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Recenzja  

 

osiągnięcia naukowego, którym jest cykl powiązanych tematycznie artykułów 

naukowych pt. Analiza przepływów wody i wstępnie oczyszczonych ścieków bytowych 

w gruncie oraz pozostałych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 

będących podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego przez  

Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia 

 

Podstawa formalna opracowania recenzji 

Recenzja dokumentacji przedłożonej przez Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia  

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego została opracowana na 

podstawie pisma o nr WI-4010-8/2021 z dnia 05.05.2021 r., zredagowanego przez Radę 

Naukową Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawą opracowania były następujące materiały: osiągnięcie 

naukowe, które stanowi cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. Analiza 

przepływów wody i wstępnie oczyszczonych ścieków bytowych w gruncie, autoreferat nt. 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz wykaz osiągnięć naukowych, 

stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny wraz z opisem wkładu Wnioskodawcy. 

Charakterystyka sylwetki Habilitanta 

Pan dr inż. Jakub Michał Nieć jest absolwentem Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu, gdzie ukończył w roku 2001 studia magisterskie na kierunku 

Ochrona Środowiska. 6 lat później, na macierzystej uczelni, uzyskał stopień doktora nauk 

rolniczych w zakresie kształtowania środowiska na Wydziale Melioracji i Inżynierii 

Środowiska, broniąc rozprawę doktorską pt. Metodyka oceny przydatności gruntów do 

podziemnego rozsączania wód zanieczyszczonych, której promotorem był prof. dr hab. inż. 

Leon Rembeza. Obecnie (od 2008 roku) Pan dr inż. Jakub Michał Nieć jest zatrudniony w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w Katedrze Inżynierii Wodnej i Sanitarnej na 

stanowisku adiunkta.  

Dodatkowo, od listopada 2018, Habilitant pełni funkcję biegłego sądowego, przy Sądzie 

Okręgowym w Poznaniu z dziedziny ochrona środowiska, specjalność ochrona środowiska oraz 
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melioracje w specjalności melioracje i budownictwo wodne, zagospodarowanie wód 

opadowych.  

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe, przedłożone do recenzji, stanowi cykl publikacji będący 

podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego o wspólnym tytule: 

Analiza przepływów wody i wstępnie oczyszczonych ścieków bytowych w gruncie. Ww. cykl 

zawiera dziewięć publikacji, napisanych w języku angielskim i opublikowanych w 

następujących czasopismach: Rocznik Ochrona Środowiska – 1 artykuł, Applied Science – 2 

artykuły, Hydrological Sciences Journal – 1 artykuł, Journal of Ecological Engineering – 2 

artykuły, Water – 1 artykuł, Environment Protection Engineering – 1 artykuł oraz Journal of 

Irrigation and Drainage Engineering – 1 artykuł. Uznane za cykl publikacje ukazały się w latach 

2013-2021 (z przerwą w roku 2017 i 2020). W pięciu publikacjach z cyklu, Pan dr inż. Jakub 

Michał Nieć jest pierwszym autorem. Zaangażowanie Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia w 

powstanie artykułów, jak wynika z oświadczeń Autorów i opisu zakresu merytorycznego 

wkładu, było znaczne. Habilitant brał udział w pracach zarówno na etapie prowadzenia badań 

terenowych i laboratoryjnych, prac analitycznych polegających na przygotowaniu modelu 

numerycznego, wykonaniu obliczeń, współpracy przy tworzeniu wzorów analitycznych, jak i 

na etapie opracowania koncepcji, redakcji manuskryptu, a także na etapie odnoszenia się do 

uwag recenzentów.  

Łączna liczba punktów za artykuły składające się na osiągnięcie naukowe, naliczona na 

podstawie obowiązującej w danym czasie punktacji wg. MNiSW, wynosi 344. Sumaryczny 

Impact Factor według Web of Science, podany dla roku zgodnego z datą publikacji, wyniósł 

11,169.  

