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Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr in2. Marcina Bajcara pt. ,nWplyw wybranych crynnik6w
agrotechnicznych oraz procesu toryfikacji na wla5ciwoSci energetycznewierzby i slomy"

Biomasa jest obecnie dominuj4cym ir6dtem energii odnawialnej w Polsce, pny czw

85Yo energii odnawialnej jest wytwarzanej przezjej spalanie lub wsp6lspalanie. Stosowanie

biomasy do cel6w energetycznych umozlivuia spelnienie wymagaj4cych norm ochrony

Srodowiska, szczeg6lnie w zakresie emisji COz, SO*, NO*, pyl6w, dioksyn, chloru i metali

cigZkich.
Biomasa ro5linna, pomimo 2e jest problematyczna w bezpoSrednim wykorzystaniu m. in. ze

wzglgdu na niejednorodnoSd materialu, du24 zawarto56 wody i mal4 wartoSi energetyczn4 w

odniesieniu do jej objgtoSci, to jednak jest powszechnie dostgpna, chocizhby jako drewno i jego

odpady, biomasa zvpraw energetycznych, produkty i odpady rolnicze, odpady komunalne czy

osady Sciekowe. ZnacznaczgSt segregowanych odpad6w moze byd r6wnie2 wykorzystanajako

2r6dlo energii. Biopaliwa stale mog4 byl nrlywarte w procesach bezpo6redniego spalania,
gazyfikacji, wsp6lspalartia oraz pirolizy w postaci np. drewna i odpad6w drzewnych, slomy

zbohowej, z roSlin oleistych lub str4czkowych, ziarnamakulatury itp.

Biomasa pochodzenia roSlinnego, jako ligninocelulozowa jest najczgSciej stosowana w

OZE, poniewaz jej budowa chemiczna i kalorycznoSi umoZliwiajq przeprowadzenie wielu

proces6w na drodze konwersji, prowadz4cych do wytworzenia paliw w formie gazowej stalej i

cieklej. Nale2y podkreSlid, ze biomasa roSlinna jest gt6wnie pochodzenia rolniczego, leSnego i

z upraw energetycznych, ale i z przemyslu rolno-spo2ywczego, papierniczego i innych.

Z biomasy pochodzeniarclniczego do cel6w energetycznych wykorzystuje sig gl6wnie slomg

zb62i innych gatunk6w roSlin, kt6rej sklad chemiczny podlega zmianom, zaleimymod r6znych

czynnik6w m. in. od przebiegu warunk6w atmosferycznych, zabieg6w agrotechnicz-rrych,

ZyznoSci gleby oraz sposob6w jej skladowania. Gl6wnym skladnikiem energetycznym slomy
jest celuloza, azawartoSd poszczeg6lnych pierwiastk6w to przecigtnie 50% wggla, 50% wodoru,

35-40% tlenu, a tak:2e zw4zJo Motv, potasu, fosforu, siarki, wapnia, magnezv i wielu

mikroelement6w, w tym duza zawartoSi chloru, co moZe stwarzad pewne problemy w jej

energetycznym wykorzystaniu. Powigkszajqcy sig areal upraw ro5lin energetycznych daje

takae podstawg do rozwa2ah nad ich przetw6rstwem i wielorakim energetycznym

wykorzystaniem.



RoSliny energetyczne powinny charakteryzowa6 sig wieloletnim wzrostem i rozwojem,
duzym udzialem lodyg w czgsciach nadziemnych, generatywnym sposobem rozrrnu2atia
duzym rocznym przyrostem, wysok4 wartoSci4 opalowq i odpornoSci4 na choroby i szkodniki.
RoSliny te powinny mie6 niewielkie wymagania glebowe, gdy?plarfiacje roSlin energetycznych
nale?y zaHadal na glebach gorszej jakoSci; odlogowanych lub ugorowanychorazwyl4czonych
z produkcji trwatych u4rtk6w zielonych.
Rozw6j energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie do realizacji cel6w, w ramach
zobowi4zart ekologicznych tzw. 3x20Yo:

. zmniejszenie do 2020 roku emisji gazbw o 20%o,
o zmniejszenie o 20o/o zuirycia energii w por6wnaniu z prognozarni dla UE na 2020 tok
. zwigkszemeudziatuOZB do2jYo catkowitego zuLycia energii w UE.

