
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 naukowych i tytule naukowym oraz 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) zwanej dalej Ustawą, w związku z art. 
179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w sprawie przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego dr. inż. Tomaszowi Rogozińskiemu, wszczętego dnia 12 marca 2019 r. w dziedzinie 
nauk leśnych, dyscyplinie drzewnictwo. 

§1 

Komisja działająca zgodnie z w/w Ustawą, uwzględniając rozporządzenie MNiSzW z dnia 19 
stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 
przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) i stosując kryteria zawarte w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 1 
września 2011 r. (Dz. U. Nr 196 poz. 1165), na posiedzeniu w niepełnym składzie (obecność 
usprawiedliwiona - dr. hab. Marka Juszczaka -recenzent) w dniu 25 czerwca 2019 r. w głosowaniu 
jawnym jednomyślnie pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Tomaszowi Rogozińskiemu. 

§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. Janusz Zawadzki (przewodniczący komisji) 

2. dr hab. Grzegorz Cofta (sekretarz komisji) 

3. prof. PG dr hab. Kazimierz Orłowski (recenzent) 

4. dr hab. Marek Juszczak (recenzent) 

5. dr hab. Radosław Mirski (recenzent) 

6. prof. ITD dr hab. Maria Władyka-Przybylak (członek komisji) 

7. prof. dr hab. Magdalena Zborowska (członek komisji) 

Poznań 25 czerwca 2019r. 



Załącznik 1 

UZASADNIENIE 

pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr inż. Tomaszowi Rogozińskiemu stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie nauki leśne, będące integralną 

częścią uchwały habilitacyjnej z dnia 25 czerwca 2019 r. 

Informacje ogólne 

Dr Tomasz Rogoziński studia wyższe ukończył w 1998 r. na Wydziale Technologii 

Drewna Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra 

inżyniera mechanicznej technologii drewna. Pracę magisterską pt.: „Wpływ konstrukcji 

ściany na termoizolacyjność ula wielkopolskiego" wykonał pod kierunkiem dra hab. inż. 

Piotra Pohla, a sama praca została wyróżmona w 1999 roku nagrodą Pszczelniczego 

Towarzystwa Naukowego za najlepszą pracę magisterską o tematyce pszczelarskiej. 

Bezpośrednio po ukończeruu studiów rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie 

Podstaw Konstrukcji Maszyn w Katedrze Obrabiarek i Urządzeń Przemysłowych na 

Wydziale Technologii Drewna. W efekcie przekształeeń organizacyjnych na Wydziale 

Technologii Drewna został przeniesiony do Katedry Inżynierii Środowiska Pracy do Zakładu 

Projektowania Systemów Przemysłowych, pozostając na stanowisku asystenta. Od 2007 roku, 

po obronie pracy doktorskiej pt. „Badania oporów przepływu powietrza o zmiennej 

wilgotności przez warstwę pyłu drzewnego na włókninach filtracyjnych" pracuje jako 

adiunkt. Pracę doktorską realizował pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Stanisława Dolnego, 

kierownika Katedry Inżynierii Środowiska Pracy. Po przejściu prof. dra hab. inż. Stanisława 

Dolnego na emeryturę na rok obejmuje po nim stanowisko kierownika katedry. W 2013 roku 

Katedra Inżynierii Środowiska Pracy zostaje rozwiązana, a zakład Projektowania Systemów 

Przemysłowych zostaje włączony w strukturę Katedry Meblarstwa. Równocześnie dr Tomasz 

Rogoziński zostaje powołany na kierownika tego Zakładu. Obecnie jest Kierownikiem 

Katedry Nauki o Drewnie. 