W osiągnięciu naukowym Pan dr inż. Jakub Michał Nieć postawił sobie za główny cel 

przeprowadzenie badań w kierunku określenia parametrów, odgrywających kluczową rolę w 

procesie filtracji wody oraz wstępnie oczyszczonych ścieków w gruncie z uwzględnieniem 

procesu kolmatacji. Ważnym z punktu widzenia praktycznego postawionym celem badań było 

wyznaczenie analitycznych rozwiązań, pozwalających właściwie określić i dobrać wielkość 

urządzeń retencyjnych i infiltracyjnych, przeznaczonych do lokalnego zagospodarowania ww. 

cieczy. Wyniki tych badań miały być podstawą do opracowania wytycznych pozwalających na  

właściwy dobór tego rodzaju urządzeń, zapewniając wysoką efektywność ich pracy w trakcie 

eksploatacji. Aby zrealizować postawione cele, Pan dr inż. Jakub Michał Nieć sformułował trzy 

hipotezy badawcze: 1. Współczynnik filtracji adekwatnie opisuje zjawisko kolmatacji, 2. 
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Stosowanie niemieckich lub brytyjskich wytycznych projektowania powoduje znaczne 

przewymiarowanie urządzeń infiltracyjnych oraz 3. Intensywność infiltracji z rowu do gruntu 

nasyconego wodą może przekraczać wartość współczynnika filtracji i zależy od stosunku 

głębokości wody do szerokości rowu w linii zwierciadła wody. W ramach weryfikacji ww. 

hipotez, Pan dr inż. Jakub Michał Nieć prowadził badania w trzech obszarach. W pierwszym, 

ustalono metody wyznaczania współczynnika filtracji i za jego pomocą określono stopnień 

zakolmatowania ośrodka porowatego. Następnie wyznaczono dodatkowe parametry opisujące 

proces kolmatacji tj. rodzaj, wielkość cząstek i stężenie zawiesiny, parametry ośrodka 

porowatego oraz obciążenie hydrauliczne gruntu. Trzeci obszar badań, obejmował 

zastosowanie metod numerycznych, z wykorzystaniem programu HYDRUS 2D/3D, do 

symulacji rozwoju kolmatacji przy przepływie wody. Wyniki badań z pierwszego etapu 

prezentowane są w artykule Spychała i Nieć (2013) oraz Nieć i Spychała (2014). Wyniki badań 

drugiego obszaru badań przedstawiono w publikacjach Spychała i in. (2015), Nieć i in. (2016) 

oraz Spychała i in. (2019). Wyniki analiz, przeprowadzonych z wykorzystaniem metod 

numerycznych do opisu przebiegu zjawiska kolmatacji (trzeci obszar badań) zostały 

zaprezentowane w obu pracach Nieć i in. (2019), w artykule Błażejewski i in. (2018) oraz Nieć 

i in. (2021, w dokumentacji widnieje jako Forthcoming).  

Do głównych osiągnięć Habilitanta w zakresie analiz przepływów wody i wstępnie 

oczyszczonych ścieków bytowych w gruncie z uwzględnieniem zjawiska kolmatacji, należy 

zaliczyć:  

1. Ocena powszechnie stosowanych metod wyznaczania współczynnika filtracji dokonana w 

trakcie przeprowadzonych testów w gruntach dobrze przepuszczalnych. Wynikiem tych 

badań są zalecenia dla korzystania z testów zmienno- gradientowych dla gruntów dobrze 

przepuszczalnych i stało- gradientowych dla piasków średnich i drobnych z zastrzeżeniem 

konieczności uwzględniania siły ssącej w przypadku piasków drobnych. 

2. Wskazanie przewagi testów stało- gradientowych nad zmienno- gradientowymi przy 

wyznaczaniu współczynnika filtracji w zakolmatowanych gruntach, pierwotnie dobrze 

przepuszczalnych. 

3. Przetestowanie wpływu na zachodzenie procesu kolmatacji w ośrodkach porowatych, 

parametrów odgrywających kluczową rolę w procesie infiltracji wody oraz wstępnie 

oczyszczonych ścieków do gruntu tj. rodzaj, wielkość cząstek i stężenie zawiesiny, 

parametry ośrodka porowatego oraz obciążenie hydrauliczne gruntu. Warto nadmienić, że 

w przypadku oceny wpływu na proces kolmatacji zawartości koloidów w odpływających 
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ściekach (akumulacji materii organicznej) podjęto się badań o charakterze 

interdyscyplinarnym, łączącym badania procesów biologicznych z hydraulicznymi.  

