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Recenzja 

KraJrow 2014-11-11 

caJołisztaJto dOJ"Oblm naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr inż. EJibiety Sobieckiej w zwi-.µJm z paaępow:D.lliem 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

Reo8uzja '20:Stała opraco.:vaua w oparciu o decyzję Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów, "Zgodnie 'Z art. 31 ustawy 'Z 14. 03 .2003r. o stopniach naukowych i tytule 

na~m (D"Z. U. 11r 6S, fOZ. S9 S "Z p:rżnie js-zymi "Zllliauami w D"Z. U. 2005r., nr 164, 

fOZ. 13 6S, D"Z. U. 'Z 20 11 r. 11r 84 fOZ. 4S S) i ROZfOrząd-zellien1 Prezesa Rady Mi Ili.st rów 'Z 

IS.O l.2004r. w spraw.e s-zczegółowego trybu przeprowadzania CZyllIDOCi w ~ach 

doktorski.m i ha bilitacY.i 11ym ora "Z w fC!Stę~~u o nadanie tytułu nauko,,:vego (D"Z. U. 1 S/ 04 

fOZ. 128 'Z Jń-żniejS'Zyllll "Zmiammi) . 

Sylwetka Kandydatki do tyto]u dJ':D. 11:o.bi]itow:D.llego 

Dr iuż. El-ż bieta Sobiecka studia wyższe ukończył w roku 1996 na Po.litec.Lmire Lód-zki.e j, na 

Wydziale Chanii SJ),JŻ~j i Biotec.l.mologi~ u-zyskując tytuł magistra iużyniera 

biotechnologii. W roku 1996 na Politec.l.mire Lód-zki.ej, na Wydziale Organizacji i 

Zanąd-zania, u"Zyskała ta.Jcie tytuł -zawodowy magistra 'Zarząd"Zania. 

Ro-zpra ~ doktorS.ką Oce.11a :rh-.dtec2.11ości ~bm.11ycJ.i me rod degradacji pot icJ.ilorowa.11yc }i 

bifenyli (PCB) w odpadach olejowych obroniła w roku 2001 na Wyd-ział Che11tii SJ),JŻy,.:vczej i 

Biotec.l.mologil Politec.1.m.ik.i. Lód-zki.ej, u-zyskując stopień na~ doktora ll1 uk technicznych 

w dyscyplinie technologia chemiczna. Promotoren1 pracy była dr hah ill-ż. Krystyna 

Ced"Zyliska, prof PL, a recen-zelltami prof. dr hab. i11-ż. Stalli.sław Bielec.ki i prof. dr ha h 

Grzegorz Schroeder. 

Pracę ll1 Politechnice Lód-zki.ej podjęła w roku 2000, gd"Zie była kolejno asystentem (2000-

2003) i adiunktem (2003-2005 i od 2009 do chwili obecnej) w Instytucie Podstaw Chemii 

ŻywllOSci. 

Sta-ż naukowy (post-doc) od~a na Uniwersytecie w Siegen, Niemcy (maj 2005-pa-żd"Ziernik 

2005). W latach 2005-2008 pracowała, jako agent kontraktowy w Komisji Europejskiej, w 

DG JRC Ispra Włochy. 
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Charakterystyka i ocena pracy naukowo - badawczej habilitanta 

Dorotek nau.ko,ry dr .I.lab. in-ż. Elżbiety Sobeckiej to łącznie 19 pozycji, w tym: 

• Artykuły -zagraniczne i krajo,.:ve w c-zasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (LF) - 10 

(wszystkie po doktoracie) 

• Recen-zo,.:vane artykuły w c-zasopisma.ch SfOZ-1 I.F - 2 

• Opublikowane materiały -z konferencji mię;i-zynarcdowych - 7 

• Patenty - brak 

Prezentowała te-ż swoje wyniki w re:ieratach i.vygłos-zonych na 14 mię;i-zyuaro~ i 

krajowych konferencjach naukowych. 

Jest autorem 19 eksf€rty-z wykonanych dla różnych organi-zacji europ3jskich 

.Artykuły jej autorstwa były publiko'M1ll.e min. w tak prestiżoi.vych c-zaąismach jak: 

Fresenius Environmental Bulletin, Chemosphere,Biotechnology and Food Science, 

International Journal of Environmental Science and Technology, Journal of Chemical 

Technology and Biotechnology. 

