
UCHWAŁA 

Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na podstawie 
art. 18a, ust. 5 Ustawy z dnia ł4 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. ł 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. Macieja Sydora, wszczętego dnia 
1 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 pełnym 
składzie w dniu 25 lipca 2019 r. w głosowaniu jawnym pozytywnie opiniuje wniosek 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych, dyscyplinie drzewnictwo 
dr. inż. Maciejowi Sydorowi. 

Wynik glosowania: 
glosy za 7 , glosy przeciw O, glosy wstrzymujące się O 

§2 
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr ł stanowiący jej uzasadnienie. 

§ 3 

Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Dziekanowi Wydziału Technologii Drewna 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

1. prof. dr hab. inż. Janusz Zawadzki (Przewodniczący Komisji) L...(:i^.9:?.^.^lc'^r' 

2. dr hab. inż. Władysław Kusiak (Sekretarz Komisji) 

3. prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski (Recenzent) .. 7^'.. .^.'/l^flTf.^^. 

4. dr hab. inż. Rafał Czarnecki (Recenzent) 

5. dr hab. inż. Mariusz Kormanek (Recenzent) 

6. prof. dr hab. inż. Wiesław Olek (Członek Komisji) 

7. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Prądzyński (Członek Komisji) 



Załącznik ł 

UZASADNIENIE 

uchwały o nadanie dr. inż. Maciejowi Sydorowi 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie drzewnietwo, 

będące integralną częścią uchwały Komisji Habilitacyjnej 
z dnia 25 lipca 2019 r. 

Informacje ogólne 

Doktor inżynier Maciej Sydor urodził się ł2 marca 1975 r. w Kożuchowie. W latach 1990-
1996 uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Samochodowych w Zielonej 
Górze. 25 czerwca 2001 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera, kończąc studia na 
kierunku budowa maszyn, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Zielonogórskiej 
i przedkładając pracę magisterską pt. Projekt koncepcyjny wózka inwalidzkiego aktywnego, 
wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Franciszka Romanowa. 
Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Właściwości konstrukcyjne półsztywnych kątowych 
połączeń płyt drewnopochodnych ze złączami, decyzją Rady Wydziału Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej, podjętą 5 lipca 2005 r., otrzymał stopień naukowy 

' doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Promotorem rozprawy 
był prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Janusz Mielniczuk 
i prof. dr hab. inż. Arnold Wilczyński. 
Dr inż. Maciej Sydor w 2001 roku został zatrudniony na Wydziale Technologii Drewna 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (do 2008 r. Akademia Rolnicza im. Augusta 
Cieszkowskiego), początkowo na stanowisku asystenta, a od 2005 roku na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn, w Zakładzie Podstaw 
Konstrukcji Maszyn, którego w łatach 2012-2018 r. był kierownikiem. Od roku 2012 pełni 
funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 

W działalności naukowej Habilitanta, znaczącą częścią całego, konsekwentnie 
gromadzonego dorobku naukowego oraz utylitarnego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie 
drzewnictwo, zajmuje problematyka dotycząca połączeń łącznikowych, przedstawiona 
w prezentowanym cyklu publikacji, obejmującego głównie zagadnienia mające na celu 
poznanie problematyki eksperymentalnego badania właściwości użytkowych połączeń 
łącznikowych, szczególnie w meblarstwie. 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe dr. inż. Macieja Sydora, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) stanowi cykl ośmiu powiązanych publikacji, 
zatytułowany Badania konstrukcyjne łącznikowych połączeń stosowanych w drzewnictwie. 
Cykl ten obejmuje jedną monografię, jeden przyznany patent oraz sześć artykułów 
zamieszczonych w czasopismach z listy JCR i czasopismach z dotychczasowej listy 
ministerialnej B: 
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1. Sydor M. 2011. Drewno w budowie maszyn: historia najważniejszego tworzywa. Poznań: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 385 (30 pkt. MNiSW). 

2. Sydor M . 2016. Węzeł konstrukcyjny połączenia dwóch płytowych ełementów, zwłaszcza 
mebłowych. Patent na wynalazek PL 221722 BI udzielony przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgłoszenia z roku 2012. (15 pkt. MNiSW). 

3. Sydor M. , Zmyślony G., Pinkowski G., Szymański W. 2015. The influence of pitch on the 
hołding power of screws in Scots pine wood. Annałs of WULS - SGGW, Forestry and 
Wood Technology. 90:196- 200. (10 pkt. MNiSW). 

