
U C H W A Ł A 

Komisj i 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, w brzmieniu ustalonym 

Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U . z 2011, nr 84, poz. 455) 

w sprawie: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pana dr inż. Radosława Mirskiego 

Komisja na posiedzeniu w dniu 07 listopada 2013 roku, w składzie 6 osób, w jawnym głosowaniu, 

działając zgodnie z ww. Ustawą, uwzględniając Rozporządzenie M N i S z W z dnia 22 września 2011 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U . N r 204, poz. 1200), stosując kryteria zawarte w Rozporządzeniu M N i S z W z dnia 1 

września 2011 (Dz. U . N r 196, poz. 1165) jednomyślnie (sześć głosów za poparciem) pozytywnie 
opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 stanowiący jej uzasadnienie oraz protokół 

posiedzenia komisji. 

Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Dziekanowi Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. 

w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie drzewnictwo 

§1 

§2 

§ 3 

1. Prof. dr bab. Tadeusz Kowalski (przewodniczący) 

6. Prof. dr hab. Stanisław Proszyk (członek) 

4. Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska (recenzent) 

2. Dr hab. Grzegorz Cofta (sekretarz) 

3. Dr hab. Piotr Borysiuk (recenzent) 

5. Dr hab. Janusz Zawadzki, Prof. SGGW (członek) 

Poznań, 07 listopada 2013 r. 



Załącznik 1 

UZASADNIENIE OPINII W SPRAWIE WNIOSKU O NADANIE 

STOPNIA D O K T O R A HABILITOWANEGO 

dr. inż. Radosławowi Mirskiemu 

dotyczy: uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 07 listopada 2013 r. 

Ocena wkładu w rozwój dyscypliny naukowej 

Osiągnięcie dra inż. Radosława Mirskiego, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy z dnia 
14 marca 2013 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz.U. nr 65, poz. 596 ze zm.) stanowi dzieło naukowe pt: „Właściwości fizykomechaniczne płyt 
z orientowanych wiórów pasmowych poddanych oddziaływaniu środowiskowych czynników 
starzeniowych". Opracowanie zawiera rezultaty badań Habilitanta prowadzonych w ramach 
trzech projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (T08E 
029 23, N N309 428138, 230/TD/24/W). 

Oceniając dzieło naukowe dra inż. R. Mirskiego, prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska 
stwierdziła, że podjęte przez Autora kompleksowe badania wielowarstwowych płyt OSB 
{Ońented Strand Boards) rodzimej produkcji, materiału inżynierskiego zastępującego drewno 
lite lub sklejkę w budownictwie, miały na celu: 

• określenie wpływu czynników środowiskowych na właściwości użytkowe płyt, 
• poznanie mechanizmu starzenia się płyt w trakcie ich użytkowania ze wskazaniem cech 

pozwalających na obiektywną ocenę stopnia degradacji, 
• ustalenie metod oceny struktury i starzenia się środków wiążących, 

• wskazanie relacji między zachowaniem się płyt w warunkach laboratoryjnych oraz 
poligonowych. 

Dr inż. R. Mirski podjął się trudnego zadania, bowiem właściwości płyt OSB zależą od wielu 
czynników, w tym od rodzaju, geometrii i ukierunkowania zastosowanych wiórów 
w poszczególnych warstwach, nadających im anizotropową strukturę, w której przejawiają się 
różne cechy surowca drzewnego, udziału poszczególnych frakcji wiórów, a także od rodzaju 
zastosowanych spoin klejowych i stopnia zaklejenia. Ocena właściwości płyt nie jest w zasadzie 
możliwa do wykonania in situ, a uzyskanie miarodajnych wyników wymaga długiego okresu 
badań. Tym bardziej należy docenić, że udało się Autorowi poczynić ustalenia o istotnym 
znaczeniu, zarówno poznawczym, jak i technologicznym. W swojej ocenie prof. dr hab. Barbara 
Surma-Ślusarska stwierdziła, że przedstawiona do oceny rozprawa stanowi obszerny materiał 
źródłowy na temat właściwości i procesu starzenia się płyt OSB rodzimej produkcji. Lepsze 
poznanie mechanizmu tego procesu, poprzez wyjaśnienie różnych zjawisk i zależności, powinno 
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się przyczynić do osiągnięcia postępu w zakresie konstrukcji płyt OSB (poprzez umożliwienie 
przewidywania zachowania się płyt w różnych warunkach bez konieczności przeprowadzania 
długotrwałych i żmudnych testów), ich użytkowania oraz zwiększenia konkurencyjności na 
rynku materiałów budowlanych. Można oczekiwać, że niektóre wyniki wykonanych przez 
Autora badań zaowocują oryginalnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogłyby być 
zgłoszone do ochrony patentowej. Na przykład dotyczy to sposobu zwiększenia odporności 
materiału na działanie czynników starzeniowych, a także zmian w technologii wytwarzania płyt 
OSB/3 pozwalających na obniżenie kosztów tego procesu. 

