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REcENZJA
osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej

w związku z postępowaniem habilitacyjnym dr inż. witolda Mikulskiegd-

Podstawą wykonanej recenzji jest pismo nr WlMlR-S a.stiła/n pana Dziekana
WYdziału lnŹYnierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia4 listoPada 2019. Recenzja Podzielona jest na następujące działy: dokumentacja wniosku,
ocena osiągnięcia naukowego, ocena istotnej aktywności naukowej, konkluzja.

' 1. Dokumentacja wniosku

Dokumentacja składa się z wniosku do Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i
TYtułu Naukowego z dnia 2g.O4.2o1g o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego drinŻ, Witolda Mikulskiego w dziedzinie Nauki Techniczne i w dyscyplinie Mechanika. W
związku ze zmianą klasyfikacji dyscyplin obecną dyscypliną, w której Kandydat stara się ostoPień naukowY jest ,,lnŻYnieria mechaniczna". Jako jednostkę do przeprowadzenia
PostęPowania KandYdat wskazał Akademię Górniczo-Hutniczą im St. Staszica w Krakowie,
WYdział lnŻYnierii Mechanicznej i Robotyki. Do wniosku dołączonych jest 7 zalącznikow:o Dane kontaktowe Wnioskodawcy

o KoPia dYPlomu doktora Nauk Technicznych nadanego 23 października 2Oo2 przez
Radę Naukową Centralnego lnstytutu Ochr:ony Pracy w dyscyplinie lnżynieria
Środowiska, na Podstawie rozprawy doktorskiej pt. Emisja dźwięku przez zewnętrzne
ściany hal przemysłowych (promotor prof. dr hab, inż. Adam Lipowczan)o Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w tym w

. szczególnoŚci osiągnięcia o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia ]_4 marca
2003 o stopniach naukowych itytule naukowym

o WYkaz dorobku naukowego w obszarze nauk technicznych, w tym w szczególności
osiągnięcia naukowego o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia ].4 marca 2003
o stopniach naukowych itytule naukowym

o KoPie Publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe o którym mowa w art. 16 ust. 2
ustaWy

o OświadczeniaWspółautorówpublikacji
r Autoreferat w języku angielskim.

2. Ocena osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę nadania stopnia doktora
habilitowanego KandYdat wskazał monotematyczny cykl 7 publikacji. Tematem wiodącymjest okreŚlenie wPłYwu adaptacji akustycznej w pomieszczeniach do prezentacji słownej
(głównie w klasach szkolnYch) oraz biurach typu,,open space" na ich właściwości akustyczne.
Publikacje (artykuĘ) wchodzące w skład cyklu ukazywaĘ się w latach 2oI0 - 2019 w
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czasoPismach ,,Archives of Acoustics" i ,,Medycyna pracy". Publikacje najstarsze (lata 2010 i

2011} ukazałY się w ,,Archives of Acoustics" po angielsku i były publikacjami współautorskimi
z udziałem Kandydata 25% i 50%. Pozostałe publikacje (lata 201"3 -2olg) ukazały się w
,,MedYcYnie pracy" w języku polskim i były publikacjami jednoautorskimi. publikacje
ukazujące się po polsku mają ograniczony zasięg oddziaływania, co jest przyczyną
stosunkowo niewysokiej cytowalności {wg Web of Science 32 cytowania bez autocytowań
oraz indeks Hirscha h=3, wg Scopusa odpowiednio 37 i h=4). Tematyka przedstawiona w
rozPrawie jest waŻńa i współczeŚnie zajmuje się nią wielu badaczy. Na Kongresie lCA w
Akwizgranie (Niemcy) w roku 2019 odbyła się specjalna sesja poświęcona akustyce klas
szkolnYch, Podczas której wygłoszono 15 referatów. Przedstawiono też szereg prezentacji
dotyczących akustyki pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczeń typu ,,open space''.