4. Sydor M. , Wołpiuk M. 2016. The effect of pitch of thread on the force retaining screws in 
par- ticłeboard. Annałs of WULS - SGGW, Forestry and Wood Technology. 96:151-156. 
(10 pkt. MNiSW). 

5. Sydor M. , Wołpiuk M. 2016. Anałysis of resistance to axiał withdrawał of screws 
embedded in łocałły reinforced MDF. Drewno. 59(ł96):173-182. (IF 0,642; 15 pkt. 
MNiSW). 

6. Wołpiuk M. , Sydor M. 2016. Practicał screw withdrawał strength in chosen wood-based 
com- posites. Annałs of WULS - SGGW, Forestry and Wood Technology. 96:310-314. 
(10 pkt. MNiSW). 

7. Branowski B., Zabłocki M. , Sydor M. 2018. Experimentał anałysis of new furniture joints. 
BioResources. ł3(l):370-382. (IF 1,396; 40 pkt. MNiSW). 

8. Sydor M. 2019. Geometry ofWood Screws: A Patent Review. Eur. J. Wood Prod. 77:93-
103. (IF 1,401; 30 pkt. MNiSW). 

Profesor dr hab. Kazimierz Orłowski ujął wymieniony cykl publikacji następująco: 
„Wśród prac stanowiących oceniane osiągnięcie to 3 artykuły w czasopismach z listy JCR 
(poz. 5, 7 i 8; w tym jeden autorski - 100% udział), 3 artykuły w czasopiśmie z listy 
ministerialnej B (3, 4 i 6), 1 patent ze 100% udziałem twórczym oraz 1 monografia. Średni 
udział procentowy autorstwa Kandydata w pracach zgłoszonych do osiągnięcia wynosi 
73,75%". 

Zdaniem Recenzenta dyskusyjne wydaje się „zaliczenie przez Habilitanta monografii pt. 
Drewno w budowie maszyn: historia najważniejszego tworzywa do zaproponowanego 
osiągnięcia naukowego, jako jeden z elementów jednolitego cyklu publikacji, z uwagi na to, 
że nie pasuje ona do tematyki zdefiniowanej jako Badania konstrukcyjne łącznikowych 
połączeń stosowanych w drzewnictwie". Recenzent „zdaje sobie doskonale sprawę, 
że rzeczona monografia stanowi efekt wieloletniej i skrupulatnej kwerendy literaturowej 
Autora (...) jest to opracowanie wartościowe, chociaż w wielu miejscach brak jest 
konsekwencji w postępowaniu". 

Uwzględniając powyższe prof. dr hab. inż. K. Orłowski do oceny osiągnięcia zaliczał 
prace z poz. 2-8. 

W ocenie Recenzenta, pozycja nr 2 (patent PL 221722), z uwagi rozwiązanie 
zaproponowane w opisie patentowym daje możliwość wielokrotnego, łatwego rozłączania 
i łączenia elementów. Jest to wyróżniająca cecha wśród łącznikowych połączeń meblarskich, 
które typowo są nierozłączne lub warunkowo rozłączne. 

W publikacjach, poz. 3. i 4. „Nowością jest zastosowanie zmienności konstrukcyjnej 
jednej postaci skoku gwintu w odniesieniu do wybranych tworzyw drzewnych", a „dokonana 
analiza statystyczna w obydwu pracach świadczy o prawidłowym podejściu do eksperymentu 
i jego analizy". 

W artykule poz. 5. przedstawiono nowatorskie podejście do poprawy zdolności 
wkrętów do skutecznego „zakotwiczania się" w łączonym materiale. „Polepszenie 
możliwości połączenia uzyskano dzięki zastosowaniu nanopreparatu sieciującego lokalnie 
materiał łączony. Efekt synergiczny połączenia mechaniczno adhezyjnego zaowocował 50% 

2 



wzrostem siły utrzymującej wkręt w porównaniu do braku łokałnej modyfikacji" i jest to 
zdaniem Recenzenta „cenny wniosek poznawczy". 

Uzupełnieniem opisanych w artykułach o poz. od 3. do 6. badań konstrukcyjnych 
wybranych połączeń łącznikowych stosowanych w drzewnictwie jest artykuł zamieszczony 
pod poz. 7, w którym przedstawiono wyniki badań nośności i sztywności trzech rodzajów 
połączeń ełementów graniakowych z elementami płytowymi, z których dwa były 
innowacyjne, a jeden z nich pełnił funkcję rozwiązania referencyjnego. Ciekawym z punktu 
widzenia poznawczego był przebadany, dotychczas niespotykany w meblarstwie, sposób 
kształtowo-ciemy przenoszenia sił użytkowych. 

