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Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ 

pt. „Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania 

metanolu i energii elektrycznej” 
 

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz z Głównego Instytutu 

Górnictwa w Katowicach, a promotorem pomocniczym dr inż. Dorota Burchart-Korol – GIG. 

 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Podstawą opracowania recenzji jest Pismo prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego 

Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa w imieniu Rady Naukowej GIG z dnia 

20 czerwca 2013 roku, dotyczące wykonania recenzji wspomnianej rozprawy. 

 

2. Celowość podjęcia tematu 

Podjecie tematu „Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego 

wytwarzania metanolu i energii elektrycznej” jest ważne i celowe z utylitarnego punktu 

widzenia, szczególnie uwzględniając uwarunkowania krajowe polskiego miksu 

energetycznego. 

W pracy poruszono ważny problem zawiązany z oceną i porównaniem obciążeń 

środowiskowych technologii o wielu produktach. Wybrano ocenę cyklu życia LCA jako 

metodę służącą do ilościowej oceny obciążeń środowiskowych technologii. 

Rozprawa dotyczy interesującej i potrzebnej tematyki alokacji (rozdziału obciążeń 

środowiskowych pomiędzy poszczególne produkty) w ocenie cyklu życia technologii o wielu 

produktach. Alokacja jest niezbędna do oceny i porównania technologii o wielu wyjściach  

z technologiami konkurencyjnymi, a wybór metody alokacji determinuje uzyskane wyniki 

analiz. 
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Temat pracy obejmuje zastosowanie różnych metod i technik alokacji w celu wykonania 

oceny obciążeń środowiskowych wszystkich przedstawionych technologii za pomocą LCA. 

Praca zawiera oprócz oceny obciążeń środowiskowych metodą LCA dla technologii 

badanej – skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej, również ocenę 

technologii odniesienia – reformingu gazu ziemnego, a także ocenę pięciu technologii 

alternatywnych – produkcji energii elektrycznej. 

 

3. Ocena merytoryczna rozprawy 

Metodyka pracy 

Biorąc pod uwagę następujące elementy pracy: dobór tematu, problem badawczy, cel 

pracy jak również zastosowane metody i uzyskane wyniki, wyrażam przekonanie, że: 

 rozpatrywany problem stanowi zagadnienie naukowe w dziedzinie „Inżynieria 

Środowiska” – opracowane metody alokacji umożliwiają przeprowadzenie ilościowej 

oceny obciążeń środowiskowych technologii o wielu produktach, a także porównanie 

ich z technologiami odniesienia (czyli technologiami konkurencyjnymi),  

a w konsekwencji poprzez wybór technologii bardziej „ekologicznych” minimalizację 

ich wpływu na środowisko, 

 problem badawczy obejmujący wpływ alokacji na wynik obciążeń środowiskowych 

(w przypadku technologii o wielu wyjściach), został rozwiązany poprawnie  

i samodzielnie, 

 praca zawiera nowe elementy, co potwierdza dorobek własny Doktorantki 

(opracowano metodykę alokacji dla przykładowej technologii, określono wstępne 

kryteria wyboru alokacji), 

 poprawnie dobrano i zastosowano metody badawcze, 

 poprawna jest interpretacja uzyskanych wyników – w przypadku tej pracy podkreślić 

należy odmienny sposób interpretacji uzyskanych wyników stosując różne metody 

alokacji w porównaniu z konwencjonalną oceną środowiskową techniką LCA. 

 

Zagadnienia naukowe rozwiązane samodzielnie przez Doktorantkę 

Rozdziały 4-7 to najważniejsze części rozprawy. Stanowią one wynik samodzielnej pracy 

Doktorantki. Przedstawiono wyniki pracy, do których należą: 

 ilościowa ocena obciążeń środowiskowych technologii badanej – technologii 

skojarzonej produkcji metanolu i energii elektrycznej ze zgazowania węgla, 
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technologii odniesienia – wytwarzania metanolu w technologii reformingu gazu 

ziemnego oraz pięciu technologii alternatywnych wytwarzania energii elektrycznej, 

 zastosowanie kilku rodzajów alokacji, jak również opracowanie metody alokacji  

w celu wykonania analiz, 

 przedstawienie wpływu wyboru metody alokacji na wynik oceny obciążeń 

środowiskowych, 

 przedstawienie wstępnych kryteriów wyboru metody alokacji w analizowanej 

przykładowej technologii. 

