
UCHWAŁA

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, w brzmieniu ustalonym 

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1198 oraz poz. 1852)

w sprawie: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dla nadania 
dr. inż. Edwardowi Roszykowi stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie Nauki leśne, dyscyplinie Drzewnictwo

§1

Komisja na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016 roku, w składzie 7-osobowym, w jawnym 
głosowaniu, działając zgodnie z ww. Ustawą, uwzględniając Rozporządzenie MNiSzW z dnia 
30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia 
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu 
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014. poz. 1383), stosując kryteria zawarte 
w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) 
pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. 
Edwardowi Roszykowi.

§2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest Załącznik nr 1 stanowiący jej uzasadnienie oraz 
Protokół posiedzenia komisji.

§3

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

Lf
1. Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski (przewodniczący) ............. ............................

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

3. Dr hab. Paweł Kozakiewicz, Prof. SGGW (recenzent)

4.Dr hab. Andrzej Krauss, Prof. UP (recenzent)

5.Dr hab. Iwona Skrzecz (członek)

6. Prof. dr hab. Wiesław Olek (członek)

7. Dr hab. Grzegorz Cofta (sekretarz)

Poznań, 8 grudnia 2016 r.



Załącznik nr 1

Uzasadnienie opinii w sprawie wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr. inż. Edwardowi Roszykowi

dotyczy: uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 8 grudnia 2016 r.

Informacje ogólne

Dr inż. Edward Roszyk swój rozwój zawodowy związał od początku z przemysłem 

drzewnym. W 1997 roku ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego w Jarocinie, z 

wynikiem bardzo dobrym, uzyskując dyplom technika przemysłu drzewnego o specjalności 

meblarstwo. W roku 2002 ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Technologii 

Drewna Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu uzyskując 

stopień mgr inż. mechanicznej technologii drewna. W tym samym roku ukończył również 

Studium Przygotowania Pedagogicznego. W latach 2002-2006 uczęszczał na stacjonarne 

studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu, 

realizując badania w Katedrze Nauki o Drewnie pod kierunkiem Profesora dr. hab. 

Waldemara Molińskiego. W 2006 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Pełzanie 

drewna zginanego w warunkach cyklicznych, niesymetrycznych zmian jego wilgotności” 

uzyskując stopień doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa. W tym samym roku jako 

asystent rozpoczął pracę w Katedrze Nauki o Drewnie macierzystej Uczelni, a następnie w 

październiku 2007 roku awansował na stanowisko adiunkta. W obecnej kadencji 2016 - 2020 

dr inż. Edward Roszyk jest prodziekanem ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna UP 

w Poznaniu.

Ocena wkładu w rozwój dyscypliny naukowej

Osiągnięcie dr. inż. Edwarda Roszyka, o którym mowa w art. 16 ust. 2 z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
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(Dz.U. nr 65, poz. 596 z późn. zm.) stanowi dzieło naukowe pt. „Wilgotnościowe 

i ultrastrukturalne uwarunkowania parametrów mechanicznych drewna sosny (Pinus 

sylvestris L.) rozciąganego wzdłuż włókien” opublikowane w roku 2016 przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako 485 pozycja w serii „Rozprawy Naukowe”.

Oceniając dzieło naukowe dr. inż. Edwarda Roszyka, dr hab. Andrzej Krauss, Prof. 

UP stwierdził, że podjęte przez Autora badania dotyczyły wpływu ultrastruktury drewna 

sosny zwyczajnej, a w szczególności kąta nachylenia mikrofibryl w pokładzie S2 wtórnej 

ściany komórkowej, oraz wpływu zmian wilgotności drewna na kształtowanie się jego 

mechanicznych właściwości w próbie rozciągania wzdłuż włókien, zarówno doraźnie jak 

i długotrwale. W dziele naukowym zawarte są wyniki pomiarów takich właściwości jak: 

wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości liniowej, odkształcenia niszczące, a także 

pełzanie próbek rozciąganych wzdłuż włókien w warunkach stałej i zmieniającej się 

wilgotności drewna oraz powrót odkształceniowy.