Zdaniem Recenzenta „Do pionierskich prac należy zaliczyć publikację poz. 8 z cyklu. 
Habilitant dokonał w niej szczegółowej analizy dostępnej literatury patentowej, 
wykorzystując do tego celu eksplorację danych. Wartością pracy jest to, że na podstawie 
przeprowadzonych analiz wskazano na małe skorelowanie dwóch ważnych obszarów 
działalności człowieka: nauki i techniki. 

Profesor K. Orłowski stwierdził, że „Znaczna część przedstawionego do oceny dorobku 
naukowego Habilitanta ma raczej charakter raportów technicznych niż prac naukowych, 
opartych na ważnych zasadach prowadzenia badań i ich naukowego opracowania", niemniej 
jednak „opracowanie to ma duże znaczenie utylitarne". 

Według Recenzenta, łączny współczynnik oddziaływania IF publikacji zaliczonych do 
ocenianego cyklu wynosi 3,864, a ich liczba cytowań według bazy Web of Science (bez 
autocytowań) wynosi 1. 

„Podsumowując ocenę dorobku publikacyjnego stanowiącego osiągnięcie naukowe 
zatytułowane Badania konstrukcyjne łącznikowych połączeń stosowanych w drzewnictwie 
jest wartościowe i wnosi ono wkład do nauk leśnych (dotychczas drzewnictwo), a w 
szczególności w obszarze wiedzy związanej z badaniami konstrukcji połączeń drewna 
i tworzyw drewnopochodnych" - stwierdza prof. K. Orłowski i uzupełnia, że wniesione 
uwagi są „uwagami dyskusyjnymi i nie umniejszają osiągnięciu naukowemu Habilitanta". 

Recenzent stwierdza, że „Do najważniejszych dokonań Kandydata wnoszących istotny 
wkład do nauk inżynierskich należy zaliczyć: 

• zaproponowanie w obszarze badań konstrukcyjnych łącznikowych połączeń tworzyw 
drzewnych podejścia polegającego na dekompozycji łącznika na dwa systemy: system 
kotwiczenia w łączonych materiałach oraz system przenoszenia sił użytkowych 
i montażowych; 

• zdefiniowanie praktycznej zdolności do przeciwstawienia się sile wyrywającej dla 
wkrętów, która zawiera się w przedziale 48 do 80% siły maksymalnej. Najmniejsze wartości 
zaobserwowano dla drewna sosnowego, wartości pośrednie występują (ok. 60%) dla płyty 
wiórowej i MDF, a największe zaś dła zmodyfikowanej lokalnie (przez zastosowanie 
nanopreparatu sieciującego lokalnie materiał łączony) płyty MDF (ok. 80%); 

• wskazanie kierunków prowadzenia przyszłych badań konstrukcyjnych wkrętów, które 
powinny obejmować problemy związane ze zjawiskami występującymi przy ich wkręcaniu, 
tj. zmniejszanie podatności na pękanie materiału podczas wkręcania bez otworu pilotującego, 
zmniejszanie zapotrzebowania energetycznego, uproszczenia w technologii wykonywania 
połączeń. 

W oparciu o dokonaną ocenę osiągnięcia naukowego w postaci cyklu 7. publikacji, 
prof. K. Orłowski stwierdza, że przedstawione przez Habilitanta osiągnięcie spełnia w dość 
dobrym stopniu kryteria określone w art. 16. Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze 
zm.), a także w świetle kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia ł. września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). 
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Dr hab. inż. Rafał Czarnecki podkreśla, że monografia „Drewno w budowie maszyn. 
Historia najważniejszego tworzywa", została wyróżniona na XV Międzynarodowych Targach 
Książki Naukowej w Poznaniu w 2011 r. oraz przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT w ramach 7. Edycji Targów Książki Akademickiej i Naukowej 
w Warszawie w 2013 r. Jego zdaniem, na podkreślenie zasługuje fakt uwzględnienia w pracy 
różnorodności gatunkowej drewna i uważa, że „Jest to bardzo istotne, ponieważ zbyt często 
do tego materiału podchodzi się po prostu jak do „drewna", któremu przypisuje się 
właściwości w pewnych stosunkowo dużych zakresach, uniemożliwiających uwzględnianie 
jego specyfiki". Jego zdaniem „Zagadnienia te zostały w sposób systematyczny i bardzo 
staranny przedstawione w monografii", a „Cechy konstrukcyjne wyrobów z drewna 
i materiałów drewnopochodnych zostały powiązane z właściwościami tych materiałów". 