Poprawa efektywnoSci energetycznej jest priorytetowo traktowana przez UE i postgp w tej
dziedzitne bgdzie kluczowy do realizacji wszystkich cel6w.

W b/m kontekScie mgr inlz. Marcin Bajcar wybral trafnie problem badawczy swojej
rozprav\ry doktorskiej, wpisuj4cy sig w oceng wplywu niekt6rych czynnik6w agtotechnicznych
or.v procesu toryfikacji wraz z jego optymalizacj4 temperaturow4 i czasow4 na wlaSciwoSci
energetyczne wierzby i slomy

Formalna ocena pracy

Rozprawa doktorska obejmuje 146 stron. Znaczn4 czESt rozprav,ry zajmuje wstgp, cel
pracy, hipoteza,przegl1d literatury (22 strony), material i metody (15 stron), wyniki (76 stron),
dyskusja (7 stron), wnioski (l strona). Spis literatury obejmuje (12 stron), spis 42-u tabel (3
strony), spis 69-ciu rysunk6w (6 stron), streszczenie (1 strona) i abstrakt (1 strona). Spis
literatury licry 166 porycji bibliograficznych , w tym 64 pozycje w jgzyku angielskim.
S*iadcry to o szerokich zainteresowaniach naukowych Doktoranta , znajomoSci literatury
polskiej i Swiatowej orv o umiejgtno6ci por6wnari uzyskanych wynik6w badari wlasnych z
osi4gnigciami innych Autor6w. Zebrarie i zestawienie , opracowanie i wykorzystanie w pracy
takiej, ilo5ci literatury (szczeg6lnie angielskojgzycznej), wymagalo niew4tpliwie duZego
wysilku. Doktorant dobrze wykorzystal w pracy zestawion4 w spisie literaturg np. we wstgpie
7 cytowari, w przegl4dzie literatury bylo 128 cytowari, a w dyskusji byto ich okolo 60.

Doktorant zwraca uwagg, 2e Polska ma du2e mo2liwoSci produkcji biomasy na cele
energetyczne, zufiaszcza,2e prognozy przewiduj4 w 2030 roku potrzeby zagospodarowywania
na cele energetyczne okolo 5 mln ha grunt6w, co przyczyni sig do realizacji dyrektywy UE
zobowi1zujqcej nasz kraj do osi4gnigcia l5Yo :udzialu energetyki odnawialnej w strukturze
zuryej energii w2020 roku, a 20Yow 2030 roku. Doktorant zaznaczajednak, hev'rykorzystanie
grunt6w rolnych powinno byd gl6wnie ukierunkowane na produkcjg Zywno5ci.
To rozw6j technologii, kt6ra zwigkszy wydajnoSd i sprawnoSi instancji do przetwarzania
biomasy na cele energetyczne bgdzie mialzasadnicze znaczenie w osi4gnigciu zaplanowanych
cel6w. W poszukiwaniu metod poprawiaj4cych stan biomasy Doktorant wskazuje na proces
toryfikacji , kt6ry mohe wplyn46 korzystnie na wykorzystanie biomasy poprzez poprawg jej

wlaSciwoSci energetycznychi ulatwieniemagazynowania. Taki spos6b przetwarzania biomasy
prryczyni sig do osi4gnigcia jej wlaSciwoSci zbliZonych do wggla i poprawy parametr6w
energetycznych wzglgdem biomasy surowej. Pozyskanie w ten spos6b toryfikaty



charakteryzuj4 sig dobr4 trwaloSci4 i odpornoSci4 na destrukcjg biologicznq podczas

przechowywania.
Doktorant podkreSla, 2e proces toryfikacji, w por6wnaniu do innych metod

technicznych przetwarzania biomasy, nie jest zbyt skomplikowany i mo2liwy do wdrozenia

pnez wielu uzytkownik6w komercyjnych. Zwraca r6wniez uwagg, 2e biomasa tak

przetworzonamohe stanowi6 subsfrtut wggla, co jest niezwykle istotne ztytulu ogtaniczenia

emisji zanieczyszczefi do atmosfery. Wprowadzenie takiego paliwa mohe miei niezwykle

istotne korzySci w ochronie Srodowiska m. in. w ograniczeniu emisji szkodliwych gaz6w i

zatieczyszczen organicznych oraz zmniejszenie degradacji Srodowiska wynikaj4cej z

geotechnicznych przeksztalceri pokrywy glebowej, wskutek zaniechania wydobycia paliw

kopalnych.
Doktorant analizttje potencjal i na tym tle energetycznie wykorzystanie niekt6rych

2r6del biomasy w Polsce, wskazuj4c przy tym na bardzo niskie wskaZniki wykorzystania

biomasy rolniczej siggaj4ce 0,8yo i biomasy stalej - 24Yo w stosunku do calego potencjalu.