W Pierwszym artykule cy,klu pt Assessment of teachers' exposure to noisein selected
PrimarY schools (Arch, Acoust. Vol,35, lss.4, pages 52L-542) przedstawiono wyniki badań
naraŻenia nauczycieli na wysoki poziom hałasu. Badania przeprpwadzono metodami
subiektYwnYmi, W tym ankietowymi. Mimo, że poziom hałasu tła.w czasie lekcji nie był
niebezPiecznY dla słuchu, to jednak był na tyle wysoki, że zmuszał nauczycieli do zwiększenia
wysiłku organu mowy. choroby organu mowy stanowią główną chorobę zawodową
nauczYcieli. Potwierdzony został efekt Lombarda, polegający na zwiększeniu poziomu głosu
mówcY w hałaŚliwym otoczeniu. Hałas tła zależy nie tylko od poziomu mocy akustycznej
Źrodeł, ale również od właściwości akustycznych pomieszczeń Autorzy charakteryzowali te
właŚciwoŚci za pomocą czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy STl. oryginalnym
wkładem zespołu Autorów jest zastosowanie .rozkładów częstości wystąpienia poziomów
ciŚnienia akustycznego. Rozkład ten ma charakter dwumodalny, przv czym pierwsza moda (o
niŻszej wartoŚci) charakteryzuje poziom A tla, zaś druga - poziom A głosu nauczyciela,
ArtYkuł ma charakter pilotażowy, idee w nim zawarte były przedmiotem rozważań w
dalszych artykułach wchodzących w skład rozprawy. Udział Habilitanta w tym artykule ocenia
on na 25%.

Drugi z artykułów wchodzących w skład rozprawy habilitacyjnej dotyczy związku
młędzY wskaŹnikiem zrozumiałości mowy STl a czasem pogłosu w klasach szkolnych.
PoniewaŻ czas pogłosu jest funkcją częstotliwości, jako parametr charakteryzujący tę
wielkość przyjęto początkowo czas T.s będący wartością średnią czasów pogłosu w trzech
kolejnYch oktawach:500 Hz, 1kHz i2kHz. Korelacja międzySTl a I,1jest ujemna. Można ją
jeszcze PoPrawiĆ stosując jako parametr charakteryzujący czas pogłosu .wielkość
wprowadzoną przez Autorów oznaczoną jako T*7, będącą średnią 5 czasów pogłosu w
oktawach: 250 i 500Hz oraz 1",2 i 4 kHz Wprowadzenie czasu pogłosu I.r jest oryginalnym
Pomysłem AutorÓw artykułu. Klasy szkolne podzielono na dwie kategorie: o krótkim czasie
Pogłosu i o PrzedłuŻonym czasie pogłosu. Wykazano, że sale należące do pierwszej kategorii
PowinnY byĆ stosowane w klasach młodszych l - lll, natomiast sale drugiej kategorii bardziej
nadają się jako sale lekcyjne w klasach starszych lV - Vlll. Zauważono, że korzystny wpływ na
ParametrY akustyczne sali ma wyłożenie jej podłogi dywanem. Udział Habilitanta w tym
artykule wynosi 50%.

KolejnY artykuł dotyczy oceny wpływu adaptacji akustycznej na spełnienie kryterium
zrozumiałoŚci mowy, a także, co jest związane, na czas pogłosu. Badanie tego wpływu
PrzeProwadzono doŚwiadczalnie dla kilku realnie istniejących pomieszczeń klasowych. Klasy
tą Przed adaptacją miały niedostateczną, lub na granicy dostatecznego wartość wskaźnika
zrozumiałoŚci mowy. Zastosowano adaptacje akustyczne w postaci sufitów podwieszanych,
wYtłumienia Ściany tylnej, naprzeciw katedry, oraz wytłumienia jednej ze ścian bocznych.
AdaPtacje uznane w obliczeniach za optymalne zostały wykonane w praktyce. Uzyskano
zmniejszenie poziomu tła o ponad 5 dB spowodowane zmniejszeniem czasu pogłosu, a także
(bezwiednYm najczęŚciej) obniżeniem poziomu wypowiedzi nauczyciela. Artykuł stanowitzw.
case study dla rozważań uzyskanych w wyżej omówionych publikacjach cyklu.
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Temat wysiłku głosowego nauczyciela jest przedmiotem kolejnej samodzielnej
publikacji Autora, wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego Badania przeprowadzono
na grupie 50 nauczycieli oraz sal lekcyjnych podzielonych na 3 kategorie: A -spełniające
kryteria dotyczące czasu pogłosu , B - na granicy spełnienia kryteriów oraz C - nie
spełniających kryteriów. Stwierdzono,że w salach kategorii A nauczyciele nie podnosili głosu
w czasie wykładu, w salach kategorii B - ok. 20Yo nauczycieli mówiło podniesionym głosem,
odsetek ten wzrastał do 60% dla sa| kategorii C. Określono liczbowo efekt Lombarda -