Osiągnięcie dr. inż. Tomasza Rogozińskiego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 marea 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) stanowi osiągnięcie naukowe pt. „Filtracyjne 

oczyszczanie powietrza z pyłów drzewnych". W skład cyklu publikacji wchodzą 4 prace o 

łącznej sumie punktów MNiSW 45 oraz sumaryeznym IF według bazy JCR 4,083, które są 

indywidualnymi pracami Habilitanta oraz cztery prace współautorskie o łącznej sumie 



punktów MNiSW 15 oraz sumarycznym IF według bazy JCR 0,300. We wszystkich pracach 

współautorskich Habilitant posiada znaczący wkład w ich powstanie, stanowiący niemalże 

80% 

Wszyscy recenzenci pozytywnie zaopiniowali osiągnięcie naukowe dr. inż. Tomasza 

Rogozińskiego. 

Dr hab. inż. Radosław Mirski w swojej reeenzji szczególnie dobrze ocenia wybór tematyki 

badań wskazując, że przeprowadzone doświadczenia oraz opracowane metody oceny 

skuteczności separacyjnej materiału filtracyjnego, pozwalają na uzyskiwanie precyzyjnych 

danych potrzebnych już na etapie projektowania i doboru odpylaczy filtracyjnych dla szeroko 

pojętego drzewnictwa. Jak zauważa recenzent założonym celem dzieła pt.: „Filtracyjne 

oczyszczanie powietrza z pyłów drzewnyeh" było określenie wpływu wybranych, 

najistotniejszych z punktu widzenia użytkowania odpylaczy filtracyjnych w przemyśle 

drzewnym, czynników na przebieg procesów filtracyjnej separacji pyłów drzewnych. Dla tak 

postawionego celu Habilitant sformułował aż 7 hipotez badawezych, z których zdaniem dr 

hab. inż. Radosława Mirskiego trzy są najistotniejsze. Zaliczył do nich: 

• metodę badań procesów filtracji w skali zwiększonej pozwala na ocenę wpływu 

czynników procesowych i technologicznych na przebieg procesu separacji pyłów 

drzewnych, 

• właściwości warstwy pyłowej na powierzehni materiału filtracyjnego i co za tym idzie 

przebieg filtracji zależą od rodzaju pyłu drzewnego, -

• możliwe jest opracowanie empirycznej metody określania skuteczności separacyjnej 

odpylacza filtracyjnego dla pyłów drzewnych, pracującego w różnych warunkach. 

Dr hab. inż. Marek Juszczak zauważa w swojej recenzji, iż brak jest tak szczegółowyeh 

analiz, w literaturze przedmiotu, procesu filtracji powietrza zanieczyszczonego pyłami 

drzewnymi pyłów. Przeprowadzenie takich szczegółowych badań i sformułowanie 

stosownych wniosków jest, już samo w sobie, znaczącym wkładem w rozwój dyscypliny 

„Nauki leśne". 

Prof. Dr hab. Kazimierz Orłowski do pionierskich zaliczył czwartą publikację w cyklu, w 

której opisano proces filtracyjnej separacji pyłów powstałych przy skrawaniu płyt wiórowych. 

Recenzent stwierdził, że eksperyment ten można ocenić jako niezbędny od strony poznawczej 

w celu określenia, w jakim stopniu warunki filtracji w tym warunkach są odmienne od 

przypadku filtracji pyłów z różnych gatunków drewna. 

Według recenzenta dr. hab. inż. Marka Juszczaka Habilitant sformułował wiele nowych i 

ważnych wniosków o charakterze utylitarnym z których wyróżnił 6 a mianowicie : 



1. Skuteczność odpylania- skuteczność separacyjna w większości badanych przypadków 

znacząco malała dla pyłów drzewnych o wymiarach ok. 2 mikrometry. Nie jest to typowe dla 

pyłów mineralnych, dla których skuteczność odpylania rośnie jednostajnie ze wzrostem 

średnicy pyłu. ' ^ . 

2. Stosowanie włóknin modyfikowanych powierzchniowo do usuwania pyłów drzewnych z 

powietrza, powoduje znaczny wzrost skuteczności odpylania - skuteczności separacyjnej, 

przy znacznie mniejszym wzroście oporów przepływu(tylko o ok. 25%). Nie jest to fakt 

powszechnie znany w procesie oczyszczania powietrza z pyłów mineralnych). 

