
Uchwala Nr 92lP1512014
Racly Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzar[skiego PAN

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie nadania dr. inl. Mateuszowi Danielowi Stasiakowi stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalnoSd agrofizyka,
na podstawie art, I8a, ust. 1 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (Dz. U . nr 65, poz 595, z poLn. zm.)

$1

Rada Naukowa lnstytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego PAN na posiedzeniu dnia
15 grudnia 2014 roku po zapoznatiu siq z uchwalqkomisji habilitacyjnej - powolan{ przez
Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w, zawierajqcq pozytywn4 opinig wniosku
o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz uzasadnieniem i peln4 dokumentacj4
postgpowania habilitacyjnego, w tym rccenzjami osi4gniq6 naukowych podjpla
w glosowaniu tajnym uchwalg o nadaniu dr. inZ. Mateuszowi Danielowi Stasiakowi
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia,
specjalnoSd agrofizyka.

$2

Niniejsz4 uchwalg wraz z uzasadnieniem, recenzjami zlohonymr w postqpowaniu
habilitacyjnym dr. inz. Mateusza Daniela Stasiaka i informacjp o skladzie komisji
habilitacyjnej R.ada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafskiego PAN
przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w celem ogloszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej a takle oglasza na stronie internetowej Instytutu wraz z wnioskiem
habilitanta, autoreferatem, informacj4 o skladzie komisji habilitacyjnej i harmonogramem
przebiegu po stqprowania habilitacyj nego.

Uchwala wchodrzi w Zycie z dniem podjEcia.

Przewo dni czqcy Rady Naukowej
Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Prof.

$3
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Uzasadnienie

pozl4yr,vnej opinii wniosku o nadanie dr. in2. Mateuszowi Stasiakowi

stopnia dollora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia

Dt tnZ. Mateusz Stasiak ukoriczyl studia wylsze na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w

zakresie Samochody i Ci4gniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w 1999 roku,

otrzymuj4c tytul magistra it?yniera. Bezpo6rednio po ukof.czeniu studi6w podjqtr prace w Instytucie

Agrofizyki im Bohdana Dobrzafskiego PAN w Lublinie, pocz4tkowo na stanowisku mlodszego

mechanika, nastqpnie asystenta i obecnie adiunkta. Stopief doktora nauk rolnic zych w zakresie

agronomii, specjalno6i agrofrzyka, uzyskal w 2005 roku w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana

Dobrzariskiego PANI w Lublinie na podstawi e rozprawy doktorskiej pt. ,,Charakterystyki mechaniczne

wybranych material6w sypkich pochodzenia ro6linnego", kt6rej promotorem byl Prof, dr hab. Marek

M olenda, Rozprawa doktorska zo stala wyr6 zniona,

W latach 2009-2010 dr in2. Mateusz Stasiak aktyr,vnie uczeslriczyl przy tworzeniu i organtzacji w

Instytucie Agrofizyki PAN Laboratorium Mechaniki Material6w Sypkich, a od sierpnia2010 roku jest

opiekunem tego Laboratorium.

Najwa2niejszym osi4gnigciem naukowym Kandydata, bqdqcym podstawq ubiegania siq o stopiei

naukowy doktora habilitowanego, jest jednotematyczny cykl sze6ciu zestawionych ponizej

oryginalnych prac tw6rczych opublikowanych w czasopismach o uznanej renomie naukowej.

1. Stasiak M., Molenda M., HorabikJ.,2006. Wplyr skladu granulometrycznego na sypkosi Sruty

pszenicznej. Inzynieria i Aparatura Chemiczna, 4,I39-I40. (5 pkt.MNiSW);

2' Molenda M., Stasiak M., Horabik J., Fornal J.,Blaszczak W., Ornowski A., 2006. Microstructure

and mechanical parameters of five types of starch. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences,

15156,2,161-\68 (10 pk. MNiSW);

3' Stasiak M., Opaliriski I., Molenda M., 2008. Masowe i mikroskopowe wla5ciwoSci sypkich

material6w roSlirinych i przemyslowych. I. Por6wnanie wla5ciwoSci mechanicznvch. przemvsl

Chemiczny, 8712, 199-202 (15 pkt. MNiSW; IF = 0,254);

4' Stasiak M., Tomas, J., Molenda, M., Mtiller P.,2009. Compression and flow behavior of cohesive

powders. EJPAU, 12 (2) (7 pkr. MNiSW);

5' Stasiak M., Rusinek R., Molenda M., Fornal J.,BTaszczak W.,2011. Effect of potato starch

modification on mechanical parameters and granules morphology. Journal of Food Engineering, 102,

154-162 (40 pkt, MNiSW; lF =2,414);



6. Stasiak M., Molenda M., Opalifski, I., Blaszczak W., 2013. Mechanical properties of native corn,

wheat and potato starches. Czech Journal of Food Sciences, 3I:4,341-35a QOpl<". MNiSW; IF =
0,685) .

