
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 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) 

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 niepełnym składzie (nieobecny 
prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk - członek komisji) w dniu 10 czerwca 2013 r. w głosowaniu 
jawnym jednomyślnie pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo Pani dr Dorocie Dziurce. 

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

Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Dziekanowi Wydziału Technologii Drewna 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
Pani dr Doroty Dziurki 

w dziedzinie nauki leśne, dyscyplinie drzewnictwo 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

4. Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (recenzent) 

2. Dr hab. Magdalena Zborowska (sekretarz komisji) 

5. Dr hab. Janusz Zawadzki (recenzent) 

3. Prof. dr hab. Stanisław Proszyk (recenzent) 

1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki (przewodniczący komisji) 

6. Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk (członek komisji) 

7. Prof. dr hab. Ginter Hruzik (członek komisji) 

Poznań, 10 czerwca 2013 



Załącznik 1 

U Z A S A D N I E N I E 

pozytywnej opinii wniosku o nadanie 
Dr Dorocie Dziurce 

stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo 
dotyczące uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 10 czerwca 2013 r. 

Informacje ogólne 

Dr Dorota Dziurka ukończyła studnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w 1993 roku tytuł i stopień zawodowy magistra chemii 
w zakresie chemii środowiska na podstawie pracy dyplomowej pt. „Zastosowanie 
spektroskopu w podczerwieni do badań adsorpcji substratów i produktów reakcji 
hydrosulfuryzacji metanolu na tlenkach metali". Po ukończeniu studiów w latach 1993-1996 
mgr Dorota Dziurka była zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej 
macierzystej uczelni. W roku 1996 podjęła pracę na tym samym stanowisku w Katedrze 
Chemii Akademii Rolniczej im. A . Cieszkowskiego w Poznaniu. Od roku 1998 pracuje w 
Katedrze Tworzyw Drzewnych Wydziału Technologii Drewna tej samej uczelni. Stopień 
naukowy doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa uzyskała w 2002 roku na podstawie 
pracy pt. „ Wpływ związków zawierających grupy acetylooctowe na właściwości płyt 
wiórowych zaklejanych żywicą mocznikową". W tym samym roku zatrudniona zastała na 
stanowisku adiunkta w Katedrze Tworzyw Drzewnych. W roku 2009 powierzono Jej 
pełnienie stanowisko kierownika w macierzystej Katedrze, które piastuje do chwili obecnej. 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Ocenie podlega autorska rozprawa monograficzna pt. „pMDI jako środek wiążący w 
przemyśle tworzyw drzewnych drewnopochodnych" opublikowana w 2013 roku przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach cyklu Rozprawy Naukowe, zeszyt 
449, stanowiąca osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16, ust. 2. Ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym. 

W rozprawie przedstawiono możliwości polepszenia właściwości lub obniżenia 
kosztów produkcji tworzyw drzewnych, wytwarzanych przy zastosowaniu pMDI, poprzez 
jego modyfikację wybranymi komponentami lub poprzez jego wykorzystanie jako 
modyfikatora powszechnie stosowanych w przemyśle materiałów drewnopochodnych 
klejowych żywic polikondensacyjnych. W opinii prof. dr hab. Kazimierza Przybysza praca 
dotyczy ważnego zagadnienia naukowego o dużym znaczeniu praktycznym. W uzasadnieniu 
Recenzent stwierdza, że dynamiczny rozwój produkcji i zużycia tworzyw drzewnych m.in. w 
meblarstwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach gospodarki wymaga pilnego 
rozwiązywania problemów związanych zarówno ze zwiększającym się deficytem drewna, jak 
również z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi właściwości produkowanych płyt w wyniku 
rozszerzającego się zakresu ich zastosowań. Jednym z istotnych sposobów rozwiązywania 
tych zagadnień są nowe środki wiążące umożliwiające poprawę właściwości użytkowych 
produkowanych płyt i/lub częściowe zastąpienie drewna przez tańsze i bardziej dostępne 
roślinne surowce jednoroczne m.in. słomę zbożową lub rzepakową. Według Recenzenta 
przedstawione przez Autorkę wyniki badań wskazują, że zastosowanie pMDI 
modyfikowanego polietylenoglikolami o różnych masach molowych lub acetylooctanem 
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etylu nie tylko umożliwia wytworzenie płyt wiórowych o przewidzianych odpowiednimi 
normami właściwościach nawet w skróconym czasie prasowania, ale również pozwala 
obniżyć wysokie koszty jego zastosowania. Co więcej przeprowadzone badania potwierdziły 
wysoką skuteczność pMDI w podwyższaniu wodoodporności żywic aminowych. Prof. dr hab. 
Kazimierz Przybysz zwrócił ponadto uwagę, że w świetle problemu przemysłu płytowego z 
zapewnieniem dostaw surowca drzewnego, szczególnego znaczenia nabierają badania Autorki 
nad możliwością zastosowań do wytwarzania tworzyw drewnopochodnych innych niż drewno 
surowców. Kontynuując, za interesujący uważa zaproponowany w pracy sposób wytwarzania 
płyt z cząstek słomy rzepakowej na bazie żywicy hybrydowej PF/pMDI, dzięki któremu 
wodoodporność wytworzonych płyt wzrosła ponad 2-krotnie. Recenzent zwrócił uwagę na 
obiecujące wyniki badań nad zastosowaniem mieszaniny klejowej na bazie pMDI 
(modyfikacja z gliceryną) do wytwarzania z jej użyciem sklejki. W ostatnim analizowanym 
aspekcie ocenianej pracy, związanym z wytworzeniem tworzyw drewnopochodnych o 
specjalnym przeznaczeniu, prof. dr hab. Kazimierz Przybysz stwierdził, ze fornirowane płyty 
z cząstek rzepaku, ze względu na ich korzystne właściwości, idealnie wpisują się w 
obowiązujące obecnie trendy, zmierzające do wytwarzania tworzyw drewnopochodnych o 
atrakcyjnych walorach użytkowych i nowych obszarach zastosowań. 