Mgr inZ. Marcin Bajcar szczeg6lowo zcharakteryzowal gl6wne skladniki biomasy

ligninocelulozowej, tj. celulozg hemicelulozg i ligning i ich udzial w poszczeg6lnych rodzajach

biomasy roSlinnej, wskazuj4c na celulozg jako najbardziej energetycznq,,lecz ze wzglgdu na

otoczenie jej strukturami hemicelulozy i ligniny, wystgpuj4 trudnoSci w uwalnianiu energii i

spowolniony jest rozpad tych struktur.

Doklorant analizuje szczeg6lowo argumenty za wykorzystaniem biomasy do cel6w

energetycznych, zvnacaj4c r6wnie2 uwagg na wady w wykorzystaniu biomasy w energetyce

oraz problemy organizacyjne, sprawnoSi i wydajnoSi technologii w trakcie energetycznego

przetwarzaria biomasy. Charakteryzuje r6wnie2 szczeg6lowo metody konwersji biomasy na

energig, kl6ra moZe sig odbywat przez bezpoSrednie spalanie, wsp6lspalanie z wgglem,

zgazowanie i pirolizg biomasy oraz produkcjg biopaliw cieklych.

Doktorant zwraca uwagg na towarzysz4ce r6imym metodom konwersji biomasy

niekorzystne procesy np. podczas spalania biomasy mo2e wystgpowai: emisja do atmosfery

stalych i gazowych zanieczyszczefr,w tym WWA, CO, tlenk6w NO*, amin, dioksyn, furan6w,

korozja powierzchni ogrzewalnych i instalacji ze wzglEdu na zawartoS6 siarki, chloru i

zwiqzk6w alkalicznych w biomasie, czy te?tv,roruenie na powierzchniach ogrzewalnych osadu

z lotnego popiolu oruzwiqzanie w popiele wigkszoSci metali cig2kich i gazowa emisja rtgci.

Doktorant podnosi ze wzglgdu na ochrong Srodowiska rangg przemian z grupy konwersji

biochemicznych, w wyniku kt6rych powstaj4: biogaz, bioalkohole orv biodiesel.

Doktorant prezyzyjnie opisuje proces toryfikacji, kt6ry jest termicznym przetworzeniem

biomasy, gl6wnie pochodzenia ro5linnego (ligninocelulozowego) do postaci paliwa stalego,

zwanego tozyfikatem lub biowgglem o wlaSciwo6ciach zbli2onych do wggla kamiennego.

Proces ten zwigksza kalorycznofil paliwa, nadaje biomasie wla6ciwoSci hydrofobowe, lecz

nastgpuje w6wczas ubytek biomasy i energii chemicznej surowca.

Problemem badawczym Doktoranta bylo okreSlenie wlasnoSci energetycznych

wytworzonych toryfikat6w ze slomy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego pochodz4cych z roSlin

uprawianych na glebach klasy bonitacyjnej II i llla oruz wierzby energetycznej uprawianej w

cyklach dwuletnich i trzyletnich na glebie klasy IVb. WtasnoSci energetyczne toryfikat6w

badano r6wnie2 w kontekScie zastosowanych parametr6w procesu toryfikacji (temperatura: od

220 do 3000C i czas: 60,75 i 90 minut). Doktorant por6wnal wlasnoSci surowej biomasy tych



roSlin z otrrymarrymi toryfikatami, okreslaj4c zakres i czynniki zmiennoSci podstawowych

parametr6w. Ustalil r6wnieZ sklad chemiczny surowej biomasy roSlin i toryfikat6w w celu

okreslenia ich wlaSciwo$ci i sposobu wykorzystania.