W ocenie dzieła naukowego wszyscy recenzenci podkreślają iż w ramach wstępu 

i genezy zagadnienia, podjętego przez Habilitanta, rzetelnie uzasadnił potrzebę takich badań 

dla trafnie wybranego gatunku drewna sosny zwyczajnej (P. sylvestris L.). Zamieszczone 

studia literaturowe w osiągnięciu naukowym są solidne, pełne, oparte na ponad dwustu 

publikacjach. Recenzent - prof. dr hab. Kazimierz Przybysz stwierdził, że Habilitant powołuje 

się w swoim dziele naukowym na 233 pozycje literaturowe, z czego ponad 50% zostało 

opublikowane w XXI wieku. Kolejny recenzent - dr hab. Andrzej Krauss, Prof. UP zauważył, 

że obszerny przegląd literaturowy został przeprowadzony bardzo starannie i układa się 

w logiczną całość wyczerpująco opisującą aktualny stan wiedzy dotyczący podjętego 

zagadnienia naukowego przez dr. inż. Edwarda Roszyka.

Recenzent - dr hab. Paweł Kozakiewicz, Prof. SGGW podkreśla, iż osiągnięcie 

naukowe potwierdza bogaty warsztat badawczy i dojrzałość naukową Habilitanta, co skutkuje 

wniesieniem nowych osiągnięć do dyscypliny drzewnictwo. Recenzent zwrócił uwagę na 

wykazanie przez Habilitanta, że wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości drewna 

wczesnego sosny zwyczajnej są praktycznie niezależne od wilgotności ścian komórkowych 

(cewek). Właściwości mechaniczne drewna późnego sosny obniżają się wyraźnie wraz ze 

wzrostem wilgotności w przedziale higroskopijnym. Ponadto wielkość wpływu wilgotności 

na parametry mechaniczne jest determinowana wartościami kąta nachylenia fibryl w ścianie 

komórkowej. Kąt nachylenia fibryl ma też istotne znaczenie przy pełzaniu rozciąganego 

drewna. Intensywność pełzania właściwego w warunkach jego stałej, wysokiej wilgotności
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zwiększa się wraz ze wzrostem kąta nachylenia fibryl, natomiast przy stałej niskiej 

wilgotności nie zawsze ta prawidłowość występuje. Habilitant analizując wielkości 

odkształceń powrotnych natychmiastowych oraz odkształceń trwałych stwierdził reorientację 

mikrofibrył podczas mechaniczno-wilgotnościowego pełzania drewna. W ocenie omawianego 

dzieła naukowego dr hab. Paweł Kozakiewicz, Prof. SGGW uznał także za istotne osiągnięcie 

Habilitanta, sumatywne uporządkowanie wiedzy z zakresu wpływu kąta nachylenia 

mikrofibrył na właściwości mechaniczne; opracowanie i wykorzystanie oryginalnej metodyki 

badawczej pozwalającej na uchwycenie związków między wilgotnością, ultrastrukturą i 

wybranymi właściwościami rozciąganego drewna; dowiedzenie na bazie analizy uzyskanych 

wyników badań szeregu istotnych zależności w drewnie sosnowym.

Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz analizując monografię dr. inż. Edwarda Roszyka 

stwierdza, że ważnym osiągnięciem naukowym Autora jest potwierdzenie zawartych w 

literaturze doniesień naukowych oraz wykazanie nowych zależności wskazujących na istotną 

rolę nachylenia mikrofibrył w pokładzie S2 wtórnej ściany komórkowej.

Recenzent - dr hab. Andrzej Krauss, Prof. UP w podsumowaniu osiągnięcia 

naukowego dr. inż. Edwarda Roszyka stwierdził, że stanowi ona wartościowy materiał 

źródłowy o dużym znaczeniu poznawczym, a także aplikacyjnym. Wybór tematu dokonany 

przez Habilitanta jest trafny, a jego oryginalność polega na podjęciu badań w obszarze nie 

rozpoznanym dotychczas dostatecznie.