4. Zbudowanie algorytmu obliczeniowego dla zmodyfikowanego modelu Iwasaki’ego do 

predykcji akumulacji materii organicznej w gruncie w czasie i na głębokości dla wstępnie 

oczyszczonych ścieków bytowych oraz zastosowanie tego algorytmu do wyznaczania 

akumulacji substancji organicznej w złożu piaskowym, zasilanym syntetycznymi ściekami 

szarymi. W efekcie tych badań, po uwzględnieniu modyfikacji modelu wyznaczono 

współczynnik filtra jako funkcję głębokości dla ścieków szarych. 

5. Wdrożenie rozwiązań analitycznych i numerycznych do wymiarowania urządzeń 

retencyjnych i infiltracyjnych, które mogłyby docelowo zastąpić powszechnie stosowane 

wytyczne niemieckie DWA (2005) oraz brytyjskie BRE (2003) i tym samym stanowić 

podstawę dla określenia krajowych wytycznych projektowych. 

6. Wykazanie zależności pomiędzy intensywnością infiltracji a wymiarami urządzeń 

infiltracyjnych, tj. stosunku głębokości wody do szerokości rowu w linii zwierciadła wody, 

z uwzględnieniem nachylenia skarp. 

7. Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego, nazwanego PIWORIWO (Program inżynierski do 

wymiarowania obiektów retencyjnych i infiltracyjnych dla wód opadowych) i jego 

udostępnienie jako załącznika do przygotowywanego przez oddział wielkopolski PZITS 

poradnika pt. Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Takie 

wykorzystanie opracowanych przez Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia narzędzi 

informatycznych, wskazuje na utylitarny charakter prowadzonych prac badawczych.  

Dla przyjętego celu badawczego oraz sprawdzenia hipotez badawczych, zdaniem 

Recenzenta, zaplanowano w sposób przemyślany i metodyczny cykl badań, który pozwolił na 

realizację określonych w cyklu publikacji celów. A zatem układ cyklu, treść poszczególnych 

publikacji, dobór metod badawczych i systematyczne prowadzenie eksperymentów wraz z 

interpretacją wyników układają się w logiczny ciąg zadań, pokazujących przejście myślowe 

Habilitanta od teorii do praktyki. Warto też podkreślić wielopoziomowość prowadzonych 

badań. Zrealizowanie przez Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia postawionych sobie celów i  

przedstawienie wyników badań w jednotematycznym cyklu publikacji, wymagało od 

Habilitanta przeprowadzenia wielu badań w skali laboratoryjnej oraz w skali technicznej (na 

istniejącym obiekcie hydrotechnicznym), a także poznania możliwych do zastosowania modeli 

numerycznych, wykorzystywanych do symulacji przepływu wody i zanieczyszczeń w ośrodku 

porowatym, z uwzględnieniem przepływów w strefie nienasyconej.  
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Przedstawione wyniki analiz mają wartość zarówno naukową, jak i utylitarną. Zdaniem 

Recenzenta założony cel badawczy w przedstawionym do oceny cyklu powiązanych 

tematycznie artykułów naukowych, został osiągnięty. Jest to tym bardziej istotne, że 

podejmowane zagadnienia przez Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia nie tracą, pomimo upływu 

lat, swojej aktualności. Zastosowanie systemów retencyjno-rozsączających dla wód 

opadowych czy podczyszczonych ścieków wpisuje się we współczesną koncepcję 

zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej. W rozwijanych strategiach światowych, które 

przyjęły się także w uwarunkowaniach krajowych, dąży się do ograniczenia dopływu wód 

opadowych do systemów rurowych podziemnych na rzecz wykorzystania wód opadowych u 

źródła powstawania spływu powierzchniowego, poprzez systemy retencyjno-infiltracyjne. 

Poza rozwiązaniami ukierunkowanymi na retencję i infiltrację wód opadowych, innym 

sposobem uzupełniania zasobów wodnych, przeciwdziałania suszy itp., jest możliwość 

odprowadzania do gruntu wstępnie oczyszczonych ścieków.  

Pomimo wzrastającej liczby wdrożeń tego typu systemów, na etapie ich eksploatacji, 

zgłaszane są coraz częściej problemy z przyjmowaniem zaprojektowanej objętości spływu czy 

szybkości infiltracji do gruntu po kilku latach ich funkcjonowania. Usunięcie zakolmatowanej 

warstwy gruntu, o ile w systemach powierzchniowych nie stanowi aż takiego wyzwania, tak w 

systemach podziemnych np. rowach chłonnych, drenażach rozsączających wiążę się z 

rozbiórką całego systemu i wykonaniem go od podstaw na nowo, a tym samym ponoszeniem 

znacznych nakładów finansowych na renowację tego typu systemów.  