Opis patentowy (poz. 2) przedstawia rozwiązanie dedykowane do połączeń meblarskich 
kątowych, umożliwiające wielokrotne łączenie i rozłączanie elementów płytowych. Zdaniem 
Recenzenta „Rozwiązanie należy uznać za przydatne także w zastosowaniach innych niż 
wskazane w tytule opisu patentowego". 

W artykule naukowym, poz. 3 z cyklu publikacji osiągnięcie „Podsumowane zostało 
trzema oczywistymi wnioskami", „bez przeprowadzenia nawet uproszczonej analizy 
wyników". Podobnie brakuje odkrywczych wniosków w artykuł poz. 4, gdyż „Analiza 
wyników sprowadza się do dwóch zdań. Hipotezy nie potwierdzono". Zdaniem Recenzenta 
„Obydwa wyżej przedstawione artykuły są najsłabszą częścią cyklu". 

Artykuł z poz. 6 „próbuje przybliżyć ten problem i pozytywnie weryfikuje hipotezę 
wskazującą na potrzebę określania nie tylko samej siły wyrywającej, ale całego zagadnienia, 
jakim jest zdolność utrzymywania wkrętów. Pojawiają się także treści, które częściowo 
uzupełniają rozważania z dwóch poprzednich artykułów - stwierdza Recenzent. 

Natomiast na podkreślenie zasługuje przedstawienie możliwości poprawy zdolności 
wkrętów do skutecznego „zakotwiczania się" w łączonych elementach zaprezentowane 
w artykule poz. 5 z prezentowanego cyklu, gdyż „Innowacyjność metody jest bezdyskusyjna, 
aczkolwiek starannego przemyślenia wymaga zakres jej stosowania, to znaczy określenie 
w jakich rozwiązaniach można stosować tego typu połączenie, zapewne nierozłączne, a w 
jakich nie". 

Wartością artykułu poz. 7 jest, zdaniem dr. hab. inż. R. Czarneckiego, „Poza 
wyznaczeniem i porównaniem wartości liczbowych parametrów wytrzymałościowych 
zweryfikowano korzystne cechy mechanizmu kształtowociemego do przenoszenia sił 
użytkowych", także wskazanie preferowanych kierunków „poprawy właściwości 
konstrukcyjnych połączeń ełementów wykonanych z tworzyw drzewnych". 

Z grona przedłożonych publikacji, za „najlepszą pracą z całego cyklu" uznać należy 
artykuł Geometry of Wood Screws, autorstwa Habilitanta (poz. 8), w którym „W sposób 
bardzo interesujący i nowatorski przeprowadzono kwerendę ponad 600 dokumentów 
patentowych dotyczących wkrętów do tworzyw drzewnych. Artykuł ten „Stanowi istotny 
wkład w badania naukowe dotyczące łączników do drewna i materiałów drewnopochodnych". 

Według dr. hab. inż. R. Czarneckiego „Sumaryczny pięcioletni impact factor za 
osiągnięcie wynosi 3,838, a liczba punktów MNiSW to 160" i zdaniem Recenzenta cykl pod 
wspólnym tytułem „Badania konstrukcyjne łącznikowych połączeń stosowanych 
w drzewnictwie", przedstawiony jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym 
spełnia wymagania zawarte w artykule 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1789). 

W swojej recenzji dr hab. inż. Mariusz Kormanek zwraca uwagę na istniejący związek 
dużej części pozostałych 114 autorskich publikacji z opisywanym osiągnięciem, co świadczy 
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o tym, że „osiągnięcie wynika z wieloletniej pracy badawczej i jest sumą wiedzy zdobytej w 
oparciu o głębokie przemyślenia i doświadczenie badawcze związane z poruszaną tematyką". 

Zdaniem Recenzenta, w prezentowanym cyklu publikacji, dr inż. Maciej Sydor postawił 
sobie następujące cele naukowe: 
1. Zidentyfikowanie właściwości konstrukcyjnych różnych klas urządzeń, a następnie 

powiązanie ich cechami materiałowymi różnych gatunków drewna. Wskazanie 
źródłowych realizacji, na podstawie, których mogą być projektowane i konstruowane 
współczesne wyroby z drewna. 