przyrost poziomu -A mowy nauczyciela przypadający na 1 dB przyrost poziomu tła
akustycznego. Przyrost ten wynosi średnio 0, 67, jednak znacznie różni się w zależności od
kategorii sali: d la sa l kategorii A wynosi on 0,3, dla kategorii B - 0,69 i dla sal kategorii C - 0,73.
Wynik ten porównano z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy Występuje tu jednak
duży rozrzut 1

Kolejne trzy artykuły wchodzące w skład cyklu poświęcone są warunkom
akustycznym pomieszczeń biurowych typu ,,open space". Są to p"omieszczenia o dużej
powierzchni i małej wysokości przedzielone przepierzeniami (ekrana.mi akustycznymi), które
separują części pomieszczenia umożliwiając wykonywanie różnych zadań, ale też
powodujących zwiększenie poziomu tła akustycznego w poszczególnych pomieszczeniach.
Pomieszczenia charakteryzują się dużą chłonnością akustyczną, zaś na ściankach działowych
istotną rolę odgrywa efekt dyfrakcji, Właściwości takich pomieszczeń, zarówno obligatoryjne
jak i nieobligatoryjne określa norma. Jak stwierdził Autor na podstawie badań pilotażowych,
kryteria określone przez normę nie są na ogół spełnione. To spostrzeżenie stało się
motywacją do zajęcia się tą problematyką przez Habilitanta. Badania przeprowadzono
obliczeniowo i doświadczalnie. Zadaniem było zaproponowanie takich adaptacji
akustycznych, aby wymagania normatywne mogły być spełnione. lnne podejście, tj
propozycje złagodzenia wymagań, Autor słusznie odrzucił, ponieważ powodowałoby ono
usankcjonowanie pogorszenia warunków pracy. Adaptacja akustyczna pomieszczeń
biurowych ,,open space" musi być bardziej wyrafinowana w stosunku do adaptacji zwykle
stosowanej. W pierwszym artykule cyklu poświęconego akustyce powierzchni biurowej
,,open space" Autor przebadał doświadczalnie 6 pomieszczeń pod kątem spełnienia
warunków normatywnych. Stwierdził, że wszystkie kryteria (6) wymagane przez normę nie
są spełnione w zadnym z nich. Jednakże niektóre z kryteriów cząstkowych są spełnione we
wszystkich pomieszczeniach lub w większości z nich. Typowa adaptacja akustyczna
pomieszczeń polegająca na zastosowaniu sufitu podwieszanego, wytłumienia ścian i
ekranów stanowiskowych oraz zastosowania wykładziny dywanowej nie jest wystarczająca.
Wątpliwości budzi zastosowanie do obliczeń chłonności akustycznej wzoru Sabine'a. Wzór
ten stosuje się dla pomieszczeń o małej chłonności akustycznej, co w tym przypadku nie
zachodzi. Autor zdaje sobie sprawę z tego uproszczenia, odnosząc się do niego w
autoreferacie, jednakże nie wyjaśnia w końcu dlaczego nie przyjął innego modelu, np.
Eyringa czy Fitzroya. Autor wprowadza trójstopniowe kryterium oceny (spełnia - na granicy
spełnienia - nie spełnia)w miejsce stosowanego powszechnie dwustopniowego (spełnia - nie
spełnia) Autor wprowadza równiez nowe wielkości kryterialne, takie jak ,,separacja
pomieszczeń" i ,,zasięg zrozumiałości mowy" oraz określa liczborło przedziały wartości tych
wielkoŚci tak, aby można je było zaliczyć do odpowiedniej kategorii. Z badań Autora wynika
też decydujący wpływ ekranów akustycznych i dyfrakcji na spełnienie kryteriów
pozwalających zaliczyć je do kategorii ,,dobra akustyka pomieszczenia". Badania
przeprowadzono metodami numerycznymi (program ODEON) oraz doświadczalnymi. Autor
wykazał też konieczność stosowanie w rozpatrywanych powierzchniach biurowych, dla
małych poziomów tła akustycznego, urządzeń maskujących mowę. Autor zdaje sobie sprawę,
jakie to niesie niebezpieczeństwo: przekroczenie dopuszczalnych wartości poziomu ciśnienia
akustycznego,
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Na Podstawie ocenianego osiągnięcia mogę stwierdzić, że Habilitant w cyklu
Publikacji dotYczącYch akustyki pomieszczeń klasowych i biurowych typu open space
rozwiązał istotnY Problem naukowy poszerzenia zestawu parametrów uwzględnianych w
ocenie oraz okreŚlenie dla nich wartości kryterialnych; zastosowanie trójstopniowej oceny
jakoŚci Pomieszczenia i wreszcie - określenia środków technicznych - adaptacji akustycznej
Pomieszczeń w celu sPełnienia przez pomieszczenie wymagań pozwalających na zaliczenie
go do kategorii ,,dobrej jakoŚci akustycznej". W tym zakresie wkład Kandydata w rozwój
dyscypliny,,lnzynieria mechaniczna" specjalność,,Akustyka Wnętrz" jest ważny i istotny. Cykl
ten moŻe stanowiĆ podstawę o ubiegania się o stopień doktora habilitowane8o w zakresie
dYscYPlinY ,,lnŻYnieria mechaniczn?", w specjalności Akustyka wnętrz, w szczególności
akustYka Pomieszczeń do przekazu słownego ipomieszczeń biurowych typu,,open space,,.

