
U C H W A Ł A 

Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na podstawie 
art. 18a, ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), 
w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U . nr 84, poz. 455) 

w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

Pana dr inż. Dariusza Danielewicza 

w dziedzinie nauki leśne, dyscyplinie drzewnictwo 

§ 1 

Komisja działająca zgodnie z w/w Ustawą, uwzględniając rozporządzenie MNiSzW z dnia 22 
września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków czynności w przewodach 
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
(Dz. U . nr 204, poz. 1200) i stosując kryteria zawarte w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 1 
września 2011 r. (Dz.U. nr 196, poz. 1165), na posiedzeniu w pełnym składzie w dniu 17 
grudnia 2013 r. w głosowaniu jawnym, jednomyślnie pozytywnie opiniuje wniosek o 
nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. 

§ 2 

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 stanowiący jej uzasadnienie. 

§ 3 

Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Dziekanowi Wydziału Technologii /[Drewna 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

1. Prof. dr hab. Wojciech Budzyński (przewodniczący komisji) 

2. Dr hab. inż. Bogusława Waliszewska (sekretarz komisji) 

3. Prof. dr hab. Donata Krutul (recenzent) ^.<P./?.&*.7&.Jtt&./&ć/' 

4. Prof. dr hab. Jan Mosio-Mosiewski (recenzent) „ ^ ^ ^ £ ¿ 3 ^ ^ . 

5. Dr hab.inż. Adam Wójciak (recenzent) 

6. Prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński (członek komisji) jL/^f^rr^\^\^ 

7. Dr hab. inż. Ewa Fabisiak, prof. nadzw. (członek komisji) 

Poznań, 17 grudnia 2013 r. 



Załącznik nr 1 - Uzasadnienie do Uchwały Komisji Habilitacyjnej 
z dnia 17 grudnia 2013 roku powołanej prze Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów 

w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
dr inż. Dariusza Danielewicza 

w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie drzewnictwo 

Pan dr inż. Dariusz Danielewicz ukończył studia wyższe w 1992 r. na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora uzyskał w 2008 r broniąc z 

wyróżnieniem rozprawę pt. „Badania zmierzające do udoskonalenia technologii wytwarzania 

bielonych mas celulozowych papierniczych". Pracę zawodową, początkowo jako pracownik 

inżynieryjno-techniczny, rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1996 roku w 

Instytucie Papiernictwa i Poligrafii w Zakładzie Technologii Włókienniczych Mas 

Papierniczych. Od roku 2008 jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w w/w Zakładzie, a 

obecnie jest pełniącym obowiązki kierownika Zakładu. 

Osiągnięciem naukowym dr inż. Dariusza Danielewicza w rozumieniu art. 16.1 i 2 

Ustawy - jest cykl 8 artykułów monotematycznych opublikowanych w czasopismach z listy 

filadelfijskiej: „Pulping and bleaching OCC. Part I II, III i IV - w APPITA J., "Processing 

of industrial hemp into papermaking pulps intended for bleaching", "Oxygen delignification 

and bleaching of industrial hemp pulps ", "Characterization of bleached hemp pulps with the 

use of computer image analysis method" - w Fibres Text. East Eur., "Aplication of computer 

image analysis for characterization of various papermaking pulps" - w Cellulose Chem. 

Technol. oraz monografia pt. "Zużyta tektura falista i konopie przemysłowe jako surowce 

włókniste do wyrobu bielonych mas celulozowych papierniczych" - wydana przez 

Politechnikę Łódzką. Osiągnięcie dotyczy technologii wytwarzania bielonych mas 

celulozowych z alternatywnych do drewna surowców włóknistych, tj. zużytej tektury falistej i 

konopi przemysłowych. 