Sumaryczny Impact Factor publikacji wynosi 16,96 (wszystkie po doktoracie). Analiza 

cyto'Mlń i.vykouaua wyka-zała. 46 cytO'Mili Wartosć i.:v.sp:ilczynnika Hirscha h = 3. 

Dr in-ż. El-żbieta Sobiecka brała ud-ział w reali-zac ji 6 projektów badawczych 

międ-zyllaIOO.Oi.vych i 8 grantów krajo~h 

Dorobek publikacyjny dr in-ż. El-żbiety Sobieckiej p;d wzglę:iem ilosci~1 ocenian1 jako 

skron1y, p;d w-zglę:iem jakoocbi,:niµ1 jest m średnim p.:-rzbmie. 

Podstawą wystąpienia o nadanie stopnia naukowego dr habilitowa118gp wynikającym -z 

art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach naukowych i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) 

jest osiągnięcie nauko~ w J),Jstaci jednotema. t}CZnego cykl u publikacji m ~h 

Tytuł osiągnięcia naukowego: Termiczne i fizyko-chem·cZJ1e metody 7-dtylizacji popiołów 

pochod:z.ącyc h ze :palarni pr:z.p:z.pitat J1ych i ele ktroci eplowJ1i. 

Wyniki badań -zostały -zebrane i opisane w jed.I.Dtenia t}CZnym cykl u s-zesciu publikacji: 

1. Sobiecka E., Ced-zynska K., Snolińska B., 20 1 O, Vitrification of medical waste as an 

altemative method of wastes stabilization, 19 (12a), Fresenius Environmental Bulletin, 

3045- 3048, IF 2010 = 0,716 

2. Sobiecka E., Izydorczyk M., Maniukiewicz W., Bielski C., 2012, Influence of different 

chemical compounds addition into medical waste ash to reduce leaching of vitrificates, 

Fresenius Environmental Bulletin, 21(4), 814-818, IF 2012 = 0,593 
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3. Sobiecka E., Obraniak A, Antizar-Ladislao B., 2014, Influence of mixture ratio and pH to 

solidification/stabilization process of hospital solid waste incineration ash in Portland 

cement, Chemosphere, 111, 18-23, 5-IF 2013 = 3,867 

4. Sobiecka E., Sroczyński W., 2011, Fly ash vitrification as the physical - chemical effective 

waste stabilization method, Biotechnology and Food Science (BFS) (75), 35 - 38 

5. Sobiecka E., 2013, Investigating the chemical stabilization of hazardous waste materiał (fly 

ash) encapsulated in Portland cement, International Journal of Environmental Science and 

Technology, 10(6), 1219-1224, IF 2013 = 1,794 

6. Sobiecka E., S-z}Ulali.s.ki. L., 2014, Thermal plasma vitrification process as the effective 

technology for fly ash and chromium rich sewage sludge utilization, Journal of Chemical 

Technology and Biotechnology, 89, 1115-1117, 5-IF 2013 = 2,573 

Om5 wie nie Qsiqgnięć badawezy eh pn.ustawiany eh d {} {} ceny 

Pierwszy -za.kres llidań dotyczył -zastoso,.:vania plazmy wysokotemperaturowej do utylizacji 

d~ grup odpadói.:v niet.ezp.iecznyc.11, popiołów poc.l10d:z4cych ze spalarni przyszpitalnych 

ora-z popiob.:v lotnych -z elektraciepło~. Zastosowanie techniki plazmy 

wysokotemperaturowej miało m celu pr-ze.ks-ztałcenia popiołów i osadu scieko.:vego w 

produkty o wy.n ki.ej stabi lnosci c.lre1.11 ic-zre j i fi.-zyc"Zllej , -zbl i 2D11ych własci ~ci ami do szkła. 