W pracy zostały przedstawione również wnioski, które wynikają z dokonanych analiz  

i obliczeń. Dodatkowym wartościowym elementem pracy jest dokładna i wnikliwa analiza 

wpływu na środowisko przykładowej technologii będącej obiektem badań. 

Oryginalność pracy polega głównie na: 

 określeniu ilościowej oceny obciążeń środowiskowych skojarzonego wytwarzania 

metanolu i energii elektrycznej uwzględniając cały łańcuch technologii od wydobycia 

węgla do produkcji energii i metanolu, biorąc pod uwagę wszystkie procesy 

jednostkowe technologii, 

 wyznaczeniu kryteriów wyboru metody alokacji do obciążeń środowiskowych na 

podstawie oceny przykładowej technologii, 

 określeniu elementu aplikacyjnego, którym jest analiza porównawcza obciążeń 

środowiskowych technologii badanej o wielu produktach z technologią odniesienia. 

 

Prawidłowość rozważań, uzyskanych wyników i wniosków 

W pracy został sformułowany problem badawczy i cel pracy. 

Został sformułowany następujący cel naukowy pracy – wybór metody alokacji obciążeń 

środowiskowych w technologiach o wielu produktach, umożliwiający porównanie tych 

technologii z technologiami odniesienia. 

Wybrane metody analizy logicznej i analizy symulacyjnej zastosowane w pracy pozwoliły 

uzyskać wiarygodne wyniki, które po analitycznym omówieniu stanowią treść wniosków. 

 

Ocena znajomości przedmiotu zagadnienia przez Doktorantkę i uwagi krytyczne 

W pracy wykazano się obszernym i szczegółowym przeglądem literatury. Wykaz 

literatury obejmuje 103 pozycje, w tym aż 89 pozycji to literatura obcojęzyczna. 
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Doktorantka, na podstawie literatury, dokonała krytycznej oceny istniejących metod 

alokacji i potwierdziła występujące luki w dotychczasowych analizach dotyczących 

zastosowania metody alokacji w ocenie obciążeń środowiskowych. 

Doktorantka jest autorem lub współautorem 5-ciu pozycji literaturowych związanych  

z tematem realizowanej pracy. 

Opanowała zagadnienia związane z oceną cyklu życia technologii z wykorzystaniem 

alokacji w zakresie gwarantującym swobodne korzystanie z zasobów wiedzy związanej  

z podjętą tematyką. Doktorantka bardzo dobrze orientuje się w problematyce dokonywania 

ocen środowiskowych przy pomocy LCA z wykorzystaniem metod alokacji, a należy 

podkreślić, ze jest to obszar złożony. W pracy wykazała się umiejętnością dokonywania 

złożonej interpretacji przy zastosowaniu różnych metod alokacji. 

Prezentowana część teoretyczna i krytyczny przegląd literatury na temat metod alokacji 

zastosowanych w ocenie środowiskowej stanowią cenny materiał naukowy do dalszych prac 

związanych z analizą obciążeń środowiskowych technologii o wielu produktach, jak również 

technologii zagospodarowania, recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów. 
 

4. Uwagi dyskusyjne i wątpliwości 

Podczas lektury ocenianej rozprawy doktorskiej nasunęły mi się pytania: 

1. Czy w ilościowej ocenie obciążeń środowiskowych jest zawarte ryzyko związane  

z procesami Carbon Capture and Storage (CCS) – podziemnym składowaniem CO2? 

2. W jakim stopniu geologiczna sekwestracja będzie miała wpływ na zdrowie ludzkie  

i środowisko naturalne? 
 