3. Opory przepływu powietrza zanieczyszczonego pyłami z obróbki skrawaniem płyty 

wiórowej przez włókninę filtraeyjną, są znacznie większe od oporów filtracji powietrza z 

pyłami bukowymi czy sosnowymi (Habilitant jako pierwszy zajął się badaniem proeesu 

usuwania z powietrza za pomocą filtracji, pyłów z obróbki tych płyt drewnopochodnych i 

opisał ten proces). 

4. Zwiększenie wilgotności względnej powietrza (z 30 do 50%) zwiększa skuteczność 

odpylania, ale niestety zwiększa także opory przepływu powietrza, choć w mniejszym 

stopniu. A •:. r i,:-..---: 

5. Należy badać skuteczność odpylania - skuteczność separacyjną także w trakcie 

pneumatycznego oczyszczania włókniny, aby precyzyjnie określić skuteczność odpylania 

filtra tkaninowego w warunkach eksploatacyjnych. 

W podsumowaniu recenzji prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski stwierdził, że osiągnięcie 

naukowe zatytułowane -Filtracyjne oczyszczanie powietrza z pyłów drzewnych" jest 

wartościowe i wnosi ono wkład do dyscypliny „drzewnictwo" a w szczególności w 

obszarze wiedzy związanej z badaniami procesów filtracji i separacji pyłów drzewnych w 

funkcji badanych czynników. Do najważniejszych dokonań Kandydata wnoszących istotny 

wkład do nauk inżynierskich należy zaliczyć: 

• opracowanie i rozwijanie stanowiska do badań empirycznych procesu filtracji w ujęciu 

holistycznym (całościowym); , . < , ... . , . i .-

• wyznaczenie wartości współczynnika oporu pyłu versus rodzaju pyłów drzewnych, jakie 

mogą trafić do filtrów przemysłowych, 

• opracowanie autorskiej metody oznaczania skuteczności frakcyjnej separacji pyłów 

drzewnych przez filtr; 

• możliwość określania bardziej precyzyjnych danych wejściowych na etapie 

projektowania odpylaczy filtracyjnych w drzewnictwie. 



Ocena aktywności naukowej 

Dorobek naukowy dr inż. Tomasza Rogozińskiego jest następujący po uzyskaniu stopnia 

doktora opublikował 32 prace, które nie wehodzą w skład ocenianego osiągnięcia 

naukowego. Wskaźniki bibliometryczne łączne są jak następuje: 

• sumaryczny wskaźnik oddziaływania zgodnie z rokiem publikacji IF = 

' - 13,026, 

• liczbacytowańwedługbazy Web of Science, bez autocytowań 18, 

• liczbacytowańwedługbazy SCOPUS, bez autocytowań 21; 

• • indeks Hirscha według bazy Web of Science h = 4; 

indeks Hirscha według bazy SCOPUS h = 4; 

• indeks Hirscha według Research Gate h = 4. 

Całkowity dorobek naukowy Habilitanta wg punktacji Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dotyczącej wykazu czasopism naukowych z liczbą punktów przyznawanych za 

publikacje w tych czasopismach wynosi 490 pkt. 

Jak zauważa dr hab. inż. Marek Juszczak wkład Habilitanta w powstanie tych publikacji jest 

bardzo istotny i obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji badań, udział w wykonaniu 

doświadczeń oraz większości oznaczeń, analizę i opracowanie wyników, wyciągnięeie 

wniosków, przygotowanie i redakcję manuskryptów. 

Dr hab. inż. Radosław Mirski zauważa, że biorąc pod uwagę małą liczbę czasopism wysoko 

punktowanych z zakresu drzewnictwa, osiągnięcia dra Tomasza Rogozińskiego w tym 

obszarze należy uznać za znaczące. Recenzent podkreślił duże zaangażowanie w dążeniu do 

pogłębiania wiedzy w zakresie uprawianej dyscypliny naukowej, gdyż większość 

punktowanych wskaźników uzyskał po doktoracie. 