2. Jakościowe i ilościowe opisanie zjawisk zachodzących przy przenoszeniu sił 
mechanicznych w połączeniach łącznikowych ełementów lignocelułozowych, w tym 
ilościowe opisanie wybranych ważnych właściwości konstrukcyjnych połączeń. 
Metodyczna diagnoza potrzeb w zakresie eksperymentalnego badania właściwości 
użytkowych połączeń łącznikowych w meblarstwie. 

3. Wspieranie tworzenia innowacji konstrukcyjnych w dziedzinie łączników do drewna i do 
tworzyw drewnopochodnych. 

Recenzent uważa, że monografia (poz.l) jest „szczególnie cenną", ponieważ „Autor 
wykonał tę pracę pod wpływem zainteresowania drewnem i tworzywami drewnopochodnymi 
jako materiałami, których rozrzut właściwości konstrukcyjnych jest bardzo duży ze względu 
na sam materiał oraz ze względu na zmiany w czasie, jakie w nim zachodzą pod wpływem 
czynników fizycznych i biochemicznych". Podstawowym naukowym rezultatem monografii 
było „zidentyfikowanie rzeczywistych cech konstrukcyjnych różnych klas urządzeń typu 
maszynowego oraz ich powiązanie z oczekiwaniami wobec materiału drzewnego" i rezultat 
ten osiągnięto. 

Rezultat zaprezentowany w publikacji z poz. 2 osiągnięcia naukowego, to dokument 
patentowy PL 221722 B I na wynalazek, którego Habilitant jest jedynym twórcą. Jak napisano 
w recenzji „Wynalazek powstał na potrzeby przemysłu meblarskiego i we współpracy 
z określonym producentem mebli, co uważam ze bardzo cenne, a na co również zwraca 
uwagę jego Autor. Świadczy to o potrzebie znalezienia praktycznego zastosowania dla 
prowadzonych przez Habilitanta badań i chęci realizacji swych pomysłów w przemyśle". 

Rezultaty zaprezentowane w publikacjach z poz. od 3 do 7 wchodzące w skład 
osiągnięcia są - jak pisze Recenzent - wynikiem przeprowadzonych badań konstrukcyjno-
eksperymentalnych. „Nowością w publikacjach, na co zwraca szczególną uwagę Autor, jest 
zastosowanie zmienności konstrukcyjnej jednej postaci wkrętu w odniesieniu do wybranych 
tworzyw drzewnych w odróżnieniu od zwykle przyjmowanej w literaturze metody, w której 
przy niezmiennym wkręcie, porównywane są różne tworzywa". 

Jak stwierdza Recenzent: „Autor publikacji zawraca uwagę, że pomimo pozytywnych 
rezultatów przeprowadzanych eksperymentów stosowanie nanopreparatu nie zawsze jest 
uzasadnione w masowym wytwarzaniu współczesnych mebli o krótkim czasie użytkowania, 
ponieważ jest to dodatkowa operacja technologiczna, która musi być wykonywana 
bezpośrednio przed montażem wkrętu i trudno tę operacje wprowadzić we współcześnie 
stosowanych meblach typu RTA. Ta uwaga świadczy o spojrzeniu praktycznym na rezultaty 
uzyskane przez siebie w wyniku przeprowadzonych badań eksperymentalnych". 

W artykule z poz. 8 osiągnięcia, którego Hablilitant jest jedynym autorem, dokonano 
analizy właściwości konstrukcyjnych wkrętów. Dr hab. inż. M. Kormanek, podobnie jak 
pozostali recenzenci, dostrzegł wagę tej pracy i wskazał „za bardzo cenne, propozycje 
wykorzystania wyników przedstawionych w osiągnięciu naukowym". 

Dr hab. inż. M . Kormanek podkreśla, że artykuły naukowe przybliżające wyniki prac 
konstrukcyjno eksperymentalnych z pozycji od 2 do 7 osiągnięcia, świadczą o dużym 
doświadczeniu w prowadzeniu tego typu prac, znajomości literatury przedmiotu, ale też, co 
szczególnie współcześnie ważne, umiejętności zaprezentowania uzyskanych rezultatów 
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w czasopismach z listy JCR (poz. 5 i 7) - podkreśla Recenzent. Praca przeglądowa dotycząca 
rozwiązań patentowych (poz. 8) związanych z geometrią wkrętów, prezentuje z kolei duże 
umiejętności w posługiwaniu się narzędziami do meta analizy i potrzebie poszukiwania styku 
nauki z praktyką, czego również wyrazem jest patent z poz. 2 osiągnięcia. Nastawienie na 
praktyczne wykorzystanie swoich pomysłów, to bardzo istotny cenny element 
charakteryzujący działalność badawczą Habilitanta. 