Lrczba punkt6w MNiSW publikacji wchodz4cych w sklad osi4gniqcia naukowego wynosi 97, a

calkowity IF 3,353. Osi4gniqciu naukowemu Habilitant tadal tytut ,,Wplyr,v czynnik6w

technologic zny ch na charakterystyki mecha niczte proszk6w".

Kandydat wykazal w tych pracach istotne luki w obecnym stanie wiedzy w zakresie wla6ciwoSci i
metod badawczych proszk6w mineralnych i organicznych stosownych w przemy6le spo2ywczym r

farmaceutycznym oraz sformulowal nowatorski i sp6jny problem naukowy. Obejmuje on zbadanie

malo poztanych wla6ciwoSci mechanicznych oraz warunk6w granicznychwystqpowania efektu drgari

ciernych proszk6w mineralnych i organicznych (zwlaszcza skrobi) w roanych stanach fizycznych,

stosowanych w przemyslowych technologiach produkcji. Odmienne stany frzyczne proszk6w

Habilitant uzyskal w warunkachztacznego naporu i czasu konsolidacji zar6wno w naturalnej kondycji
jak te2 modyfikowanych frzykochemicznie. Przedmiot i zakres badaf zostaly przedstawione

przejrzyscie i profesjonalnie pod wzglEdem merytorycznym i metodyczlym.

Na podstawie wieloletnich i stararmie przeprowadzonych badaf Autor wykazal, Le sklad

granulometryczny, zwlaszczaudzial frakcji drobnej w proszkach spo2ywczych (np. Sruty pszenicznej,

skrobi z ziemniak4 kukurydzy i amarantusa) istotnie wptrylva na ich parametry tarcia wewnqtrznego.

Udowodnil r6wniez;, 2e zjawisko oscylacji drgan przy Scinaniu (tzw. efekt stick-slip) w proszku

skrobiowym z pszenicy, kukurydzy t ziemniaka zanlka przy wilgotno6ci kondycjonalnej typowej dla

przetw6rstwa (12-20 %o) i mo2taje zredukowat poprzez dodatek talku'. Zjawisko to natomiast nie

wystEpu.le w proszkach tarflenu, PVC, polistyrenu, bieli tytanowej, celulozy mikrokrystalicznej,

uwodnionego krzernianu magnezowo-glinowego stosowanych w przemyslach farmaceutycznym i
chemicznym. Zaproponowal te2 nowe metodQ pomiaru sypkoSci proszk6w polegaj4c4 na

pomiarze sily potrzebnej do zlamama w plaszczyLnie poprzecznej wstEpnie skonsolidowanej

walcowej pr6bki oraz skonstruowal i zbudowal nowoczesne stanowiska i urzqdzenia badawcze,

umo2liwiaj4ce szybkie i skomputeryzowane pomiary. Aby lepiej poznad morfologiq badanych

proszk6w otaz oddzialywania adhezyjne w slpkich materialach roSlinnych nawtqzal wsp6lpracq z

Instl4utem Rozrodu Zwierz4t i Badari ZyrvnoSci PAN w Olsztynie, Politechnik4 Rzeszowsk4 oraz z

Uniwersytetem Otto von Guericke'a w Magdeburgu.

Przedstawione wyniki s4 dobrze udokumentowane i maj4 duze znaczenTe poznawcze, pral<tyczne i
dydaktyczne. Wnosz4 nowe warlo6ci poznawcze t poszerzajq wiedzq o mechanice proszk6w.

Wychodz4 r6wniez naprzecrw oczekiwaniom i potrzebom wsp6lczesnego przetw6rstw a spo2ywczego

w zakresie tworzenia standard6w i wskaZnik6w oceny jako6ci material6w proszkowych w
przetw6rstwie spolywczym i przemySle farrnaceutycznym, opartych na zattomatyzowanych
pomiarach.



Dorobek naukowy dr. in2. Mateusza Stasiaka jest znaczqcy i obejmuje (po odliczeniu prac

stanowi4cych osi4p;niqcie naukowe) 39 oryginalnych prac tw6rczych (24 po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora), w tym 12 ze wspolczynnikiem wpl1r,vu - impact factor IF (wszystkie po

uzyskaniu stopnia naukowego doktora), co szczeg6lnie zasluguj e na wyr62nienie. Calkowity dorobek

publikacyjnY, wB punktacji MNiSW, wynosi 538 punkt6w, w tym 97 pld". stanowi osi4gniqcie

naukowe. Sumaryczny wskaZnik IF *g JCR wynosi 18,599 (3,353 stanowi osi4gniqcie naukowe).

Liczba cytowari publikacji wg bazy Web of Science 27 (bez autocytowaf), a indeks Hirscha 4. Na
podkreSlenie zasluguje uzyskanie przezHabllitanta po doktoracie czterech patent6w, przy czymrrzy
sq wylqcznie Jego autorstwa. Kolejne trzy patenty zostaly zgloszote do Urzqdu Patentowego

Rzeczypospolitej Polskiej. Jest rak2e gl6wnym tw6rc4 czterech wzor6w przemystrowych oraz dw6ch

we wsp6lpracy.