Brak wytycznych projektowych w tym zakresie przyczynia się do pomijania procesu 

kolmatacji przy doborze wielkości i objętości urządzeń. Zapewnienie właściwej niezawodności 

instalacji wymaga wiedzy na temat zmian parametrów filtracji wraz z okresem eksploatacji. 

Z tych względów tak ważny jest kierunek podjętych działań przez Habilitanta, czyli 

wyznaczenie analitycznych rozwiązań, pozwalających właściwie określić i dobrać wielkość 

urządzeń retencyjnych i infiltracyjnych. Wdrożenie ich w kolejnym etapie do procesu 

projektowania, daje podstawy do opracowania racjonalnych wytycznych projektowych, przy 

uwzględnieniu których zostanie zapewniona wysoka efektywność systemów w założonym 

okresie ich eksploatacji. 

Ocena pozostałej aktywności naukowej 

Od początku swojej kariery naukowej (jeszcze w trakcie studiów doktoranckich) Pan dr 

inż. Jakub Michał Nieć zajmował się zagadnieniami przepływu zanieczyszczonych cieczy 

(głównie ścieków) przez ośrodek porowaty, zwracając szczególną uwagę na proces kolmatacji, 
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który towarzyszy etapowi eksploatacji systemów z infiltracją. Przedmiotem prowadzonych 

badań była ocena wpływu jakości wstępnie oczyszczonych ścieków wypływających z osadnika 

gnilnego na proces kolmatacji oraz zanieczyszczeń na przepływy w wodach stojących i 

płynących. Rozpoznanie zjawiska wymagało też pozyskania wiedzy na temat rozwiązań 

legislacyjnych dotyczących odprowadzania wód i zanieczyszczeń w gruncie oraz warunków 

filtracji wody i zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych. Konsekwencją tych działań były 

publikacje naukowe, w których Habilitant prezentował wyniki badań, oceniając wpływ cząstek 

stałych tzw. nitkowanych na proces kolmatacji, odziaływanie wlotu i wylotu osadnika gnilnego 

na jakość odpływających ścieków oraz dobór właściwego materiału, ograniczającego odpływ 

cząstek stałych z osadnika gnilnego, a tym samym spowalniającego proces kolmatacji. W 

swoich badaniach Pan dr inż. Jakub Michał Nieć dokonywał również porównań modeli 

matematycznych mechanicznej kolmatacji gruntu oraz wykorzystywał oprogramowanie 

HYDRUS 2D/3D, do modelowania przepływu wody przez budowle hydrotechniczne. 

Rozpoznanie aspektów prawnych w zakresie zagospodarowania wód i ścieków nie ograniczało 

się tylko do przeglądu konkretnych aktów prawnych przez Habilitanta, ale bardziej do 

weryfikacji zapisów legislacyjnych poprzez wykonywane obliczenia analityczne dla danego 

studium przypadku np. warunków sytuowania systemów rozsączania ścieków, względem ujęć 

wody. 

Oceniając dorobek naukowy zbiorczo można stwierdzić, że Pan dr inż. Jakub Michał 

Nieć jest autorem jednej i współautorem 25 oryginalnych prac twórczych, w tym dwóch 

rozdziałów w monografii i 23 artykułów recenzowanych. 9 publikacji naukowych posiada 

współczynnik wpływu (IF). Spośród 26 oryginalnych prac naukowych, 17 jest w języku 

angielskim. Habilitant jest też autorem lub współautorem 10 prac opublikowanych w 

materiałach konferencyjnych lub jako publikacje popularno-naukowe. Łączna liczba punktów 

wg MNiSW wynosi 643 (299 poza publikacjami wchodzącymi w skład osiągnięcia 

naukowego). Sumaryczny Impact Factor wg listy JCR to 15,068. Liczba cytowań publikacji 

według bazy Web of Science i dokumentacji Habilitanta to 47 (28 - bez autocytowań), a indeks 

Hirscha według tej samej bazy jest równy 5 (3 – z pominięciem autocytowań). Na dzień 

18.06.2021 łączna liczba cytowań wzrosła do 53. Z kolei liczba cytowań według bazy Google 

Scholar wynosi 72, a indeks Hirscha jest równy 5. Na dzień 18.06.2021 łączna liczba cytowań 

według tej samej bazy wzrosła do 90. 
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Ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

Praca dydaktyczna jest ściśle powiązana z podejmowaną przez Pana dr inż. Jakuba 

Michała Niecia aktywnością naukowo - badawczą. Habilitant prowadził zajęcia łącznie z 18 

przedmiotów, w tym w języku angielskim na kursach prowadzonych ze studentami z Erasmusa. 

