiej („Wpływ wybranych technologii na emisje gazowe z przechowywanej gnojowicy”), 
która uzyskała tytuł doktora w czerwcu 2018 roku. Aktywnie angażuje się również w działania 
pozwalające podnieść jakość kształcenia kierunków studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i 
Bioinżynierii.
5. Wniosek końcowy

Biorąc pod uwagę wysoce pozytywną ocenę osiągnięcia naukowego dr. inż. Wojciecha 
Czekały zrealizowanego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w postaci monografii naukowej 
pt.: „Efektywność biokonwersji odpadów organicznych na biogaz w procesach fermentacji z 
wykorzystaniem owadów Hermetia illucens”, jak również, bardzo wysoką ocenę pozostałego
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dorobku naukowego stwierdzam, że osiągnięcia te stanowią znaczny, wyróżniający indywidualny 
wkład Kandydata w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria rolnicza. Ten wkład polega w 
szczególności na lepszym aniżeli dotychczas poznaniu i naukowym wyjaśnieniu procesów 
fermentacji beztlenowej odpadów pochodzenia roślinnego, możliwości wykorzystania larw owadów 
Hermetia illucens do efektywnej biokonwersji odpadów, wniesienia wielu aspektów poznawczych do 
zagospodarowania pofermentu z biogazowni rolniczych. Kandydat wykazuje się ponadto istotną 
aktywnością naukową, przejawiającą się znacznym wzrostem w ostatnich latach liczby publikacji 
oryginalnych w periodykach o wysokim obiegu, w tym znajdujących się w bazie JCR lub na liście 
czasopism punktowanych MNiSW, a ponadto aktywnym uczestnictwem w konferencjach krajowych 
i międzynarodowych oraz bardzo pozytywną działalnością dydaktyczną.
Łącznie wg Bazy Web of Science wskaźniki naukowo-metryczne Habilitanta są wyróżniające w 
grupie osób ubiegających się o stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria rolnicza i 
przedstawiają się następująco: Liczba prac: 52, Liczba cytowań: 450, Sumaryczny Impact Factor 
60,994, Indeks Hirscha 11.

Stwierdzam zatem, że osiągniecie naukowe oraz całokształt dorobku twórczego, udokumentowany 
we wniosku habilitacyjnym dr. inż. Wojciecha Czekały spełnia wymagania art. 16 ustawy o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 
2003 r.(z późn. zmianami).

Wrocław, dnia 10.10.2019r.