Łączna wartość współczynnika IF za osiągnięcie naukowe zgodnie z rokiem wydania 
według bazy Journal Citation Reports wynosi 3,439, a suma punktów według MNiSW wynosi 
160. 

„Podsumowując przedstawione do oceny osiągnięcie stwierdzam, że ma ono znaczące 
walory zarówno metodyczne, utylitarne, ale też w przypadku publikacji z poz. 1 jest 
szczególnie istotnym elementem możliwym do wykorzystania przez naukowców, 
konstruktorów oraz przez nauczycieli będąc pomocą w prowadzonym procesie 
dydaktycznym. Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe jest spójne koncepcyjnie, 
ujmuje zarówno aspekt historyczny zastosowania drewna, bardzo szeroko i ciekawie opisany 
w unikalnej publikacji o charakterze monografii, ale i współczesną problematykę 
zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych, opartą na wynikach 
eksperymentalnych badań własnych Habilitanta" - napisał w recenzji dr hab. inż. M. 
Kormanek. 

Ocena aktywności naukowej i pozostałego dorobku naukowego 

Recenzenci podstawowe zainteresowania naukowe dr. inż. Macieja Sydora podzielili na 
cztery główne obszary tematyczne: 

• pierwszy z obszarów obejmuje badania konstrukcyjne połączeń drewna 
i tworzyw drewnopochodnych; 

• drugi obszar to technologia obróbki drewna i badań przemysłowych 
z dyscypliny drzewnictwo; 

• trzeci obszar badawczy dotyczy zastosowania CAD w drzewnictwie, 
a zwłaszcza jego zastosowania do projektowania połączeń tworzyw drzewnych; 

• czwarty obszar tematyczny dotyczy ergonomii i techniki asystującej. 
Dr hab. inż. Mariusz Kormanek zauważa, że „zdecydowana większość istotnych pozycji 

w dorobku naukowym Kandydata dotyczy okresu po uzyskaniu stopnia doktora", a indeksy 
bibliometryczne kształtują się następująco: suma punktów MNiSW wynosi 564 
(z uwzględnieniem osiągnięcia naukowego - 724), sumaryczny Impact Factor według listy 
Journal Citation Reports zgodnie z rokiem opublikowania - 3,067 (z uwzględnieniem 
osiągnięcia naukowego - 6,506), cytowania według bazy Web of Science - 6, wskaźnik 
Hirscha - 2. Ponadto dr inż. M. Sydor jest właścicielem 4 patentów, 2 wdrożeń wynalazku 
oraz wykonał 4 zgłoszenia wynalazku. 

„W przypadku starania się o stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
leśnych, dyscyplinie drzewnictwo, powyższe indeksy należy uznać za wystarczające". 
W podsumowaniu Recenzent stwierdził, że „Pan dr inż. Sydor jest dojrzałym badaczem, 
którego zainteresowania badawcze są bardzo szerokie. Zwraca uwagę umiejętność pracy 
samodzielnej ale i w zespołach". 

Prof. K. Orłowski w swojej recenzji podaje podobne wskaźniki, przy czym uważa on, że 
„wskaźniki bibliometryczne dr. Macieja Sydora z uwagi na to, że jego działalność naukowa 
zawiera się raczej w niszowym obszarze, oceniam pozytywnie". Ponadto, podobnie jak dr 
hab. inż. M . Kormanek docenia aktywność w działalności wynalazczej. 

Prof. dr hab. inż. K. Orłowski stwierdził, że dr inż. Maciej Sydor jest autorem 
monografii naukowej, która była składową ocenianego osiągnięcia, a także dwu 
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podręczników: „ Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego 
projektowania" oraz „Wskazówki dla piszących prace dyplomowe. Oprócz tego, jest autorem, 
bądź współautorem 23. rozdziałów w monografiach, ze średnim udziałem autorskim 
wynoszącym 58%. 