Zajęcia prowadzone były na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej oraz na 

Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Habilitant udzielał się też jako dydaktyk w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i 

Dziennikarstwa prowadząc zajęcia w ramach przedmiotu „Szkolenie z ochrony środowiska 

naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji”. Pan dr inż. Jakub Michał 

Nieć był promotorem 14 prac magisterskich i 18 inżynierskich oraz recenzentem kilkunastu 

prac dyplomowych. Jest współautorem skryptu z mechaniki płynów dotyczącym zagadnień 

przepływów przez ośrodki porowate oraz jest autorem poradnika do wymiarowania zapór 

ziemnych z uwzględnieniem różnych typów uszczelnienia. Obie pomoce dydaktyczne są 

dostępne dla studentów w e-dziekanacie i na platformie Microsoft Teams. Warto też podkreślić 

fakt, że Habilitant wykazał swoją aktywność w budowaniu stanowisk badawczych, które 

częściowo są wykorzystywane jako stanowiska dydaktyczne, umożliwiając w ten sposób 

połączenie działalności naukowej i edukacji studentów. 

Pan dr inż. Jakub Michał Nieć udziela się też, choć zdaniem recenzenta, w 

ograniczonym zakresie w działalność organizacyjną na uczelni. Obecnie jest członkiem Rady 

Programowej kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Inżynierii Środowiska i 

Inżynierii Mechanicznej. W ubiegłych latach uczestniczył w pracach komisji przetargowych, 

Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Większe 

zaangażowanie Habilitanta widoczne jest w charakterze członka komitetu organizacyjnego 

seminariów szkoleniowych oraz konferencji naukowo-technicznych o zasięgu krajowym. 

Habilitant udziela się też w czasie wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu tj. Światowy Dzień Wody, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki , Europejska Noc 

Naukowców.  

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w Polsce i zagranicą  

W pracy naukowej Pan dr inż. Jakub Michał Nieć udzielał się jako recenzent artykułów, 

skierowanych do publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, podjął się 

współpracy z profesorem J. Šimůnkiem z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside oraz 

czeskim producentem oprogramowania PC-Progress s.r.o., będącego właścicielem i 

dystrybutorem oprogramowania naukowo inżynierskiego HYDRUS 2D/3D, z którego 
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Habilitant korzystał w swojej pracy naukowej. Pan dr inż. Jakub Michał Nieć podtrzymuje 

także współpracę międzynarodową z doktorem Nguyen T. H. z An Giang University – Vietnam 

National University Ho Chi Minh City, z którym prowadzi badania w zakresie wykorzystania 

ścieków szarych, a efektem tych badań jest publikacja Spychała i in. (2019). W 2017 roku brał 

udział w projekcie nr 62/2017/U (501.862.762) na temat modelowania fizycznego - Badania 

odcinka rzeki Niemen w Kownie (Litwa). 

W ramach współpracy z gospodarką, Habilitant jest związany badawczo z biurem 

studiów i projektów budownictwa wodnego Hydroprojekt Sp. z o.o. Efektem tej współpracy 

jest współautorska publikacja Nieć i in. (2019). 

Zdaniem recenzenta, warto tez docenić wykazywanie się Pana dr inż. Jakuba Michała 

Niecia w roli biegłego sądowego, przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu z dziedziny: ochrona 

środowiska specjalność ochrona środowiska oraz melioracje w specjalności melioracje i 

budownictwo wodne, zagospodarowanie wód opadowych. Z pewnością funkcja ta pozwala 

Habilitantowi zetknąć się z realnymi problemami, które mogą być przynajmniej częściowo 

inspiracją do prowadzonych na uczelni badań.  

Podsumowanie 

Stwierdzam, że opiniowane osiągnięcie naukowe, którym jest cykl powiązanych 

tematycznie artykułów naukowych pt. Analiza przepływów wody i wstępnie oczyszczonych 

ścieków bytowych w gruncie dotyczy problemu naukowego o dużym znaczeniu dla praktyki 

inżynierskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Poza cyklem jednotematycznych 

artykułów, Habilitant wykazywał istotną aktywność naukową widoczną w sukcesywnym 

powiększaniu swojego dorobku naukowego.  