5. Uwagi szczegółowe i redakcyjne 

Mimo starannie redagowanej pracy Doktorantka nie uniknęła pomyłek i błędów 

redakcyjnych.  

Obowiązuje układ SI, a w kilku przypadkach zamieszczono: 

- str. 49 – (wiersz 4 d) jest „50-100 barów”, a powinno być „5-10 MPa”, 

- str. 55 – (wiersz 8 d) jest „1,6 kW/t”, a powinno być 1,6 kW/Mg”, 

 – (wiersz 5 d) jest „3,3 kW/tys. t”, a powinno być „3,3 kW/Gg”, 

- str. 56 – (tabela 2 wiersz 2 d) – jest „176,95 t”, a powinno być „176,95 Mg”, 

- str. 57 – (wiersz 1 g) – jest „131 t”, a powinno być „131 Mg”, 

 – (wiersz 7g) – jest 178,7 węgla”, a powinno być „178,7 Mg węgla”. 

 – (wiersz 14 d) – jest „200 m3/t”, a powiano być „200 m3/Mg”, 
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- str. 60 – (wiersz 14 d) – jest „198 t CO2eq/h”, a powinno być „198 Mg CO2eq/h”, 

- str. 61 – (wiersz 5 d) – jest „279 t CO2/h”, a powinno być „279 Mg CO2/h”, 

 – (wiersz 4 d) jest „133 t CO2/h”, a powinno być „133 Mg CO2/h”, 

- str. 62 – (wiersz 10 g) jest „65 t CO2eq/h”, a powinno być „65 Mg CO2eq/h”, 

- str. 68 – (wiersz 6 d) – jest „198 t CO2eq”, a powinno być „198 Mg CO2eq”, 

- str. 120 – (wiersz 15 d) – jest „220 t/h”, a powinno być „220 Mg/h”, 

- str. 125 – (wiersz 13 g) – jest „1,6 kW/t”, a powinno być „1,6 kW/Mg/”, 

 – (wiersz 16 g) – jest „3,3 kW/tys. t”, a powinno być „3,3 kW/Gg”, 

- str. 128 – (wiersz 12 g) – jest „26 MWe/220 kg”, a powinno być „26 MWe/220 kg”, 

 – (wiersz 13 g) – jest „131 t”, a powinno być „131 Mg”, 

 – (wiersz 9 d) – jest „178,7 węgla”, a powinno być „178,7 Mg węgla”.  

Zawarte w recenzji wątpliwości i uwagi nie pomniejszają wartości wyników osiągniętych 

przez Doktorantkę – mogą być pomocne w rozwoju dalszej pracy naukowej. 
 

6. Podsumowanie i wnioski końcowe  

Podjęcie tematu badawczego i założenia rozprawy doktorskiej uważam za celowe, 

prawidłowo uzasadnione i mieszczące się w dyscyplinie inżynierii środowiska. 

Doktorantka wykazuje bardzo dobrą wiedzę w zakresie stosowania metod alokacji do 

oceny obciążeń środowiskowych metodą LCA. 

Posiada odpowiednie przygotowanie dla rozwiązywania postawionych problemów 

teoretycznych, co wykazała w pełni w przedmiotowej rozprawie. 

Dowiodła umiejętności samodzielnego formułowania problemów naukowych oraz 

prowadzenia badań dla ich rozwiązania wraz z analizą i prezentowaniem wyników. 
 

W moim przekonaniu, przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska mgr Anny 

ŚLIWIŃSKIEJ pt. „Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego 
wytwarzania metanolu i energii elektrycznej”, przygotowana pod opieką promotora – 
prof. dr hab. inż. Krystyny Czaplickiej-Kolarz i promotora pomocniczego – dr inż. 

Doroty Burchart-Korol, spełnia wszystkie warunki i wymagania stawiane rozprawom 
doktorskim w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595  

z późn. zm.). Wnioskuję o przyjęcie rozprawy przez Radę Naukową Głównego instytutu 
Górnictwa w Katowicach i dopuszczenie jej Autorki do publicznej obrony.  

 