„Biorąc pod uwagę fakt, że dorobek naukowy dr. inż. Macieja Sydora jest praktycznie 
dwuwątkowy, wskazujący na dwa obszary zainteresowań naukowych Habilitanta, a w 
szczególności Jego kompetencje w teorii i praktyce eksperymentalnej dotyczącej badań 
konstrukcji łączników dła drzewnictwa oraz ergonomii i asystującej techniki, można przyjąć 
w sumarycznej ocenie, że w stopniu ponad dobrym spełnia on kryteria stawiane Osobom 
ubiegającym się o stopień naukowy doktora habilitowanego" - konkluduje prof. dr hab. inż. 
K. Orłowski 

Dr hab. inż. R. Czarnecki także zauważa, że aktywność naukowa Habilitanta „W istotny 
sposób wspierała ona osiągnięcia w zakresie prac rozwojowych i badań dla przemysłu, które 
zaowocowały ośmioma pracami na zamówienie, dwoma zgłoszeniami patentowymi i jednym 
patentem na wynalazek". Z kolei zagadnienia dotyczące ergonomii i techniki asystującej 
opublikowano w 52 pozycjach i w tym odniesieniu podkreśla, że osiągnięcia związane z tymi 
zagadnieniami w większości uznać należy je za bardzo liczne i różnorodne. 

Suma punktów za wszystkie osiągnięcia po uzyskaniu stopnia doktora to 724" - co 
zdaniem Recenzenta „spełnia wymagania zawarte w artykule 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)". 

Ocena osiągnięć dydaktycznych, działalności organizacyjnej 
oraz współpracy z instytucjami 

Profesor dr hab. inż. K. Orłowski zwraca uwagę na czynny udział Kandydata 
w programie „Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej" CEEPUS. Ponadto 
ważnymi osiągnięciami naukowo-badawczymi są wyniki uzyskane w zakresie ergonomii 
i asystującej techniki i „Godnym podkreślenia jest również zaangażowanie się Habilitanta we 
współpracę z przemysłem", czego potwierdzeniem są sporządzone przez Niego opinie 
0 innowacyjności oraz ekspertyzy techniczne i technologiczne z zakresu drzewnictwa 
1 materiałoznawstwa. 

Oceniając działalność organizacyjną - „Wartym podkreślenia jest fakt, że od 
1.12.2017 r. dr inż. M. Sydor jest kierownikiem zespołu B+R w projekcie „Pierwszy polski 
nowatorski uniwersalny system łączników mebłowych do łączenia różnych materiałów 
drzewnych i drewnopochodnych w branży meblarskiej" współfinasowanym z Funduszy 
Europejskich (NCBiR). Projekt dotyczy badań konstrukcyjnych połączeń drewna i tworzyw 
drewnopochodnych, a budżet projektu przekracza 5 min PEN. Należy też podkreślić, że „za 
działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W latach 2004-2016 był wyróżniany 
siedmiokrotnie nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", a Jego 
„opracowania książkowe były dwukrotnie wyróżniane na targach książki". 

Działalność dydaktyczna związana jest głównie z prowadzeniem zajęć na Wydziale 
Technologii Drewna - podstawy CAD i CAD2, podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń oraz 
z współprowadzeniem seminarium dyplomowego na kierunku technologia drewna. Ponadto 
„Dr inż. M . Sydor wykazał się aktywnością w organizacji seminariów i kursów 
dydaktycznych. 

Habilitant był promotorem 47 prac dyplomowych i na uwagę zwraca fakt, że dwie 
wyróżniające się prace dyplomowe zostały nagrodzone (w roku 2013 nagrodą Stowarzyszenia 
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Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz w roku 2017 wyróżnieniem Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT). 

Dr hab. inż. R. Czarnecki syntetycznie ujmuje, że działalność dydaktyczna Habilitanta 
sprowadza się do: „realizacji pensum dydaktycznego, organizacji seminariów i kursów 
dydaktycznych, opracowania programów nauczania i kierowania przedmiotami, opieki nad 
pracami dyplomowymi i recenzje takich prac, aktywność w zakresie publikacji podręczników 
i materiałów szkoleniowych". 

Jego zdaniem, na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność w zakresie publikacji 
podręczników i materiałów szkoleniowych, gdyż „Jest autorem 2 podręczników w tym 
dotyczącego CAD, wydanego w 2009 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Nie jest to 
publikacja naukowa, niemniej była cytowana w około 30 czasopismach z list A i B MNiSW. 
Jest także autorem rozdziału w podręczniku do podstaw konstrukcji maszyn, czterech 
rozdziałów w podręcznikach dła studentów specjalności związanych z naukami medycznymi, 
11 artykułów popularnonaukowych". 

Recenzent podziela pogląd związany z istotnym zaangażowaniem się dr. inż. Macieja 
Sydora z pełnieniem roli promotora wielu prac dyplomowych i „Jest to ponadprzeciętna ilość, 
wskazująca na ciekawą tematykę proponowanych zagadnień i kompetencje przyciągające 
studentów do współpracy". 