W opinii dr hab. Janusza Zawadzkiego rozprawa dr Doroty Dziurki dotyczy ważnego 
zagadnienia o dużym znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Recenzent stwierdza, że 
przedstawione przez Habilitantkę charakterystyka pMDI i opis wiązania kleju w drewnie w 
rozdziale 1 Wstęp potwierdza słuszność podjętych zadań badawczych. W dalszej części oceny 
pracy Recenzent odnosi się do zagadnienia podjętego przez Autorkę związanego z 
zastosowaniem pMDI do wytwarzania płyt z odpadowego drewna i roślin jednorocznych. 
Recenzent zwraca uwagę na bardzo dobre wykonanie przez Habilitantkę interpretacji widm 
spektroskopii w podczerwieni, co świadczy o Jej umiejętnościach eksperymentatorskich i 
analitycznych. Stwierdza ponadto, że olbrzymia liczba wykonanych doświadczeń oraz 
sprawność w analizie właściwości otrzymanych zmodyfikowanych płyt, świadczy o 
profesjonalizmie badaczki i bardzo dobrej organizacji wykonanych badań. W konkluzji dr 
hab. Janusz Zawadzki wyraża zdanie, że pomimo nielicznych mankamentów Autorka osiąga 
zamierzone cele badawcze, a uzyskane wyniki wnoszą nowe wartości poznawcze i wskazują 
dalsze kierunki badań nad sposobami otrzymywania nowoczesnych środków wiążących w 
przemyśle płyt drewnopochodnych. 

Prof. dr hab. Stanisław Proszyk w charakterystyce ogólnej pracy stwierdził, że stanowi 
ona spójne, koncepcyjnie dojrzałe opracowanie naukowe. W analizie szczegółowej zwrócił 
uwagę, że z korzyścią dla ocenianej pracy byłoby zaakcentowanie w rozdziale 1 Wstęp także 
innych poza produkcją tworzy drzewnych, ważnych zastosowań opisywanych środków 
wiążących w drzewnictwie. Recenzent wyraża przekonanie, że należało wspomnieć o klejach 
PUR, stosowanych zarówno w wersjach K I (w tym także termicznie reaktywowanych typu 
latent), jak i systemach K2, w postaci zarówno bezwodnej, jak i w układach dyspersyjnych, 
czy też reaktywnych produktów H M PUR, bądź modyfikowanych spoiw EPI. Co więcej 
twierdzi, że z uwagi na liczne znamiona utylitarne pracy, Autorka powinna zasygnalizować 
toksyczność oddziaływań tych spoiw w kontekście prowadzonych procesów. Uważa ponadto, 
że w pracy zmarginalizowane zostało zagadnienie adhezji przedmiotowych spoiw bazujących 
na IC, zwłaszcza do metalowych powierzchni urządzeń technicznych W ogólnej ocenie pracy 
prof. dr hab. Stanisław Proszyk stwierdza, że podjęta przez dr Dziurkę tematyka badawcza 
jest z punktu widzenia naukowego, jak i aplikacyjnego atrakcyjna oraz nowatorska. Dodaje 
ponadto, że merytoryczna strona pracy, a w szczególności przyjęta koncepcja rozwiązania 
podjętego problemu i szeroko zakrojony program zrealizowanych eksperymentów w 
dominującej mierze ukierunkowanych na kwestie utylitarne, a także prezentacja i analiza 
uzyskanych rezultatów badań, jednoznacznie ponad wszelką wątpliwość dowodzi, iż oceniana 
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praca jest dziełem twórczym, o niepowtarzalnych cechach oryginalności naukowej, 
wzbogacającym w istotny sposób wiedzę w dyscyplinie drzewnictwo. 