W ocenie dzieła naukowego dra inż. R. Mirskiego, prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski 
uznał za istotne osiągnięcie Habilitanta wykazanie, że oddziaływanie warunków środowiskowych 
na właściwości płyt najlepiej odzwierciedlają zmiany ich właściwości mechanicznych takich jak 
wytrzymałość na zginanie, moduł sprężystości oraz wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 
płaszczyzn za istotne uznał ponadto fakt, że poprawa stabilności wymiarowej płyt powinna 
pozwolić na zwiększenie trwałości użytkowej płyt OSB ponieważ zmniejszenie wytrzymałości 
płyt jest bardziej związane z powstającymi naprężeniami wilgotnościowymi w płycie niż 
z destrukcją spoiny klejowej. Ponadto prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski jest przekonany, 
że wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na poznanie mechanizmu starzenia się płyt OSB 
w trakcie ich użytkowania, umożliwiły określenie ilościowego wpływu poszczególnych 
czynników na ten proces, wskazały cechy pozwalające na łatwą ocenę stopnia degradacji płyt 
OSB oraz wyeksponowały czynniki środowiskowe jakie powinny zawierać testy starzeniowe. 
Z tych powodów prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski stwierdził, iż Habilitant dokonał 
właściwych uogólnień czyniąc istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej drzewnictwo. 

Dr hab. inż. Piotr Borysiuk stwierdził w swojej recenzji dzieła naukowego Habilitanta, że 
pośród wyników pracy jest wiele informacji istotnych z punktu widzenia praktycznego. Autor 
omówił korelacje pomiędzy właściwościami płyt poddanych działaniu czynników starzeniowych 
i wystawionych na oddziaływanie warunków zewnętrznych. Analizę przeprowadził 
dr inż. R. Mirski w oparciu o takie właściwości jak: wytrzymałość na zginanie statyczne, moduł 
sprężystości przy zginaniu statycznym, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe. W efekcie 
porównań różnych testów starzeniowych (8 wariantów), za najbardziej miarodajny został uznany 
test, w którym próbki płyt poddawano oddziaływaniu cyklicznych zmian wilgotności względnej 
powietrza 30% i 90% w temperaturze 20°C. Jeden cykl trwał 4 tygodnie, po dwa tygodnie dla 
każdej wilgotności. Habilitant ustalił, że rocznej ekspozycji płyt na działanie warunków 
zewnętrznych odpowiadają dwa cykle (8 tygodni). 

Ocena aktywności naukowej dra inż. R. Mirskiego 

Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska dokonała oceny pozostałego dorobku 
dra inż. R. Mirskiego. Poza dziełem naukowym dorobek Habilitanta, obejmuje 86 pozycji, w tym 
56 (po doktoracie 44) oryginalnych prac twórczych opublikowanych w czasopismach 
recenzowanych, z czego 8 w prestiżowych czasopismach uwzględnionych w bazie JCR, takich 
jak: Journal of Applied Polymer Science, European Journal of Wood and Wood Products, Wood 
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Research, Bioresources, Forest Products Journal. W materiałach konferencyjnych zostało 
opublikowanych 29 prac, a jedna praca popularno-naukowa w miesięczniku Napędy i sterowanie. 
Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska zwróciła uwagę na dużą aktywność w prezentowaniu 
wyników swoich badań na konferencjach międzynarodowych - 47 (41 referatów i 6 
komunikatów), z czego 26 Habilitant przedstawiał osobiście. Łączna liczba punktów wg M N i S W 
za publikacje wynosi 421 według obliczeń przedstawionych przez Habilitanta (w tym po 
doktoracie 386). Po przeliczeniu ilości punktów przez Przewodniczącego prof. dra. hab. 
Tadeusza Kowalskiego liczba punktów wynosi 320, ponieważ w obliczeniach Przewodniczący 
uwzględnił punktację przypadającą na rok, w którym były one opublikowane. Habilitant za 
publikacje w czasopismach z listy JCR Autor uzyskał 195 punktów, zaś sumaryczny Impact 
Factor wyniósł 4,4. W recenzowanych czasopismach naukowych i naukowo-technicznych (z 
liczbą punktów od 4 do 8) ukazało się 48 publikacji. 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski w ogólnej ocenie dorobku naukowego 
dra R. Mirskiego zwrócił uwagę na umiejętność wykorzystania zdobytego uprzednio 
doświadczenia zawodowego do zajęcia się nowym obszarem badawczym. Prace Habilitanta mają 
wzrastające tempo cytowań w bazie Web of Science. Dowodzi to o zainteresowaniu środowiska 
naukowego badaniami dra R. Mirskiego. Znalazło to uznanie w postaci nagród z puli J M Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W latach 2001-2012 Habilitant był 8-krotnie 
wyróżniany nagrodami I, II i III stopnia za oryginalne osiągnięcia naukowe udokumentowane 
wartościowymi publikacjami. 