Pan dr inż. Jakub Michał Nieć nie posiada autorstwa patentu ani wdrożeń. Współpraca 

z podmiotami gospodarczymi jest ograniczona do jednej firmy z Polski oraz z Czech. 

Habilitant, pomimo, że nie odbył żadnego dłuższego stażu zagranicznego, umiał zorganizować 

w zespole badania z dr Thanh Hung Nguyen, czego efektem jest wspólna publikacja naukowa 

w 2019 roku. Współpraca międzynarodowa Hablilitatnta widoczna jest też w podejmowaniu 

się recenzowania artykułów z czasopism zagranicznych oraz udziału w projekcie 

międzynarodowym dot. modelowania fizycznego odcinka rzeki Niemen w Kownie na Litwie.   

Pewną słabość dostrzegam jednak w małej aktywności Habilitanta w prezentacji 

otrzymywanych wyników w szerszym gronie eksperckim. Wystąpienia na kilku krajowych 

oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i naukowo- technicznych, ograniczały się, 

do tych organizowanych w miejscowościach w Polsce. Zdaniem Recenzenta, prowadzone 



9 
 

badania mają duży potencjał aplikacyjny dla rozwiązań stosowanych nie tylko w warunkach 

krajowych, ale i zagranicą i stanowią nowatorskie podejście do projektowania urządzeń 

retencyjnych i infiltracyjnych. Pomimo, że zagranica ma bogatsze doświadczenia w 

zastosowaniu systemów do lokalnego zagospodarowania wód czy wstępnie oczyszczonych 

ścieków, problemy eksploatacyjne, w tym postępowanie zjawiska kolmatacji czy zmniejszenie 

wydajności systemów wraz z upływem lat ich funkcjonowania, zagranicą jest pomijane w 

podobnej skali jak w Polsce. Z tych względów prezentację wyników badań otrzymanych przez 

Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia na arenie międzynarodowej rozpatruję jako zwiększenie 

szansy na nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz aplikacji wyników do praktyki 

inżynierskiej. 

Rozpatrując całościowo przedstawioną do oceny dokumentację, stwierdzam, że 

najmocniejszą stroną prowadzonej działalności przez Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia, jest 

praca naukowo-badawcza oraz dydaktyczna. Dorobek naukowy spełnia oczekiwania stawiane 

samodzielnemu pracownikowi naukowo-dydaktycznemu. Oceniam go pozytywnie zarówno 

pod względem merytorycznym jak i wysokości wskaźników naukometrycznych. Dodatkowo 

warto zauważyć, że podejmowane prace naukowo-badawcze mają charakter utylitarny, o 

dużym potencjale aplikacyjnym. Z uwagi na aktualność tematu, rosnącą potrzebę wdrażania 

systemów retencyjno-infiltracyjnych, zarówno na terenach zurbanizowanych jak i 

niezurbanizowanych oraz z uwagi na pojawiające się obecnie pierwsze sygnały o problemach 

eksploatacyjnych ww. systemów i potrzebie monitorowania ich działania, zdaniem Recenzenta 

zainteresowanie wynikami tych badań będzie rosło. W mniejszym stopniu, na bazie 

przedstawionej dokumentacji, widoczne jest zaangażowanie Pana dr inż. Jakuba Michała 

Niecia w działalność organizacyjną i współpracę międzynarodową jak i krajową z jednostkami 

naukowymi i podmiotami gospodarczymi.  

Wniosek końcowy 

Konkludując, stwierdzam, że przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe, którym jest 

cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych pt. Analiza przepływów wody i wstępnie 

oczyszczonych ścieków bytowych w gruncie oraz dokumentacja dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia, spełnia wymogi 

określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (z uwzględnieniem zmian z dnia 21 kwietnia 2017 r. -Dz.U. 2017 poz. 

859). Tym samym przedkładam Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, 

Górnictwo i Energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wniosek o dopuszczenie 
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Pana dr inż. Jakuba Michała Niecia do dalszych etapów zmierzających do nadania stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie „Inżynieria 

środowiska, górnictwo i energetyka” w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. 

 

Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. uczelni 