Ocena aktywności naukowej 

Dorobek naukowo-badawczy dr Doroty Dziurki obejmuje łącznie 120 prac 
opublikowanych, z których 63 ogłoszono drukiem po uzyskaniu stopnia doktora. 
Na dorobek ten składa się m.in.: 

• 8 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach 
naukowych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), w tym na 
łamach takich tytułów jak.: BioResources, Drvna Industrija (2), European Journal of 
Wood and Wood Products, Forest Products J., Journal of Applied Polymer Sciences 
(2), Wood Research; 

• 57 publikacji w czasopismach nieuwzględnionych w bazie JCR m.in.: Electronic 
Journal of Polish Agricultural Universities, Ann/WULS-SGGW, For. And Wood 
Technol, Folia Forestalia; 

• 41 referatów naukowych oraz 12 komunikatów (33 wygłoszonych samodzielnie) na 
międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych; 

• rozdział w monografii; 
• współautorstwo 2 słowników z zakresu terminologii drzewnictwa; 
• współautorstwo wzoru użytkowego pt.: „Płyta izolacyjno konstrukcyjna"; 
• 7 projektów badawczych, w tym 2 realizowane obecnie (główny wykonawca) 

finansowanych przez K B N - 3, MNiSzW - 3 oraz N C B i R - 1; 
Łączny dorobek punktowy Habilitantki za doniesienia publikacyjne z listy MNiSzW 

części A i B wynosi 401,5 punktów (na dzień 01.03.2013 r. 519 punktów w tym 401 punktów 
uzyskano po doktoracie). Ich łączny IF wynosi 5,205. Liczba cytowań tych publikacji, według 
bazy Web of Science wynosi 9, w tym 2 autocytowania. Indeks Hirscha Habilitantki wynosi 
2. Za osiągnięcia naukowe dr Dorota Dziurka była 9-krotnie wyróżniania nagrodami 
Rektora Akademii Rolniczej, a następnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Wszyscy Recenzenci zgodnie podkreślają, iż dorobek naukowo-badawczy Habilitantki 
jest znaczący. Do najistotniejszych osiągnięć poznawczych ocenianego dzieła naukowego 
zaliczają wykazanie na drodze eksperymentalnej, możliwość częściowej substytucji pMDI, 
odpowiednio polietylenoglikolami lub acetylooctanem etylu, z wytworzeniem płyt wiórowych 
o korzystnych właściwościach mechanicznych oraz wykazanie poprawy wodoodporności 
spoin dla systemów hybrydowych UF/pMDI i MUPF/pMDI. Co więcej stwierdzają, że 
znaczącym stopniu dorobek Habilitantki ma charakter utylitarny. Prof, dr hab. Stanisław 
Proszyk zwraca uwagę na poważne wzbogacenie dorobku naukowego Habilitantki, zarówno 
w ujęciu ilościowym jak i przede wszystkim jakościowym, po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora. Dodaje ponadto, że progres ten dotyczy wszystkich kierunków podejmowanej 
działalności naukowej. Według dr hab. Janusza Zawadzkiego tak duża liczba punktów za 
publikacje zasługuje na szacunek dla działalności o charakterze naukowym Habilitantki. Prof, 
dr hab. Kazimierz Przybysz zwraca uwagę, że głównym obszarem badań dr Dziurki jest 
modyfikacja środków wiążących stosowanych do wytwarzania tworzyw drzewnych. W opinii 
Recenzenta działalność ta jest niezwykle owocna, czego potwierdzeniem jest liczba 
zgromadzonych przez Habilitantkę punktów. Główne obszary badawcze w zakresie 
działalności naukowej habilitantki: 

• modyfikacja żywic klejowych w celu zwiększenia reaktywności oraz polepszenia właściwości 
wytwarzanych z ich użyciem tworzyw drewnopochodnych; 