Dr hab. Piotr Borysiuk wskazał na dużą aktywność naukową związaną z ukończeniem 
drugiego fakultetu. Owocuje to problematyką zastosowania informatyki w projektowaniu oraz 
diagnostyce maszyn i urządzeń elektrycznych, a w szczególności zagadnieniami diagnostyki 
technicznej typu on-line. Zainteresowania Habilitanta w tej tematyce skupiają się głównie na 
ocenie uszkodzeń wewnętrznych uzwojeń silników, za pomocą spektrum hałasu lub drgań. 
W wyniku przeprowadzonych badań wyselekcjonował On charakterystyczne częstotliwości, 
odpowiadające najczęściej powstającym uszkodzeniom silnika trójfazowego. Dr hab. Piotr 
Borysiuk zwrócił uwagę na szeroką współpracę z innymi ośrodkami badawczymi (Zvolen, 
Politechnika Poznańska). 

Wszyscy Recenzenci podkreślili bardzo duże uczestnictwo Habilitanta w projektach 
badawczych. Pośród 7 projektów, w ó z nich był głównym wykonawcą, zaś w jednym był 
kierownikiem. 

Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych, opiniotwórczych, współpracy 
z instytucjami naukowymi 

Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska wskazała że dr inż. R. Mirski (od 1999 r.) 
prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych z pięciu 
przedmiotów, do których opracował zarówno programy, jak i stanowiska laboratoryjne. 
Sprawował również opiekę naukową nad siedmioma pracami magisterskimi z zakresu badania 
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właściwości płyt O S B , modyfikacji środków zaklejających oraz badań instalacji do 
termorozwłókniania drewna. 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski podkreślił, iż za przedsięwzięcia, które 
spowodowały poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia dr inż. R. Mirski 
otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Dr hab. Piotr Borysiuk wysoko ocenił wzorowy udział w imprezach organizowanych 
przez Uczelnię w ramach promocji nauki, takich jak: Drzwi otwarte, Noc naukowców, Festiwal 
nauki i sztuki. 

Wszyscy Recenzenci podkreślili duże zaangażowanie Habilitanta w działalność 
organizacyjną na rzecz macierzystego Uniwersytetu. Habilitant pełnił liczne funkcje m.in. 
członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2002-2005), członka Komitetu obchodów 
jubileuszowych 50-lecia W T D , sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej (2002-2012), 
sekretarza Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (od 2005), członka 
Wydziałowej Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich (od 2005), członka Rady 
Wydziału Technologii Drewna (2005-2008 i 2008-2012), członka Komisji ds. Studiów (2008-
2012). Obecnie dr inż. Radosław Mirski jest członkiem Senatu UP w Poznaniu (kadencja 2012-
2016). 

Oceniając upowszechnianie wiedzy i działania promocyjne na rzecz Wydziału 
Technologii Drewna oraz osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i dotyczące współpracy 
z instytucjami naukowymi, wszyscy Recenzenci podkreślają dużą aktywność Habilitanta 
w dążeniu do poprawy jakości procesu dydaktycznego macierzystej Uczelni. 

Podsumowanie 

Uzyskane przez dra inż. Radosława Mirskiego rezultaty opublikowane m. in. 
w dziele naukowym pt. „Właściwości fizykomechaniczne płyt z orientowanych wiórów 
pasmowych poddanych oddziaływaniu środowiskowych czynników starzeniowych" przyczyniły 
się do wszechstronniejszego poznania oddziaływania warunków środowiskowych na zmiany 
właściwości mechanicznych płyt OSB. 

Dr inż. Radosław Mirski jest badaczem dysponującym nowoczesnym warsztatem 
naukowym oraz sprawnym organizatorem badań, dobrze wyczuwającym trendy w swojej 
dziedzinie naukowej. Wykazuje dużą aktywność naukową i ma na swoim koncie wiele liczących 
się osiągnięć. Jego dorobek został znacznie powiększony po uzyskaniu stopnia doktora, a prace 
naukowe mają szeroki zasięg międzynarodowy. 

Reasumując należy stwierdzić, że przedstawione dzieło naukowe pt „Właściwości 
fizykomechaniczne płyt z orientowanych wiórów pasmowych poddanych oddziaływaniu 
środowiskowych czynników starzeniowych" wnosi wiele nowych i trwałych elementów do 
nauki. Dorobek naukowy dra inż. Radosława Mirskiego wyraźnie wskazuje na skrystalizowany 
kierunek badawczy. Jest On doświadczonym pracownikiem naukowym, który potrafi w sposób 
merytorycznie poprawny sformułować problem naukowy i konsekwentnie go rozwiązywać. 
Dodatkowo posiada dobre przygotowanie metodyczne i opanowany warsztat badawczy. 
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Konkluzje zamieszczone w recenzjach, jak i dyskusja w trakcie posiedzenia Komisji 
pozwala stwierdzić, że dr inż. Radosław Mirski wniósł znaczny wkład w rozwój nauki 
w dyscyplinie drzewnictwo, a jego aktywność naukową należy określić jako bardzo istotną. 
Przedłożone dzieło naukowe oraz pozostały dorobek publikowany i inne osiągnięcia 
spełniają warunki określone w art. 16. ustawy z dnia 14. 03. 2003 roku o stopniach i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), 
które wskazują na osiągnięcie przez dra inż. Radosława Mirskiego standardu 
samodzielnego pracownika naukowego. 

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski 
(Przewodniczący) (Sekretarz) 
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