Drugi -za.kres tematy:-zny o te jnlO\:Vał badau ia eh prco8Su -zestalania ~ j ~·1nienionych 

odpadói.:v n.e t.ezpiec-znyc.11 cementem Portland-zki.m. Okreslom skład chen li c-zny popiołów i 

osadu ocieko.:vego -za i.:ciera jącego du-żą ilo~ c.LJ.ron1u ( 11 % suchej masy frakcji 

nieorganicznej). Skład c.lrentic-zny badanyc.11 popiołów o.ka-zał się w dużym stopniu -zbli2Dll y 

do składu mieszaniny uż}"M'lnej do produkcji s-zkła, gdzie gb~ymi s.kładn.ikami są krzem i 

wapń stanow.ące o.koło 80% mieszaniny reakcyjnej. Testy termic-zrej utylizacji popiołów 

pochod-zących -ze spalarni pr-zys-zpitalnych, popiołów pochod-zących elektrociepbwni ora-z 

osadu scie~ go -zawierającego du-żą ilość c.LJ.ron1u ( 11 % suchej masy osadu) prowadzono w 

reaktor-ze plazmy łuku elektrycznego -zbudowanym w Instytucie Aparatów ElektI}c-znych 

Politechniki Lód-zki.ej. Proces termicznej destrukcji odpadói.:v niet.ezpiec-znyc.11 pr01M1.d-ził do 

otrzymania szkło podo b.lych produktów, zwanych witryfikatami. Określono sta bilnosć 

chen1ic-zną w.itry.fika. tów. Przeprowadzono testy określające stę-żenia ~1 y,.van}Ch metali -z 

witry:fika.tów w ro-ztwor-ze wodn}Ul i poró~no je z ~ka.mi ot:ray1.11anymi dla materiału 

wyjociO\:Vego, jakim były popbły i osad ociekoi.vy. Stw.erd-zono, -że stężenia badanych metali 

(Zn, Co, F-e, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, Mn) w ro-ztworach, gdzie była prowad"2Dl.la ekstrakcja 

wi try.fika. tów, -z mniej szyły się około dziesięciokrotnie w porówmniu -z wynikan1 i u-zyskanymi 

dla popiołów i nie p:rae.krac-zały wartości dopus-zczalnych w normach europejskich. Tym 
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samym witryfikaty sp:łniały kryter i.a i.vymagane do skboo.:vania cdµro.ói.:v niete-zpiecznych 

Witryfi.katy otrzy111a:re z suchej masy osadu scie~ go cilarakteryzo,.:vały się mnie js"Z4 

stabilmocią clI.enticzuą w fC'I6.:vJ.Ia.ll.iu z w.itryfi.katami f01»Stałymi z samych fOpiołói.:v. Niższa 

tem:p8ratura prccesu nie g,.:varalltowała :p8łne j destrukcji zi.:vią zkó,.:v clI.en1iczn}Ch zm jdujących 

się w odµro.acll. Po~tałe produkty ntiały illllą strukturę ni-ż witryfi.katy fOWSłałe z fOpiołu w 

~szej ten1:p8ra turze prccesu, cec~ły się mnie js"Z4 wytrzymabocią mechaniczuą i 

wię.ks"Z4 fOdatnoocą na wymywanie metali Zestab:re FC'pioły fOchcdzące -ze sµ1larni 

prz~zpitalne j oraz FC'pioły fOC.lDd~ z elektrcciepbwni miały wytrzymało~ z bli-żoną w 

skali Mohsa, cilarakteryzującej minerały, typu apatytu, dla któreg:i 'M'irtość wymsi S. 

Twardość w.itryfi.katói.:v uz~kanych fOdczas prccesu ?Ja:stalania suclE go osadu ocieko,.:vego w 

skali Mohsa i.vynosi 4. Badania i.vykazały, -że prowadzenie prccesu witryfikacji odµ1.dói.:v 

niebezpiecznych w plazmie wysokotemperaturowej jest e~ktywną techno.Logią 

unieszkodliwiania. Proces i.:citryfi.kac ji prowadzi do immobilizacji metali ~wną trz 

produktów a ich i,:ryrn1ywalnosć w por6.:vl.l:1niu z materiałem i.vyjściowym ulega 

dz.i.esięcbkrotnemu zmniejszeniu. Kolejny etap badań dot}Czył stabilizacji fizycznej 

otrzymanych witryfi.katói.:v. W celu o.kreślenia ~ły,.:vu i.vybran}Ch pierwiastkói.:v m przebieg 

procesu zeszkliwienia dodawano tlenek krzemu i sole (KN03, CaF2, Na2C03, BaS04) 

za i.:cierające pierwiastki, ktÓI}Ch otecIDSć wpływa na jakoo: i.:citryfi.katói.:v popt z.ez 

wzmacnianie lub osłabianie ich struktury wewnętrz.:re j . .Aby ustalić korelację między składen1 

c1I.en1icznym i.vyj sciowe go mater .iału a właoch:~oocian1 i chemicznynti i fi zycznyn1i 

otrzyn1anych witryfi.katói.:v przeprawadziłan1 proces i.:citryfi.kacji FC'piołu fOC.lDd~ go -ze 

spalarni przyszpitalnej z dodatkiem tych związków chen1icznych w ilościach 2-20%, co 