Wskaźniki bibliometryezne dr. Tomasza Rogozińskiego recenzent prof. Dr hab. Kazimierz 

Orłowski ocenia pozytywnie, co pozwala jemu stwierdzić, źe prace Kandydata są znane i 

cenione w kręgach specjalistów, czego dowodem jest powoływanie się autorów innych prac 

(w tym autorów zagranicznych) na jego publikacje o czym świadczą powyższe wartości 

indeksu h. 

Dorobek naukowy dra Tomasza Rogozińskiego ocenił dr hab. inż. Radosław Mirski jako 

wartościowy pod względem naukowym oraz ściśle ukierunkowany. Kluczowe 

zainteresowania i osiągnięcia naukowe dra Tomasza Rogozińskiego skupiają się wokół 

następujących zagadnień: 

• zwalczania zapylenia powietrza w przemyśle drzewnym. 



• charakterystyki jakościowej i ilościowej źródeł zapylenia, 

• wpływu wilgotnośei względnej powietrza na zjawiska zaehodzące podczas procesów 

odpylania. 

Prof. dr hab. inź. Kazimierz Orłowski zauważył, że dorobek naukowy dr. inż. Tomasza 

Rogozińskiego jest praktycznie jedno wątkowy, wskazujący na wyraźnie ukształtowany 

obszar zainteresowań naukowych Habilitanta, a w szczególności Jego kompetencje w teorii i 

praktyce eksperymentalnej dotyczącej badań zjawisk towarzyszących procesowi filtraeji i 

separacji pyłów drzewnych, można przyjąć w sumarycznej oeenie, że w stopniu dość dobrym 

spełnia on kryteria stawiane Osobom ubiegającym się o stopień naukowy doktora 

habilitowanego. 

Jak zauważają Recenzenci za działalność naukową otrzymał zespołową nagrodę I stopnia JM 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz jego rozprawa doktorska w 2006 roku 

została wyróżniona nagrodą Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Recenzenci jednoznacznie podkreślają, iż dorobek naukowo-badawczy dr inż. 

Tomasza Rogozińskiego jest znaczący, a przedstawiona tematyka badawcza w ich opinii jest 

aktualna 



Ocena osiągnięć dydaktycznych, działalności organizacyjnej oraz współpracy z 
instytucjami 

Działalność dydaktyczna Kandydata jest związana z kierunkami studiów Technologia 

drewna. Ochrona środowiska. Projektowanie mebli były to następujące zajęcia. < ^ 

• projektowanie zakładów przemysłu drzewnego (wykłady i ćwiczenia) na 

kierunku technologia drewna; 

• urządzenia transportowe (wykłady i ćwiczenia) na kierunku technologia drewna, 

technologie ochrony powietrza (wykłady i ćwiczenia) na kierunku oehrona 

środowiska, 

• projektowanie systemów produkcyjnych na kierunku projektowanie mebli 

(wykłady i ćwiczenia); 

• urządzenia transportowe na kierunku projektowanie mebli (wykłady). 

Jak zauważył w swojej ocenie dr hab. inż. Radosław Mirski na silne zaangażowane 

Habilitanta w działalność dydaktyczną wyraźnie wskazuje liczba prac inżynierskich i 

magisterskich, w których dr inż. Tomasz Rogoziński pełnił rolę promotora. Łącznie prowadził 

aż 28 prac, dokładnie po 50% w roli promotora prac inżynierskich i magisterskich. Tak duża 

liczba prowadzonych prac dyplomowych wskazuje nie tylko na to, że Pan dr. inż. T. 

Rogoziński zajmuje się ciekawymi zagadnieniami technologicznymi, ale także, że posiada 

liczne kompetencje miękkie, które przyciągają osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z 

tematyki projektowania zakładów przemysłu drzewnego czy urządzeń transportowych. 