Merytoryczna ocena Pracy

Doktorant przeprowadzil badania nad wplywem wybranych czynnik6w

agrotechnicznych oraz procesu toryfikacji wierzby i slomy w ramach prac terenowych i

laboratoryjnych. Pr6bki materialu do analiz laboratoryjnych pozyskal z dwuletnich badan

polowych, przeprowadzonych w latach 2013 i 2014 w gospodarstwie zlokalizowanym na

terenie Gminy Orly (powiat przemyski). Byty to pola z nprawq pszenicy ozimej i rzepaku

ozimego,polozone na glebach klasy II i IIIa, nalel1ce odpowiednio: do kompleksu pszennego

bardzo dobrego i pszennego dobrego, typ czamoziemy zdegradowane, gatunek pyl ilasty. Pod

pszenicg ozim1irzepakozimy zastosowano nawozy mineralne NPK w dawkach odpowiednio:

90:30:60 i 80:50:60 k1lha.Przedplonem w pierwszym roku badan dla pszenicy byl rzepak

natomiast dla rzepaku pszenica, a w drugim roku bylo odwrotnie.

Pr6bki wierzby energetycznej pobrano z wieloletniej plantacji, o zr6znicowanych

cyklach wzrostu tj. dwuletnim i trzyletnim, prowadzonej na glebie klasy IVb, kompleksu

Zytniego slabego, typ gleba brunatna, gatunek piasek gliniasty lekki. Nawo2enie mineralne

NPK zastosowane pod wierzbg to: 80:30:80 kg/ha. Plon slomy pszennej mieScil sig w zakresie

2,5-2,7 t/ha, slomy rzepakowej 1,3-1,5 t1haotaz wierzby 12-14 t/ha s. m..

Przed rozpoczEciem badai wykonano podstawowe analizy gleb wedtug przyjgtych procedur

zawartych w polskich normach. Badania wlaSciwoSci gleb przeprowadzono zgodnie z

obowiqzuj4cymi metodami, stosowanymi w analizach chemiczno-rolniczych. Analizowano

r6wnieZ przebieg warunk6w atmosferycznychw sezonie wegetatywnym uprawianych roSlin w

latach badan. Badania nad wptywem wybranych parametr6w na wlaSciwoSci fizykochemicme

toryfikat6w przeprowadzono w specjalistycznych instalacjach laboratoryjnych.

Material badawczy roSlinny (z powieruchni 0,5 ha uprawy kahdej roSliny) pobrano i

przygotowano do badari prawidlowo. Proces toryfikacji biomasy prowadzono w temperaturach:

2200C,2400C,2600C,2800C i 3000C w czasie: 60,75 i 90 minut. Przeanalizowano l4cznie2208

pr6b biomasy surowej i toryfikat6w.
Doktorant przeprowadzilbardzo szczeg6lowe badania biomasy surowej i otrzymanych z niei

toryfikat6w. W biomasie surowej i otrzymanych toryfikatach oznaczono zawartoSci: wilgoci,

N, C, H; popiolu; substancji lotnych; wartoS6 opalow4 wedlug procedur analitycznych

okreSlonych w polskich normach . ZawartoSl Ca, K, Mg, P, Fe, Mn, S analizowano metod4 ICP-

OES, a sklad granulometryczny biomasy metod4 sitow4.
Analizg statystyczn4 wynik6w badari, dotycz4cych pr6wnania biomasy surowej i

toryfikat6w przeprowadzono z zastosowaniem program6w STATISTICA 10 oraz EXCEL

2013.Do statystycznego opracowaniawynik6wbadari uzylo test6w: Shapiro-Wilka, ANOVA,

Tukeya oruz obliczono wsp6lczynniki korelacji Pearsona. Wyniki badan zostaly opracowane

bardzo starannie pod wzglgdem statystycznym.

4



Doktorant w swoich badaniach przeanalizowal pod wzglgdem r62nych cech 2208 pr6b

biomasy surowej i toryfikat6w, co wymagalo umiejgtnoSci, ogromnego wysilku i
zaangahowania.
Przeprowadzone badania potwierdzaj4 skutecznoS6 poprawy wlaSciwoSci ftzycznych biomasy
w wyniku zastosowania procesu toryfikacji, co umoZliwia jej wykorzystanie na cele
energetyczne.