Celem spójnego merytorycznie cyklu badań było opracowanie papierniczych 

półproduktów włóknistych o zmniejszonym udziale włókien drewna w aspekcie 

zaoszczędzenia tego aktualnie głównego surowca do produkcji bielonych mas celulozowych 

papierniczych, przez zastąpienie go makulaturą w postaci zużytej tektury falistej oraz 

wprowadzenie alternatywnego w odniesieniu do drewna, jednorocznego surowca włóknistego 

w postaci konopi przemysłowych. Wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania 

konopnych włókien łykowych jako dodatku poprawiającego wybrane właściwości mas 

włóknistych z drewna, a także możliwość wspólnego roztwarzania drewna i 
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niezadrukowanych tektur falistych w jednym warniku z perforowaną przegrodą. Dodatkowo 

wykazano, że możliwe jest otrzymanie papierniczego półproduktu włóknistego o wysokiej 

białości przy udziale tektury 5-20% wag. 

W procesie delignifikacji tlenowej mas celulozowych stwierdzono istotny wpływ 

zawartości frakcji drobnej na jego przebieg i wydajność mas włóknistych. Habilitant 

zaproponował schematy bielenia zdelignifikowanych tlenem mas celulozowych metodami 

ECF i TCF uzyskując wysoką białość tych mas. Opracowany zmodyfikowany schemat 

wytwarzania bielonych mas celulozowych z tektur falistych niezadrukowanych wpłynął na 

wyższą końcową wydajność tych mas w porównaniu z wydajnością bielonych mas 

celulozowych z drewna brzozowego oraz sosnowego. 

Powołani w postępowaniu Recenzenci oraz pozostali Członkowie komisji 

jednoznacznie pozytywnie ocenili przedstawione osiągnięcie, zarówno pod względem zakresu 

merytorycznego, jak również znaczącego udziału w nim Kandydata. 

Recenzenci podkreślali udział Habilitanta w wielu projektach badawczych K B N . Jego 

rozwój zainteresowań badawczych i zdobywane doświadczenie zaowocowało badaniami nad 

udoskonaleniem technologii produkcji mas celulozowych, szczególnie w zakresie końcowych 

etapów obróbczych. Szeroki program badawczy dotyczący zarówno tlenowej delignifikacji i 

bielenia mas włóknistych, jak i oceny wpływu mielenia, suszenia i gatunku włókien na proces 

obróbczy jest nowatorski i ma charakter badań stosowanych i jest mocno ukierunkowany na 

zastosowania praktyczne. Do tematów wybitnie poznawczych należą badania nad 

możliwością wyodrębnienia z surowców i półproduktów papierniczych, frakcji 

węglowodanowej za pomocą cieczy jonowych. Uzyskane wyniki mogą mieć znaczenie dla 

opracowania nowych zastosowań celulozy i surowców lignocelulozowych lub nowych 

technologii. Na podkreślenie zasługuje również stosowanie najnowszych technik 

instrumentalnych w badaniach. 

Recenzenci zwrócili uwagę na ogromną wiedzę i doświadczenie Habilitanta, co daje 

się zauważyć w Jego swobodnym poruszaniu się w tematyce mas papierniczych, 

rozwiązywaniu problemów naukowych i praktycznym zastosowaniu wyników 

eksperymentów badawczych. 

Do głównych osiągnięć Habilitanta (poza osiągnięciem w rozumieniu art, 16 ust. 2 

Ustawy) recenzenci zaliczyli m.in.: 

- implementację rozwłókniania metodą eksplozji parowej i podbielania mas 

nadtlenkiem wodoru; 
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- wykorzystanie obróbki enzymatycznej za pomocą ksylanazy i laktazy do 

otrzymywania mas o podwyższonej białości przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia 

środków bielących; zaowocowało to współautorstwem patentu „Sposób bielenia liściastych 

mas celulozowych siarczanowych"; 

- opracowanie technologii otrzymywania bielonych mas celulozowych siarczanowych 

z drewna iglastego o lepszych właściwościach i wyższej wydajności; (ochrona patentowa); 

wykazanie możliwości modyfikacji właściwości wytrzymałościowych mas 

celulozowych w wyniku biosyntezy celulozy bakteryjnej i uzyskanie kompozytu 

celulozowego o dobrej samozerwalności; (ochrona patentowa); 

- badania nad możliwością wyodrębnienia z surowców i półproduktów papierniczych, 

frakcji węglowodanowych za pomocą cieczy jonowych; 

- badania nad wykorzystaniem efektywności nanosrebra koloidalnego do celów 

dezynfekcyjnych w przypadku drewna, skór, tkanin i wytworów papierniczych; 

- czynny udział w kongresach naukowych, np. International Papermaking Conférence 

PROGRESS. 