Z kolei prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski uważa, że ważnym osiągnięciem dr. T. 

Rogozińskiego w obszarze kształcenia kadr naukowych było pełnienie funkcji promotora 

pomocniczego w zakończonym przewodzie doktorskim dr. inż. Zbigniewa Potoka, tytuł 

rozprawy „ Włókniny poliestrowe z membraną PTFE w filtracyjnym oczyszczaniu powietrza 

z pyłu drzewnego" (promotor prof. dr hab. Stanisław Dolny, data nadania stopnia 27.10.2017 

r.). 

W latach 2009 - 2010 pełnił funkcję kierownika Katedry Inżynierii Środowiska Pracy, a od 

października 2013 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Projektowania Systemów 

Przemysłowych w Katedrze Meblarstwa, obecnie jest kierownikiem Katedry Meblarstwa. 

Dr hab. inż., Radosław Mirski stwierdza, że Habilitant legitymuje się liczną współpracą z 

ośrodkami naukowymi, takimi jak: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Włókien Naturalnych 

i Roślin Zielarskich, Uniwersytet Przyrodniczy Grzegorza Mendla w Brnie, Uniwersytet 

Macieja Bela w Bańskiej Bystrzyey. Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu czy Białoruski 



Państwowy Uniwersytet Techniczny w Mińsku. Efektem współpracy z tymi ośrodkami są 

liczne oryginalne prace twórcze oraz doniesienia. 

Dr inż. Tomasz Rogoziński był lub jest wykonawcą w sześciu projektach badawczych i 

badawczo-rozwojowych, finansowanych przez KBN lub NCBR, w tym w jednym pełni 

funkcję kierownika prac badawczych prowadzonych w UP w Poznaruu. Wykonał także 

ekspertyz i analizy na zamówienie przemysłu. 

Dorobek obejmujący działalność dydaktyczną, organizacyjną i współpracę międzynarodowa 

Recenzenci oceniają pozytywnie. 



Podsumowanie 

, ^ Wszystkie recenzje w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Rogozińskiego są 

pozytywne. Recenzenci jednomyślnie stwierdzili, że osiągnięcia naukowe dr. inż. Tomasza 

Rogozińskiego wnoszą znaczący wkład w rozwój dyscypliny drzewnictwo, który został 

odzwierciedlony w cyklu 8 publikacji, będącymi podstawą do ubiegania się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego oraz w pozostałej aktywności naukowej, dydaktycznej i 

orgaiuzacyjnej. Dokonania Habilitanta spełniają podstawowe wymagania określone w 

Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U Nr 56, poz. 595 ze zm.) oraz kryteria osiągnięć zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku (Dz. U. 

Nr 196, poz. 1165) i stanowią podstawę do nadania dr. inż. Tomaszowi Rogozińskiemu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych w dyscyplinie 

drzewnictwo. Pozostali Członkowie Komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Janusz Zawadzki 

(przewodniczący), prof. dr hab. Maria Władyka-Przybylak (członek), prof. dr hab. Magdalena 

Zborowska (członek) oraz dr hab. Grzegorz Cofta (sekretarz) również wyrazili pozytywną 

opinię dotyezącą osiągnięcia naukowego, pozostałego dorobku naukowego oraz aktywności 

dydaktycznej i organizacyjnej. Komisja, po zapoznaniu się z pełną dokumentacją wniosku dr. 

inż. 

Tomasza Rogozińskiego i po przeprowadzonej merytorycznej dyskusji stwierdza, że dr inż. 

Tomasz Rogoziński wpisuje się w rozwój dyseypliny naukowej drzewnictwo. Uwzględniając 

również konkluzje zawarte we wszystkich recenzjach, komisja pozytywnie opiniuje wniosek 

o nadanie dr. inż. Tomaszowi Rogozińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne. 

Sekretarz Przewodniczący 

dr hab. inż. Grzegorz Cofta prof. dr hab. inż. Janusz Zawadzki 