Wyniki badan wlasnych omzdane z literatury wskazuj4, ze powstale toryfikaty biomasy
slomy pszennej, slomy rzepakowej i wierzby energetycznej stanowi4wuim1 alternatywg dla
biomasy nieprzetworzonej w kontekScie wykorzystania jako proekologicznego materialu dla
energetyki. Proces toryfikacji bardzo korzystnie wplyn+l na obnizenie zawartoSci wilgoci,
zmieniaj1cej sig wraz ze wzrostem temperatury i czasu toryfikacji, prry cr.p minimum
osi4gngla w toryfikatach wytworzonych z biomasy badanych roSlin w temperaturze 3000C i w
czasie 90 minut. Wykazano tak2e,2e zawartoS6 azotu w toryfikatach wytworuonych ze slomy
pszennej i rzepakowej osi4gngla maxsimum w temperaturze 3000C w czasie 60 minut, a w
toryfikatach zwierzby uprawianej w cyklu dwuletnim w tej samej temperaturze, ale w czasie
90 minut. Wrazze wzrostem parametr6w procesu toryfikacji uwgglenie materialu bylo wyhsze,
przy maxsimum dla toryfikat6w powstalych ze slomy pszennej i biomasy wierzbowej w
temperaturze 2800C w czasie 60 minut, a ze slomy rzepakowej w tym samym czasie,leczptzy
v,ry2szej temperaturze - 3000C. Proces toryfrkacji obni|yl zawartoil wodoru w toryfikatach
otrzy many ch ze w szastki ch b adanych ro Slin.

Doktorant vtykazal zwigkszenie warto3ci opalowej toryfikat6w wraz ze wzrostem
temperatury i czasu toryfikacji, przy czymmaxsimum dla toryfikat6w uzyskanych z badanych
roSlin osi4gnigto w temperaturze 2800C w czasie 60 minut. Wraz ze wzrostem temperatury i
czasu toryfikacji zwigkszNa sig zawarto5i popiotu w toryfikatach z badanych roSlin z
osi4gnigtym maxsimum w temperaturze 3000C i w czasie 90 minut.

Doktorant podkre6la, ze intensywne odgazowywanie materialu i odparowanie wody
spowodowalo duze ubytki masy toryfikat6w. Maksymalne ubytki masy, przek'raczaj4ce 70%o
stwierdzono w toryfikatach wierzby z dwuletniego cyklu uprawy w temperaturze 3000C i w
czasie 90 minut. Wzrost temperatury i czasu toryfikacji wptywa na zwigkszenie iloSci
substancji lotnych w toryfikatach badanych roSlin.

Doktorant przeanalizowal material badawczy z uv',zglgdnieniem klas bonitacyjnych
gleb, na kt6rych przeprowadzilbadania terenowe z produkcj4 biomasy roSlinnej. Stwierdzil
korzystniejsze parametry energetyczne toryfikat6w slomy pszennej i rzepakowej,tj. zawartofi|
wggla, azotr, substancji lotnych wartoSci opalowej, kt6re uzyskano z biomasy z uprawy na
glebie II klasy bonitacyjnej w por6wnariu z materialem roSlinnym z klasy IIIa. Wskazniki
energetyczne byly lepsze dla toryfikat6w wierzby, pochodz4cychz trzyletniego cyklu uprawy.

Doktorant vtykazal istotny wplyw parametr6w procesu toryfikacji na jakoS6

toryfikat6w. Wzrost temperatury od220 do 3000C spowodowal zwigkszenie zawartoSci N, C,
wartoSci opalowej, popiolu oraz substancji lotnych w toryfikatach. Wydtu2anie czasu
toryfikacji od 60 do 90 minut wplyngto podobnie.

Niezwykle cenne bylo wyznaczenie przez Doktoranta optymalnych parametr6w
procesu toryfikacji, potrzebnych do produkcji toryfikat6w w zaleLnofici od ich przeznaczenia,
w tym Wznaczenie optymalnych parametr6w, pny kt6rych uzyskano najwylsz4 wartoS6
opalow4. Bardzo wtvne bylo r6wnie2vtykazartie przez Niego, ze proces toryfikacji zwigksza



wartoSd uzytkow4 toryfikat6w pod wzglgdem zawarto5ci makroelement6w i mikroelement6w.

Stwierdzono zwigkszenie Srednio 2-3-krotne w toryfikatach, szczeg6lnie zawartoSci Ca, K, P i

Mg w stosunku do biomasy surowej. Zwigkszenie zawartoSci mikroelement6w w biomasie

roSlin wyst4pito r6wnie2 w czasie procesu toryfikacji. Proces toryfikacji znacznie poprawia

zdolno5i przemialow4 w por6wn arrju z biomas4 nieprzetworzon1.

Wyniki badan uzyskane przez Dokloranta wskazuj4 na wysoce istotny wplyw zawartoSci

pierwiastk6w biogennych (N, C, H) na wartoS6 opalow4 toryfikat6w badanych roSlin.