3. Ocena istotnej aktywności naukowej 
]

Autor jest Pracownikiem Centralnego lnstytutu Ochrony Fracy - państwowego
lnstYtutu Badawczego w Warszawie. Jego działalność naukowa jest związana z ochroną
stanowisk PracY Przed hałdsem, Osiągnięcie naukowe, będące podstawą do nadania stopnia
jest związane z tą problematyką. Autor posiada również znaczący dorobek naukowy w
innYch obszarach głównego nurtu jego działalności, Należy tu wymienić przede wszystkim
tematykę emisji i propagacji energii akustycznej w zakresie częstotliwości 10 - 50 kHz.
Realizowanie tej tematyki ma na celu ochronę pracowników przed hałasem
ultradŹwiękowYm w zakresie tzw. ,,niskich ultradźwięków". Hałas ten jest bądź niesłyszalny,
bądŹ słabo słYszalny, natomiast na niektórych stanowiskach pracy , np. przy obsłudze
zgrzewarek ultradŹwiękowych może on osiągać poziomy niebezpieczne dla zdrowia. projekty
związane z tematyką hałasu ultradŹwiękowego na stanowiskach pracy realizowane były w
latach 2008 - 2019. W ich ramach, Kandydat opracował m.in. metodykę pomiarową i

PrzYgotowat stanowiska laboratoryjne.: do pomiaru pogłosowego współczynnika
Pochłaniania w zakresie 10 - 40kHz, izolacyjności akustycznej przegród w tym zakresie
częstotliwoŚci, a takze opracował wzorcowe źrodła ultradźwiękowe pracujące w powietrzu .

Badania te bYłY wykonywane we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im, Stanisława
Staszica w Krakowie. Kandydat wrazz zespołem stanowią jedną z niewielu grup badawczych
w kraju, zajmujących się problematyką hałasu ultradźwiękowego, Wyniki badań hałasu
ultradŹwiękowe8o Przedstawiono w ]-6 publikacjach: 2 artykułach w czasopismach o zasięgu
międzYnarodowym (dodatkowo 1 artykuł został zgłoszony do czasopisma Applied Acoustics i
obecnie jest recenzowany), 4 referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i
referatY wYgłoszone na konferencjach krajowych. Tematyka hałasu ultradźwiękowego
stanowiła najwaŻniejszą część dorobku Kandydata po doktoracie, nie wchodzącą w skład
roZPraWY habilitacYjnej. Kandydat realizował również projekty dotyczące oceny zagrożeń
cz.Ynnikami szkodliwymi na stanowiskach pracy w budownictwie (lata 2oo2-2oo4),
monitorowania hałasu komunikacyjnego jako czynnika zewnętrznego kształtującego klimat
akustYcznY w Pomieszczeniach (2005-2007), metodami i kryteriami oceny zagrożeń hałasem
pracowników zatrudnionych przy wydobyciu gazu łupkowego (2014-2015).