Dr hab. inż. Mariusz Kormanek docenia fakt uczestniczenia przez Kandydata 
w zagranicznych stażach oraz w 25 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, na 
których wystąpił z 32 referatami. Wyrazem uznania dla działalności naukowej 
i organizacyjnej jest uzyskanie sześciu nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu i na podkreślenie wskazują uzyskanie dwóch nagród za prezentowaną w dorobku 
monografię. 

Recenzent podziela, wyrażone wcześniej opinie o dokonaniach dydaktycznych, w tym 
w zakresie prowadzonych przedmiotów, jak i realizowanych prac dyplomowych. Jego 
zadaniem, na podkreślenie zasługuje fakt, że „dr inż. Sydor był pomysłodawcą 
i organizatorem seminarium: Projektowanie wspomagane komputerowo przeznaczonego dła 
studentów Wydziału Technologii Drewna" oraz to, że „był kierownikiem zespołu badawczo 
rozwojowego w dwóch dużych projektach badawczych realizowanych (...) 
współfinansowanych przez NCBIR". 

Zauważalna jest też działalność Habilitanta związana z recenzowaniem publikacji, gdyż 
„recenzował siedem publikacji naukowych, w tym dwa artykuły dla czasopism z listy JCR, 
cztery artykuły dła innych czasopism naukowych oraz jeden rozdział monografii" i z zakresu 
wykonania ekspertyz i innych opracowań, aktywne uczestnictwo w działalności 
organizacyjnej na Uczelni. Na podkreślenie wymaga też fakt, że dr inż. Maciej Sydor pełni 
funkcję pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. osób 
niepełnosprawnych oraz jest pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Technologii Drewna ds. 
systemu plagiat i „Sformułował 144 opinii na temat przestrzegania praw autorskich w pracach 
dyplomowych oraz doktorskich zrealizowanych na Wydziale Technologii Drewna 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu". 

Podsumowanie 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski uważa, że „W oparciu o dokonaną ocenę 
osiągnięcia naukowego w postaci cyklu 7. publikacji, zatytułowanego Badania konstrukcyjne 
łącznikowych połączeń stosowanych w drzewnictwie, materiałów dotyczących dorobku 
naukowego w postaci publikacji i projektów naukowych, działalności dydaktycznej" należy 
uznać, „że przedstawione oraz udokumentowane osiągnięcia świadczą o aktywności 
Habilitanta i Jego dorobek spełnia w ponad dobrym stopniu kryteria określone w art. 16. 
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Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 ze zm.)". 

Podobnego zdania jest dr hab. inż. Rafał Czarnecki, który twierdzi, że „Zestaw ośmiu 
prac wskazanych jako osiągnięcie naukowe (...) stanowi wartościowy materiał źródłowy 
0 znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym". 

Z kolei dr hab. inż. Mariusz Kormanek wskazuje na dorobek, który jest „obszerny, 
różnorodny i cenny pod względem merytorycznym", oraz „stanowi istotny i wieloaspektowy 
wkład Autora w rozwój dyscypliny drzewnictwo". Recenzent podkreśla, że „Oryginalny 
dorobek naukowy Habilitanta, oparty w większości na własnych eksperymentach badawczych 
został należycie udokumentowany i zwielokrotniony po uzyskaniu stopnia doktora". Jego 
zdaniem „Kandydat osiągnął wysoki poziom rozwoju naukowego i posiadł umiejętności 
umożliwiające nie tylko samodzielne realizowanie badań naukowych, ale i inicjowanie 
nowych zamierzeń. (...) Ponadto Kandydat znakomicie łączy powinności badacza 
1 nauczyciela akademickiego, wykorzystując wyniki własnych prac badawczych 
w działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i doradczej". 

Na podstawie konkluzji zawartych we wszystkich przytoczonych recenzjach oraz 
merytorycznej dyskusji w trakcie posiedzenia, Komisja uznaje, że dorobek Habilitanta 
wpisuje się w rozwój nauk leśnych, dyscypliny drzewnictwo, a Jego aktywność naukową, 
dydaktyczną, organizatorską i popularyzatorską należy uznać za spełniającą wymogi stawiane 
w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć 
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2016, poz. 1586). 

Komisja Habilitacyjna w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, pozytywnie (7 głosów za 
wnioskiem, O - przeciw wnioskowi i O - wstrzymujących się), opiniuje wniosek o nadanie dr. 
inż. Maciejowi Sydorowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, 
dyscyplinie drzewnictwo. 

Poznań, dnia 25 lipca 2019 r. 
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