~ib określić zntiany zachcd"Z4ce w stabilizacji clI.en1icz:re j i fi zycz:re j prcduktói.:v w 

por6.:vnaniu z witryfi.katanti otrzynWiyn1i z fOpiołu bez dodatkói.:v. Dodanie do mieszaniny 

reakcyjnej Si02 i Na2B40 7 wpłynęb korz.~tnie na jakość otrzyn1anych witryfi.katói.:v 

fOWcdując zi.:vię.ks-z.enie ich stabilności chemicznej i fizycznej. Przedział ten1:p8ratur 

-z.esz.kliwielli.a fC'piołói.:v tez doda tlru związkói.:v chemicznych wymsił 147 6-1640-=-c. Po 

dodaniu 5-20% Si02 temperatury prcce::Dwobni-żył się o około 7%. 

Inny obszar llidań dotyczył opracowania najkorz.~tIIB jszych warunkói.:v prccesu witryfi.kac ji 

FOpiobw f0Chcdzącycl1 z elektIOciepłowni z dodatkiem osadu scieko.:vego. Witryfikaty 

otrzyn1ane z mieszaniny cdpadói.:v s.kładaj ących się z 10% osadu scieko,.:vego i 9 0% fOpiołu z 

elektrociepłowni ceclDwały się niską wyn1 y,.valmocią metali i zi.:vię.kszoną stabilmocią 

fiz}Czną w por6.:vnaniu z praduktanti ?Ja:szkl.iwienia san1ego osadu ocieko,,:vego. 

Zestalanie fC'piołu f0Chcd"Z4Cego -ze spalarni przyszpitalnej cementem Portlandzkim 
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prowadzono metodami, hy:h-a tac ji oraz grallulacji, stosując jako 111.ateriał i.vyjścbi.vy 

miesza11ill y 'Zc1 i.:cierające cemellt ora"Z fC1Piół pxllcd"Zący "Ze spa.larni przys-zp.italnej . W 

prcduktach, gd"Zie ilooci -zestalaIEgo fOP.iołu i cemeJJ.tu wyn:isiły FO SO%, u"Zyskano 

11aj mllie jszą aktyi.:v~ cheJJ.1ic-zną -zestabll}Ch cd~cbw w ~u 'Z produkta111i 

fOWSl:ałymi "Z illllego składu mies"Zc11li11 Tak dobra11y skład mies'Z.1lli11y reakcyj 11ej 

g,.:vara11to1M1ł fOWSl:allie stabilnych prcduktów, które 110 gą być składowa IE w miejscach do 

tego wyzllaC'ZOllych tez 11egaty,.v11ych cdd"Z.iaływań m srcdowisko 11atural11e. Wyka'Zc'ino, ie 

fOP.ioły pochcd-zące "Ze spalarlli przyszpitalnej -zestal011e w ceJ.11ellcie Portlalld"Zkim w procesie 

hydratacji wyka"Zy,.vały większą stabi~ c.ll811tic'Zllą 11i-ż "Zestalolle w procesie gra11ulacji. 

Proces "Zestalallia cd~w llie te-zpiec'Zllych ceJ.11eJ.1teJ.11 stallow i skut ec-z11ą tecllmlogię 

ullies"Zkodliwiallia, która po-z'Mila składować je w miejocach do tego wyzmC'ZOllych tez 

negatywnych oddziaływań 11a glebę i wcdy _gru11towe. 