Habilitant Publikował w czasopismach z listy A MNiSzW: ,,Archives of Acoustics" oraz
,,Medycyna pracy".

ŁącznY lmPact Factor publikacji Autora wynosi 4,68, suma punktów MNiSW jest
równa Ż43, zaŚ suma tych puntów dla publikacji samodzielnych i wynikających ze
WsPÓłautorswa jest równa 172,59 pkt. Ostatnio zgłosił artykuł do opublikowania w łpplied
Acoustics i do czasopisma ,,Materiały Budowlane" (artykuł przyjęty w trakcie procesu
PublikacYjnego), Kandydat po doktoracie opublikował ponadto 2ż prace w czasopismach z
listY B MNiSZW i jako rozdzialy w monografiach. Autor aktywnie uczestniczył w
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konferencjach naukowych w kraju (29 wygłoszonych referatów) jak i za granicą l27
referatów).

Kandydat prowadził również działalność recenzencką i ekspercką. Jest członkiem
zespołu redakcyjnego czasopism Bezpieczeństwo Pracy- Nauka i Praktyka, a także członkiem
Rady Programowej Centrum Edukacyjnego ClOP-PlB. Wykonuje również średnio 5 ekspertyz
rocznie na zamówienie podmiotów zewnętrznych.

Macierzysta jednostka Kandydata jest instytutem badawczym i zasadniczo nie
prowadzi działalnoŚci dydaktycznej Kandydat jest jednakże aktywny dydaktycznie Jest
dyplomowanym wykładowcą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Prowadzi zajęcia na
studiach dziennych, podyplomowych i kursach szkoleniowych - średnio 12 grup studenckich
rocznie. Prowadził i prowadzi prace dyplomowe na studiach podyplomowych prowadzonych
wsPÓlnie przez C|OP i Politechnikę Warszawską (łącznie 21 prac) a takze prowadził 1 pracę
inżynierską w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

Habilitant współpracuje z innymi ośrodkami w kraju, zarównq w zakresie wspólnych
prac badawczych jak i dydaktyki. Współpracował m.in. Z Politechnikami Warszawską i

Wrocławską, z Akademią Górniczo-Hutniczą, lnstytutem Techniki Budowlanej, lnstytutem
Lotnictwa, lnstytutem Techniki Elektronowej. Odbył również dwutygodniowy staż naukowy
na Uniwersytecie w Salford (W. Brytania), prowadził też konsultacje z jednostkami
badawczymiw Niemczech i Francji.

Dr Witold Mikulski działa również aktywnie przy organizacji konferencji naukowych
Był członkiem Komitetu Organizacyjnego 2J. lnternational Congress on Sound and Vibration,
Beijing, China rok 2014, Konferencji Noise Control w latach 2OO7,2010,2OL3,2oL6 oraz
Otwartego Seminarium z Akustyki w roku 2009 Na konferencjach tych organizował i
prowadził sesje tematyczne.

Podsumowując, dorobek naukowy, a także dydaktyczny i organizacyjny Habilitanta
jest bogaty i różnorodny. Pewien niedosyt pozostawia jakość tego dorobku - mało jest
Publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, co przekłada się na
niski lndeks Hirscha. Dopiero w ostatnim czasie Autor zaczął publikować w dobrych
cz'asoPismach. Niemniej jednak uznaję ten dorobek za wystarczający przy staraniu się o
stopień doktora habilitowa nego.

4. Konkluzja

KandYdat spełnia wymogi ustawy z dnia 20 lipca 20]"8 ,,Prawo o Szkolnictwie Wyższym i
Nauce" w zakresie dotyczącym stopnia doktora habilitowanego Posiada stopień doktora
nauk technicznych w zakresie dyscypliny lnżynieria Środowiska. Przedstawione przez
Habilitanta osiągnięcie naukowe stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny ,,lnżynieria
mechaniczna" w zakresie akustyki wnętrz. Oprocz osiągnięcia naukowego Kandydat
Prowadził istotną działalność naukową. Związany z nią dorobek uważam za wystarczający do
ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. W związku z tym popieram wniosek
KandYdata o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny ,,lnżynieria
mechaniczna".

rĘą,]"!-c;
Wrocław, 28.12.201,9