Ocena aktywności naukowej dr. inż. Edwarda Roszyka

Dr hab. Andrzej Krauss, Prof. UP podsumowując pozostałe dokonania naukowe 

Habilitanta stwierdził, iż poza omawianym dziełem naukowym dorobek dr. inż. Edwarda 

Roszyka obejmuje 29 opublikowanych oryginalnych prac twórczych, w tym 23 po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora. Recenzent stwierdził, iż na uwagę zasługuje 11 publikacji, które 

ukazały się w prestiżowych czasopismach uwzględnianych w bazie JCR, takich jak: 

Holzforschung, BioResources, Turkish Journal o f  Agriculture and Forestry, Drvna Industrija, 

Wood Research. Habilitant może się poszczycić 37 pracami naukowo-badawczymi 

realizowanymi na zlecenie miedzy innymi podmiotów gospodarczych i jednostek 

administracji państwowej, 6 referatami wygłoszonymi na międzynarodowych i krajowych 

konferencjach i seminariach naukowych. Sumaryczna liczba punktów MNiSW za 

opublikowane prace naukowe wynosi 351 (w tym 337 po uzyskaniu stopnia naukowego
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doktora). Sumaryczny impact factor, zgodnie z rokiem opublikowania prac, wynosi wg bazy 

Journal Citation Reports (JCR) -  7,069; indeks Hirscha -  3, zaś całkowita liczba cytowań na 

dzień 06.12.2016 r. - 18.

Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz w ocenie działalności naukowej Habilitanta zwrócił 

uwagę na szeroki obszar badawczy dr. inż. Edwarda Roszyka obejmujący: właściwości 

reologiczne drewna, wpływ warunków wzrostu drzew na ich strukturę i właściwości oraz 

właściwości akustyczne drewna, a od roku 2010 problematykę wpływu ułożenia fibryl 

w ścianie S2 włókien na mechaniczną wytrzymałość drewna. Recenzent podkreśla, że 

Habilitant potrafi powiązać zagadnienia teoretyczne z wykorzystaniem ich w praktyce. 

Skutkuje to uczestnictwem w trzech krajowych projektach badawczych oraz czterech 

zgłoszeniach patentowych i 20 wykonanych ekspertyzach.

Dr hab. Paweł Kozakiewicz, Prof. SGGW w ocenie istotnej aktywności naukowej 

oprócz osiągnięć publikacyjnych stwierdza, iż ważnym wyrazem aktywności naukowej jest 

udział w konferencjach naukowych, współpraca z innymi naukowcami i ośrodkami 

badawczymi, uczestnictwo w projektach badawczych. W przypadku Habilitanta wyrazem 

tego jest, pełnienie funkcji wykonawcy w konsorcjum naukowym Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu 

pt. „Pasywne akustyczne materiały do produkcji mebli”. Dr inż. Edward Roszyk bierze 

aktywny udział w realizacji badań Katedry Nauki o Drewnie Wydziału Technologii Drewna 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu finansowanych w ramach dotacji na utrzymanie 

potencjału badawczego.

Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich

Recenzent - dr hab. Paweł Kozakiewicz, Prof. SGGW zwrócił uwagę na duże 

zaangażowanie w działalność dydaktyczną dr. inż. Edwarda Roszyka, wskazując na uznanie 

jakim cieszy się wśród studentów Wydziału Technologii Drewna, którzy przyznali mu 

dwukrotnie I miejsce w plebiscycie na Najlepszego Wykładowcę Wydziału Technologii 

Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku 2014 i 2015. Dr inż. Edward 

Roszyk w ramach obowiązków dydaktycznych realizuje ćwiczenia z następujących 

przedmiotów: „Nauka o Drewnie I”, „Nauka o Drewnie II”, „Budowa roślin włóknistych”.
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Oprócz tego prowadzi wykłady monograficzne dla słuchaczy stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiów doktoranckich.

Dr hab. Andrzej Krauss, Prof. UP wskazuje, że Habilitant prowadzi zajęcia 

dydaktyczne zarówno na studiach stacjonarnych I jak i II stopnia. Przygotował i prowadzi 

wiele szkoleń i kursów dokształcających z zakresu struktury, właściwości oraz identyfikacji 

drewna rodzimych i egzotycznych gatunków dla kadry kierowniczej znaczących w przemyśle 

drzewnym firm.

Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz podsumował w recenzji działalność dydaktyczną 

i organizacyjną dr. inż. Edwarda Roszyka stwierdzając, że przeprowadza wykłady 

popularnonaukowe przybliżające problematykę drzewnictwa dla szerokiego spektrum 

słuchaczy od przedszkolaków do uczestników uniwersytetu trzeciego wieku.

Według dr. hab. Pawła Kozakiewicza, Prof. SGGW na wyróżnienie zasługuje duże 

zaangażowanie dr. inż. Edwarda Roszyka w upowszechnianie wiedzy, zwłaszcza udział 

w Europejskiej Nocy Muzeów, Poznańskim Festiwali Nauki i Sztuki, Festynie 

Archeologicznym w Biskupinie oraz akcji edukacyjnej zorganizowanej przez Lasy 

Państwowe.

Recenzent - dr hab. Paweł Kozakiewicz, Prof. SGGW zauważył, że Habilitant był 

założycielem a obecnie jest członkiem zarządu i skarbnikiem Stowarzyszenia Technologów 

Drewna.

Dr inż. Edward Roszyk był członkiem komisji senackich, wydziałowych oraz 

zespołów ds. oceny jakości kształcenia, jak również brał udział w zespołach tworzących nowe 

programy studiów. Działalność organizacyjna przejawiała się tym, że w latach 2008-2011 był 

członkiem, a w latach 2012-2015 sekretarzem Wydziałowej Komisji Wyborczej. W kadencji 

2012-2016 był członkiem Senackiej Komisji ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu oraz członkiem Komisji Rady Wydziału ds. Studiów. W obecnej kadencji (2016- 

2020) pełni funkcję Prodziekana ds. Studiów.

Dr hab. Andrzej Krauss, Prof. UP w podsumowaniu osiągnięć dydaktycznych, 

organizacyjnych i popularyzatorskich bardzo wysoko ocenił wyżej wymienione osiągnięcia, 

przejawiające się w dążeniu do poprawy jakości procesu dydaktycznego, upowszechniania 

wiedzy oraz działań promocyjnych na rzecz Wydziału Technologii Drewna macierzystego 

Uniwersytetu.
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Podsumowanie

Dr inż. Edward Roszyk jest badaczem o ugruntowanych umiejętnościach pracy 

naukowej, potrafiącym umiejętnie wykorzystać oryginalne metodyki badawcze. Wyrazem 

tego jest duża aktywność naukowa mająca odzwierciedlenie w dorobku publikacyjnym

0 zasięgu międzynarodowym, który został znacznie powiększony po uzyskaniu stopnia 

doktora.

Reasumując należy stwierdzić, że przedstawione dzieło naukowe pt. „Wilgotnościowe

1 ultrastrukturalne uwarunkowania parametrów mechanicznych drewna sosny (Pinus 

sylvestris L.) rozciąganego wzdłuż włókien” wnosi wiele nowych trwałych elementów do 

nauki, w szczególności w zakresie poznania związków między wilgotnością i ultrastrukturą 

drewna, a jego cechami wytrzymałościowymi. Dorobek naukowy dr. inż. Edwarda Roszyka 

wyraźnie wskazuje na sprecyzowany kierunek badawczy. Habilitant jest doświadczonym 

pracownikiem naukowym, który potrafi sformułować problem naukowy i konsekwentnie go 

rozwiązywać. Dodatkowo posiada dobre przygotowanie metodyczne i opanowany warsztat 

badawczy.

Konkluzje zamieszczone w recenzjach, jak i dyskusja w trakcie posiedzenia 

Komisji, pozwalają stwierdzić, że dr inż. Edward Roszyk wniósł znaczny wkład 

w rozwój dyscypliny drzewnictwo, a jego aktywność naukową należy określić jako 

bardzo istotną. Przedłożone dzieło naukowe oraz pozostały dorobek publikowany oraz 

inne osiągnięcia spełniają warunki określone w art. 16. ustawy z dnia 14. 03. 2003 r. 

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 osiągniecie przez dr. inż. Edwarda Roszyka 

standardu samodzielnego pracownika naukowego.

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski Dr hab. Grzegorz Cofta

(Przewodniczący) (Sekretarz)
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