Badallia prowad"ZOlle llad illm10bili"Zacj ą metali alkalic'Zllych i "ZieJ.11 alkalic-z11ych 'Zllaj dując}Ch 

się w lndallych popbłach FO głębiły wiedzę określającą wpływ i 'Z.1groiellie metali ll1 

srcdoi.:cisko w aspekcie utyli'Zc'icji i składo1M1llia dużej ilości wytwar-za11ych popiołów 

pxllcd"Zących 'Z elektrociepłowlli. Wyka 'Z.1110, ie w srcdowisku o pH "Zbli 2Dllym do 

ooojęt11ego, llastępuje "Zwiększ011a wymywa~ wapllia i FOtasu. W"Zrost stę-żellia c-zterech 

badanych pierw iastkói.:v llie ~ły,.v a s"Zkcdli wie 11a procesy fi "Z jologic'Zlle orgalli "Zllów zj.n.:v}Ch 

występujących w 11tie jscu składowallia cd~dów. Jedllakże "ZWiększ011a ib~ t}Ch C'Zterech 

pierwiastkói.:v w srcdowisku 'Zc'ikłóca ró.:vm'Mlgę cheJJ.1iC'Zllą ekosystemów. Du-że ich stęiellie 

w miejscu składowallia fOWcduje "Zllliall y w prze biegu reak: ji cheJJ.1ic-z11yCh, które są "Zależ IE 

cd pH otac'Z.1jącego srcdowiska. 

Za najwail1iej:r:z.e o:riągJ1ięcia w d:z.ialafoości naukowej habilitanta J1at ei.y łl:z.J1aĆ: 

• Wyka 'Z.1llie skutec-zmoci procesu i.:citryfi.kac ji "Z ud"Ziałem pla"Zmy wyso.koteJ.11pera turowej 

do ullies"Zkodliwiallia fOP.iobw FOchcd-zących "Z przys"Zpitalllej spalarlli cd~, ora"Z 

popiołów btllych poc.l.Dd-ząc}Ch "Z elektrociepbwlli, co FO"ZWala otr-zy111.ać prcdukty o 

wy.nici ej stabili 'Zc1C ji cheJJ.1iC'ZIE j i fi"Z}C'Zlle j, redukując IE gaty,.v11e cdd"Ziaływallie 11a 

srcdowisko. 

• Odpady tak przeks-ztałcOIE to funkcjonale produkty szkło fCldoblle, a opracowana 

technologia ma nie tylko aspekt ekologiczny, ale po-zwala wprowad"Zić ll1 rynek doceloi.vy 

110Wy prcdukt u-żytkoi.vy. 

• Z lndallie i opraco'Millie "Zmcdyfi.kowa11ego procesu witryfi.kacj i cd~dów llietezpiec'Zllych 

poprzez dodallie okreslollych ilooci Si02, oraz wybranych soli nieorganicznych, do 

utyii"Zowa11ych popiobw, co ~ło ll1 "ZWięks-zellie e~ktu illm10bili"Zacji badanych 
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metali ciężki.eh w witryfi.kat ach. 

• Opracowanie "Zc'ibień tecim.ologicznych prco8SU witryfi.kacji do utyli"Zc'icji mieszaniny 

cdµ1cbw nie tezp.ieczn}Ch, składającej się z fOPbłu p.xlDd~ go z elektrcciepb~ oraz 

osadu scieko~ go "Zc'iwiera jące go 11 % chrrnnu. 

• Opracowanie na jkonystnie jszych waru.nkói.:v pro,.:vadzenia taniego i efektywIE go procesu 

zestalania fOP.iołói.:v cementem Portlandzkim w procesie hydratacji i granulacji z 

ustaleniem korelacji między s.kładen1 utylizo,.:vanej mies"Zc'ininy a pH otaczające go 

sro.b.:vis.ka. 

• Wyka "Zc'illie celowości 008lly ~1 }"Mllności pien:viastkói.:v alkalicznych oraz zien1 

alkalicznych, znajdujących się w fOP.iołach p.xhcdzących z elektrcciepło~, na zmiany 

r6.:vnowagi chemicznej pojawiającej się na skutek u'M'llniania ich do śIOcbi.:ciska. 

Osiągnięcia naukowe habilitantki oceniam jako średnie. 

Dzio.lo.Jność dydoktycZllll 

Dr E. Sobiecka od 1996 roku do chwili obecnej prowadzi 6.:viczenia rachunkowe i "Zc'ij ęcia 

laociratoryjne na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Ży,.:vmsci PL, na kierul..lkach: 

Biotechnologia, T ecllmlogia Ż y.:vności i Ż y.vienie Człoi.:cieka (TŻŻC) oraz Ochrona 

Śromi.:ciska, a do roku 2011 ~-ż na International Faculty of Engineering (IFE) dla 

studentów ki.eru.ulru Biotechnology w języku allgiels.kim. Od 2009 roku pro,.:vadzi wykłady z 

przedmiotu „Environmental Protection" na IFE, a w latach 2010-2011 z przedmiotu General 

and Inorganic Chemistry rói.:vnie-ż na IFE, a od 2013 roku i.vykłady „Sustainable Food 