Doktorant swoje wyniki badan w rozdziale dyskusja wynik6w por6wnal z literatw1

krajow4 i Swiatow4 w spos6b umiejgtny i nie budz4cy zas1;:zeleri pod wzglgdem redakcyjnym.

Rozprawg doktorska podsumowal caloSciowo w formie 10 wniosk6w.

Jako recenzentowi rozprav{y doktorskiej mgr fuZ. Marcina Bajcara nasungly mi sig pewne

sugestie, pytania czy uwagi,kt6re nie obnihajqwartoSci naukowych recenzowanej pracy.

o W moim przeSwiadczenht gleby przed rozpoczgciem badari powinny byl jeszcze

bardziej scharakteryzowane; np. badane byly makroelementy i mikroelementy w

surowej masie ro5lin i w otrzymanych toryfikatach, w nvi4zku z tym dobrze gdyby

scharakteryzowano gleby r6wnie2 pod wzglgdem zavtartoSci mikroelement6w. W

publikacji wynik6w badan zpracy nale|y to uzupelnid-
o Z jakiego Zr6dlapochodzi tab. 3 (str. 12), Niedzi6tka iZuchniarz2006 czy Dreszer i in.

2003?.
o LiterSwki: np. str. 15, w. 5 od g6ry; jest biomasa powinno byd biomasy; str. 16 w. 7 od

g6ry jest grzybieniu, powinno by6 gtzyb6w; str. 65 w. I od rys.; jest wplywu, powinno

byd wptyw; str. 78 w. 14 od g6ry jest kasy, powinno byi klasy.

o Str. 29,w.3 od g6ry cza to byla r6wnie2 miejscowoSd Orty?

o Str. 44, do publikacji N%o przeliczy| naN w g.kg-ls.m. i wtedy bqdzie to zawartoSi,

przy % precyzyjne okre5lenie to udzial. Ta uwaga dotyczy tez innych parametr6w

wyraZonychw o/o nP. H, C, PoPiotu.
o Str. 55 w. 2 od dotu jest dla najwigkszych, a czy nie powinno by6 dla najmniejszych?.

to zapytanie dotyczy tak:Ze str. 77 i 99.
o Str. 119 w. 4 od dotu; przedwierzby dopisad popiotu i w. 6 przedSloma dopisa6 Popi6l

ze slomy, gdylwartoSci te dotycz4 popiolu.
o Str. l2l w. 12 od dolu; procesach zallrrienil na technologii, lub wyrzucid slowo

procesach.
. Str. 135 poz.157 jest 512005, powinno by(9/2005.

Wniosek koricowy

Przedstawion4 do recenzji rozprawQ doklorskq Pana mgr inz. MarcinaBajcna oceniam

bardzo pozytywnie. Rozprawa ma charakter nowatorski i stanowi oryginalne dzielo, spelniaj4ce

wszystkie wymogi pracy naukowej. Pan mgr inZ. Marcin Bajcar w\o?ylbardzo duho ptacy przy

prowadzeniu badan terenowych i laboratoryjnych oraz ich naukowym opracowaniu' Wyniki

badan s4 bardzo dobrze udokumentowane; tabele i rysunki orazw tekScie pracy tabele z analiz4

statystyczn4.



Doktorant zastosowal prawidlowe, znormalizowane metody badan laboratoryjnych i
opracowal swoje wyniki metodami statystycznymi, daj4cymi moZliwoSci interesuj4cych
por6wnarl. WlaSciwy dob6r metod statystycznych v,ryruirie ulatwil prawidlow4 interpretacjg
ogromnej ilo6ci wynik6w badan i wnioskowanie.

Stwierdzam, 2e praca doktorska przedlohona przez Pana mgr inz. Marcina Bajcara
spelnia wymogi formalne, stawiane rozprawom doktorskim, okreSlone w artykule 16 i 17
Ustawy zdria 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym orazo stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 22003 r. Nr 65, poz.595 zn. w Dz.U.22005 r. Nr 164, poz.
1365) oraz Ustawy z dnia 18 marca 20ll r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455).
Stawiam wniosek do Rady Wydziatu Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego
o dopuszczenie Pana mgr ir,/.. Marcina Bajcara do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
Wnoszg r6wnieZ o wyr6znienie rozprawy doktorskiej.

Rzesz6w 13.09.2015 r.
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