Dokumentacja dorobku publikacyjnego dra inż. Dariusza Danielewicza obejmuje 

łącznie 33 pozycje (9 - jako osiągnięcie + 24 poza opisanym osiągnięciem), z czego 17 

opublikowano w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym 9 prac powstało po uzyskaniu 

stopnia doktora. Kandydat opublikował 20 oryginalnych prac twórczych, w tym 2 monografie 

i 11 referatów i komunikatów. Oryginalne prace twórcze ukazały się w następujących 

czasopismach: APPITA J., Fibres & Textiles in Eastern Europe, Cellulose Chemistry and 

Technology oraz w Przeglądzie Papierniczym. Łączny Impact Factor wszystkich publikacji 

wynosi 6,257, z czego 4,082 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Łączna liczba 

cytowań, z wyłączeniem autocytowań, wynosi 20 (w tym 3 patenty), a indeks Hirscha 3. Duża 

aktywność naukowa kandydata przedstawia się nie tylko realizacją badań prowadzonych w 

ramach grantów badawczych, ale także udziałem w pracach zleconych z przemysłu. 

Aktywność naukowo-badawczą wyrażającą się udziałem w projektach badawczych, 

jak i liczbie prac naukowych Komisja oceniła jako bardzo dobrą. 

Recenzenci podkreślają duże zaangażowanie dra inż. Dariusza Danielewicza w 

zakresie działalności dydaktycznej w postaci prowadzenia zajęć laboratoryjnych z wielu 

przedmiotów, a o uznaniu Jego wysokich kwalifikacji świadczy fakt powierzenia Jemu 

prowadzenia wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Habilitant bierze także 

udział w kształceniu studentów studiów podyplomowych. Pod kierunkiem kandydata 
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zrealizowano 5 prac magisterskich i 3 prace inżynierskie. Działalność organizacyjna dr inż. 

Dariusza Danielewicza to głównie praca na rzecz Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, w 

którym pełni obowiązki kierownika Zakładu Włóknistych Mas Papierniczych. Na 

podkreślenie zasługuje członkostwo kandydata (od 2012 roku) w stowarzyszeniu 

australijskiego i nowozelandzkiego przemysłu celulozowo-papierniczego APPITA. 

Tematyka prac przedstawiona przez habilitanta jest bardzo aktualna, interesująca i 

wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego papiernictwa borykającego się z problemem 

pozyskania surowców do produkcji mas włóknistych. Nowością jest kompleksowe, 

porównawcze ujęcie przez Habilitanta dwóch potencjalnie istotnych grup surowców dla 

producentów mas włóknistych. Materiał badawczy jest bardzo bogaty i wartościowy, a 

metody doświadczalne nowoczesne i właściwie dobrane do założonych celów. Na wysoką 

ocenę zasługuje również analiza opłacalności produkcji mas celulozowych z tektury falistej w 

aspekcie konkurencyjności mas otrzymywanych z drewna. 

Wszyscy członkowie komisji wysoce pozytywnie oceniają Habilitanta we wszystkich 

sferach działalności: naukowo-badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej. Zwracają także 

uwagę na znacznie powiększony dorobek po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i Jego 

dynamiczny rozwój po uzyskaniu stopnia doktora. Wobec powyższych faktów, członkowie 

komisji stwierdzają, że dr inż. Dariusz Danielewicz wniósł znaczący indywidualny i 

oryginalny wkład w obszarze papiernictwa. 

Biorąc pod uwagę, wyrażoną przez wszystkich Recenzentów, jednoznacznie 

pozytywną ocenę przedstawionego monotematycznego cyklu publikacji oraz całokształtu 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, a także dyskusję i jednomyślne 

głosowanie na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 roku, Komisja Habilitacyjna powołana 

przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów określa - jak w Uchwale, cytowanej w tytule 

Uzasadnienia. 

Poznań, 17 grudnia 2013 r. Prof. dr hab. Wojciech Budzyński 
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