Managemenf' w języku allgielskim na ~ziale Bioteclm.ologil i Nauk o Ż~ci, dla 

studentów kierunku TŻŻC. Prowadzi ró~-ż wykłady z przedmiotu „Clremia ogólna i 

nieorganiczna" oraz ,,Makro- i mikroelementy' na kierunku Biotecllmlogia i Ochrona 

Śromi.:ciska, a cd 20 09 z przedmiotu ,/38ologia, geomorfulogia i gle b.:'rznawstwd', na 

kieruulru Ochrona Śro.b.:vis.ka. Od 20 09 roku pro,.:vadzi sen1inar ium spec jali"Zc1Cyjne 

,,Clremiczne aspekty w ocllronie sro.b.:vis.ka '' dla studentói.:v kierunku Ochrona Śro.b.:vis.ka. 

W roku 20 12 i 20 13 była promotorem dwóch projektów na~: ,,R.isk asressment of 

polluted sites"' i ,,Influence of heavy metals on the legumes growth" wykonanych w ramach 

międzynarodo~g:i programu Project Based Learning (PBL) realizowanego przez 

Politechnikę Łódzką m IFE. W latach 2009 - 2014 była opiekuIEm 13 prac dyplomo,.:vych m 

studiach I stopnia, na kieruulru Ochrona ŚrodO\:Viska oraz prac dyplomo•.:vych magisterskich 

na kierunku Biotechnologia śromwiska. 
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Od 2012 roku jestem członki.em komisji i e_ga1minatorem na e_ga1minach dyplomowych 

inżynierskic.11 na kierunku Ccllroua śromi.:ciska oraz na e_ga1minac.ll dyplom~h 

magisterskich na kierunku Biotechmb gia Środo\:viska. 

Jestem wsp.:iłautoren1 skryptó,,:v dla studentó,,:v ~ział u Biotechmlogii i Nauk o Ż y,.:vIIOSci 

oraz International Faculty of Engineering: 

- Gasili.ska E., Janiak J., Smolili.ska B., Sobiecka E., 2010, Podstawy analizy jakosciowej/ TIE 

fundamentals of qualitative analysis, Wydawnictwo Pol.itechniki Lćdiliej 

- Jabłoli.ska J., Bartos A, Jędrzejczyk T., Ląc.ka A, Majak L, Słowianek M., Sobiecka E., 

Smolili.ska B., Wo.I.ska K., Leszczyli.ska J., 2013, c\1„icze.11ia labomtoryj.11e;;: a.11ati2y iyw»:::-ki, 

Wydawnictwo Politec.llniki Lćdilie j 

Dorotek d}dakt}C-Zlly dr inż. Elżbiety Sobieckiej oceniam jako bardzo dobry 

Dzio.1:o.JllOŚć OJ'gani.ia_cyjn:11 i popuJ:o:ry.z:11torska 

Należy podkreślić ud tlał habilitantki w pracach eksperckich Komisji Europ ej ski ej. W 

listopadzie 2012 roku dr inż. E. Sobiecka została powołam do grona mię:hynarodo\:v}Ch 

ekspertów, creniającyc.11 i.mlloski dot}'CZ4Cyc.ll projektó,,:v naukowyc.11 składanych w ramach 7 

Progran1u Ramowego UE w obszarze cc.llrony środowiska. W 20 13 roku została powołana 

jako międzynarodowy ekspert do ID~ rozpoczętego progran1u mukowego Horżzont 2020. 

W 20 14 roku i.vykouała ekspertyzy badań dla Dżrectorate General Research and Innovatżon, 

European Commżssżon. .A.na.Lhowała i creniała innowacyj110Sć, wartosć aplikacyjną oraz 

wkład wniesiony w rozwój europejskiej nauki zakończonych grantó,,:v bada.wczo

rozwojowych, przyznanych w ramach konkursu Cooperatżon, w 7 Programie Ramowym UE 

w obszarze ochrony śromi.:ciska i zmian klin1atu 

W 20 03 roku dr Sobiecka była sekretarzen1 kon1itetu organizacyjne go na European Workshop 

,,Plasma Technologies :lbr Environmelltal Protectbn", 5th FP 1998-2-2, WASTILE GRDl-

2000, Lódi, 2.03.2003. 