Habilitant bral czyrtny :udzial w realizacji siedmiu projekt6w badawczych finansowanych ze Lr6de|

zewnqtrznych. W jednym projekcie byl kierownikiem i w szesciu gl6wnym wykonawc4. Obecnie

uczestntczy w konsorcjum naukowym projektu, z :udzialem przedsiqbiorc6w nt. ,,Opracowanie

zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosuj4cej o wysokim stopniu innowacyjnoSci".

Podczas ptacy naukowej bral czyrny :udzial w kongresach, spotkaniach i konferencjach

miqdzynarodowych i krajowych, prezentuj4c wlasne osiqgniqcia naukowe w formie 22 referut6w i 22

poster6w. Uczestnt'czyl w organizacji czterech Zjazd6w Naukowych Polskiego Towarzystwa

Agtofizycznego oraz dw6ch konferencji miqdzynarodowych w Instytucie Agrofizyki pAN w Lublinie.

Nawi4zal trwalq i owocn4 wsp6lpracq z oSrodkami naukowymi w kraju i zagranic4 w tym z

wybitnym autory4etem w zakresie mechaniki proszk6w prof. JurgenemTomasem z Uniwersytetu Otto

von Guericke'a w Magdeburgu. W tym Uniwersy'tecie odbyl 13 miesiqczny sta| naukowy i realizowal
projekt badawczy Niemieckiej Fundacji Nauki w zakresie kompakcji proszk6w kohezyjnych i
modelowania proces6w jednoosiowego Sciskania za pomoc4Metody Element6w Dyskretnych (DEM).

Wymier:nym efektem tej wsp6lpracy jest wsp6lna publikacja wlqczonado osi4gniEcia naukowego.

Dzialalno5d dydaktyczna Habilitant prowadzi zajEcra dydaktyczne ze studentami i doktorantami w
zakresie wla6ciwoSci material6w sypkich. W latach 2005-2012 sprawowal opiekq naukow4 nad

praktykantami, a w roku 2013 nad doktorantami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Byl
autorem prezettacji.Piknik6w Naukowych w Warszawre orazFestiwali Nauki w Lublinie.

Aktywno5d naukowo-spoleczna Kandydat jest ekspertem Narodowego Centrum Badat'r i Rozwoju,

dla kt6rego wykonzLl recenzje trzech projekt6w w obrEbie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka oraz piqciu wniosk6w w Programie Badari Stosowanych. Wsp6lpractjqc z przemyslem



opmcowal pig6 eksperfyz na zam6wienie Elektrocieplowni w Bialymstoku, polimex-u Mostostal,

Philips Lighting Poland i Remak Rozruch. Na podkreslenie zasluguje r6wnie2 opracowani e przez

Habilitanta 77 recenzji artykul6w w tym 14 dla czasopism naukowych posiadaj4cych wsp6lczynnik
wplywu Impact Factor (IF) znajduj4cych sig w bazie Journal Citation Reports (JCR). Od pocz4tku

pracy w Instl'1;ucie Agrofi4rki PAN w Lublinie jest czlonkiem polskiego Towarzystwa
Agtofrzycznego, w kt6rym obecnie pelni funkcj E czlonka zarz4duOddzialu Lubelskieeo.

Nagrody i wyr6linienia - za swoj4 aktywno66 naukow4 zostal wyr6zniony przezDyrektora Inst5tutu
Agrofizyki -w r. i2005 otaz odznaczony Br4zowymKrzyLem Zasfugi przezprezyrCenta Rp zatw6rczy
wklad narzeczrozwoju nauki - w r.2013.

Podsumowanie

Komisja habilitacyjna stwierdza, 2e dr inZ. Mateusz Stasiak powigkszyl znacznie sw6j dorobek
naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Jego osi4gnigcie
naukowe w postaci jednotematycznego cyklu szesciu publikacji pt. ,,Wplyw czynnik6w
technologicznych na charakterystyki mechaniczne proszk6w" i znacz1cy dorobek naukowy wnosza
nowatorski wklad w rozw6j dyscypliny agronomia, szczeg6lnie w zakresie metod badawczych do

oceny jako6ci material6w proszkowych mineralnych i organicznych. Habilitant jest dojrzafym
pracownikiem naukowym, o ukierunkowanych zainteresowaniach i osi4gnigciach, dobrze
pr4zgotowanym do samodzielnej pracy.

Przedstawione osi4gnigcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne stanowi4 pelne uzasadnienie
pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr. in2. Mateuszowi Stasiakowi stopnia doktora habilitowanego
w dziadzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Jednoczesnie komisja w pelni popiera
wniosek do Rady Naukowej IA PAN zgloszony przez jednego Recenzent a zawafi w recenzji - prof.
Aleksandra Lisowskiego o wyr62nienie osi4gnigcia naukowego Habilitanta stosown4 nagrod4.

Przewodnicz4cy komisj i habilitacyj nej

2,t&*f
Prof. dr bab. Jozef Szlachta

Lublin, 10.72.207t1