• badanie wpływu różnych czynników na emisję formaldehydu z tworzyw drzewnych; 
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• utylizacja odpadów drewna i roślin jednorocznych pod katem wykorzystania w przemyśle 
tworzyw drzewnych; 

• badania wpływu warunków otoczenia na stabilność wymiarową i właściwości mechaniczne 
wybranych tworzyw konstrukcyjnych; 

• badanie kompozytów wytworzonych na bazie materiałów lignocelulozowych; 

Przedstawiona tematyka badawcza jest w opinii Recenzentów jak najbardziej aktualna i 
nowoczesna, a w niektórych tematach nowatorska, czego dowodem jest wielokrotne 
finansowanie realizowanych badań przez MNiSzW oraz NCBiR. 

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że oryginalny dorobek publikacyjny 
kandydatki umiejscawia Jej osobę w gronie uznanych specjalistów w zakresie materiałów 
drewnopochodnych. Zdaniem Recenzentów Habilitantka wykazuje istotną aktywność 
naukową i legitymuje się oryginalnością w zakresie podejmowanej dyscypliny. Jej prace 
naukowe są nowatorskie w zakresie podejmowanych i skutecznie rozpracowywanych 
problemów badawczych. Recenzenci stwierdzają, że całokształt osiągnięć i dokonań 
naukowych Habilitantki stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny drzewnictwo. 
Potwierdzeniem są liczne recenzje wykonywane przez Habilitantkę dla krajowych i 
zagranicznych znaczących czasopism z zakresu technologii drewna. 

Ocena osiągnięć dydaktycznych 

Habilitantka prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotu „Tworzywa drzewne". 
Od czasu uzyskania stopnia naukowego doktora Kandydatka była opiekunem 14 prac 
magisterskich oraz 1 inżynierskiej. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że prawie wszystkie 
miały charakter doświadczalny. 

Ocena działalności organizacyjnej oraz współpracy z instytucjami 

Recenzenci zgodnie podkreślają bardzo aktywne uczestnictwo dr Doroty Dziurki na 
rzecz Wydziału Technologii Drewna oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spośród 
licznych funkcji na szczególne uznanie zasługują: 

• pełnienie funkcji sekretarza Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w latach 
2003-2005; 

• uczestnictwo w pracach Komisji Rady Wydziału ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w 
latach 2007-2008; 

• członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Kadr Naukowych w latach 2005-2012; 
• członkostwo w Radzie Wydziału od 2005 roku; 
• uczestnictwo w Wydziałowej Komisji ds. Nauki w kadencji 2012-2016; 
• członkostwo w Senacie przez 2 kadencje w latach 2005-2008 oraz 2008-2012 oraz Senackiej 

Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą; 
• uczestnictwo w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w 

kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016; 

Habilitantka od roku 2009 pełni funkcję kierownika Katedry Tworzyw Drzewnych. 
W opinii Recenzentów powierzenie tego stanowiska przez Radę Wydziału pracownikowi 
naukowemu ze stopniem doktora świadczy o wysokim poziomie naukowym i autorytecie jaki 
osiągnęła dr Dziurka na Wydziale i Uczelni. Wszyscy Recenzenci podkreślają, że w 2005 
roku Kandydatka, jako jeden z nieliczny pracowników naukowych została powołana na 
członka prestiżowej organizacji w dziedzinie tworzyw drzewnych - Stowarzyszenia 
Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Recenzenci dodają, że w 2009 roku dr 



Dorota Dziurka za wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków nauczyciela 
akademickiego, zastała wyróżniona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. 

Wszystkie recenzje w postępowaniu habilitacyjnym są jednoznacznie pozytywne. 
Recenzenci zgodnie uznali, że osiągnięcia naukowe dr Doroty Dziurki mają zarówno duże 
walory poznawcze jak i utylitarne. Wnoszą ponadto znaczący wkład w rozwój dyscypliny 
drzewnictwo i spełniają ustawowe warunki wymagane do ubiegania się o stopień naukowy 
doktora habilitowanego. 
Na podstawie wniosków zawartych w recenzjach oraz meiytorycznej dyskusji w czasie 
posiedzenia, komisja stwierdza, że dr Dorota Dziurka w sposób znaczący wpisuje się w 
rozwój dyscypliny naukowej drzewnictwo, a jej aktywność naukowa należy uznać za 
wyróżniającą i w związku z tym jednomyślnie pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie Jej 
stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo. 

Podsumowanie 

Przewodniczący komisji 

Poznań, 10 czerwca 2013 r. 
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