Od 2010 roku pełni funkcję Pełnon1ocnika Dziekana Wydziału Bbtechmlogii i Nauk o 

Żyw110Sci ds. PronlCCji i Współpracy z jednym z na jlepsz}Ch łćdilic.ll liceó,,:v (X};.']{I L. O. in1. 

Ludwika Zanienllo:ffii), jak ró,,:vniei koordynuje zajęcia dotyczące c!Emii i cc.llrony 

srodoi.:ciska organi"2D.:Vane przez Wydział dla ucznió,,:v sz.l!ół gimna zjalnyc.11 i licealnych 

Od 2012 roku jestem też pełmmccnikien1 Dziekana Wydziału Biotechmlogil i Nauk 

Żyw110Sci PL w programie LLP ERASMUS, obecnie programu ERASMUS+. W 2010 roku 

brała czynny udział w pracach kon1.itetu organizacyjnego 60-lecia Wyjziału Bbtec.llnologii i 

Nauk o Ży,.:vIIOSCi. W roku 2014 zostałam ~ączona w prace nad przygoto~en1 70-lecia 

Politec.llniki Lćdzkiej. 
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Od 2012 roku uczestniczy w pracach komitetu organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki 

Sztuki w Lodzi ja.l!o 111.0dera tor sesji naukowych. 

Dorotek organizacyj 11y dr iuż. Elżbiety Sobieckiej oreniam jako lnrd"2D dobry 

Podsumowanie 

Pr-zedb-żolla rozprawa ll.abilitacyj11a sfełllia ~·111agania usta~~- Os.iągllięcia naukowe 

Habilitantki oceniam jako wystarc-zająre. Habilitantka wniosła wkład w opracowanie procesu 

witryfikacji z ud ziałem pła zmy wysokotell1i:eratmo~ j do unies-zkcdliwiallia fOP.iobw 

p.:'cilodzącyc.11 z pn;ys-zp.italnych sµ11arl.1.i odµroo,.:v, oraz fOP.iołów lotll}Ch p.xlDd-ząc}Ch z 

elektrociepb.:vlli, co FO-zwala otr-zy111ać prcdukty o wysokiej stabilizacji chemicznej 

fi.z}C"Zllej , redukując ll8 gatyw11e oddzi.aływallie 11a środowisko. Opracowab także tani 

efektywny proces zestalania tych fOP.iołów cemelltem Portlalli-zkin1 w prco8sie hydratacji i 

gra11ulacji z ustalelliem korelacji m ię;izy składem utyli z01Mill8 j mies "Zalli11 y a pH otaczającego 

srocto,.:cis.ka. Osiągnięcia 11auko~ Habilitalltki p.xlDdzą główllie z okresu po doktoracie. Jej 

aktyw110Sć dydaktyc-z11ą i organizacyj 11ą orellia111 jako bard"20 dobrą. 

Wnia.::ek lłoilcowy 

Stwierdzam, -że w}Cdrę blli011y cykl publikacji stami.:ciący fOdsta ~ ll.abilitacj i, oraz dorobek 

naukowy, dydaktyczny i organi-zacyj11y dr i11-ż. Elżbiety Sobieckiej ocenione zgodnie z 

R.crzfC'rząd-zelliem Millistra Nauki i &kolllictwa Wyższego z dllia 1 rne1llia 2011 r. (Dz. U 

nr 196 poz. 1165) W S"pra~-ie kryteriów oceJ1y OS"iągJ1ięć OS'Oby 7-dbiegającej S"ię o J1adaJ1ie 

stopnia doktora habilitowanego spęl:11iają wymogi praWlle dotyczące uadau ia stopllia 

11aukowego doktora ll.abilito'Ml11ego ~jące z ustawy z dllia 14 marca 2003 O stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 

S9S, z p:i-żlliejszymi z111ia11ami Dz. U. z 200S ro.lru11r 164 pozycja 1365, Dz. U z 201 lr. nr 84, 

fC'"Z.4SS) i ~oslruję o wystąpiellie Komisji ds. Habilitacji do Rady Wydziału Biotechnologii 

i Nauk o ŻywllOSCi Politechniki Łódzkiej o nadallie dr ill-ż. Elżbiecie Sobiecki.ej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 

technologia chemiczna. 
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