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RECENZJA 

osiągnięć naukowo—badawczych, dydaktyczno—organizatorskich oraz współpracy 

międzynarodowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Anny Małysy. 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Podstawą opracowania niniejszej opinii jest pismo z dnia 10 lutego 2020 roku 

dotyczące realizacji recenzji dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno- 

organizatorskiego i współpracy międzynarodowej w postępowaniu habilitacyjnym 

dr inż. Anny Małysy, ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

społecznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, zlecone przez 

Przewodniczącą Rady Awansów Naukowych UEP dr hab. Barbarę Jankowska, 

prof. UEP. Recenzja została opracowana w oparciu o dokumentację Kandydatki, którą 

otrzymałem w formie papierowej i elektronicznej. 

. Sylwetka Kandydatki 

Anna Małysa urodziła się w 20 czerwca 1981 roku w Radomiu. Po ukończeniu 

VII Liceum Ogólnokształcącego o profilu pedagogicznym w Radomiu podjęła studia 

na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej, 

na kierunku technologia chemiczna i specjalności: technologia kosmetyków 

iproduktów chemii gospodarczej. W czasie trwania studiów w roku 2003 ukończyła 

dwuletnie fakultatywne studium pedagogiczne na Wydziale Nauczycielskim 

Politechniki Radomskiej. Pani Anna Małysa ukończyła studia w 2005 r., broniąc pracę 

magisterską pt.: „Mikroemulsyjny preparat do mycia silnie zbrudzonych rąk na bazie 

mydeł z kwasu oleinowego”. W okresie dwóch ostatnich lat studiów pracowała 



w Katedrze Chemii W ramach umów o dzieło, a po ukończeniu studiów w 2005 roku, 

została zatrudniona na stanowisku asystenta i podjeła tematyke naukową z zakresu 

oceny jakości produktów chemii gospodarczej oraz paliw, zawierających estry 

metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), otrzymywanych z olejów roślinnych. 

Tematyka prowadzonych prac dotyczyła oceny właściwości fizykochemicznych 

ismarowych FAME, pochodzących z rożnych olejów roślinnych. W następstwie 

umożliwiło to współpracę w charakterze współwykonawcy z Centralnym 

Laboratorium Badawczym w Warszawie (2005-2006), w ramach projektu badawczego 

pt.: „Określenie mechanizmu tworzenia warstwy smarującej elementy układu zasilania 

silników ZS przez paliwa zawierające estry o różnej strukturze chemicznej”. 

Jednocześnie prowadziła badania dotyczące poszukiwania alternatywnych kierunków 

aplikacji FAME. Omawiana tematykę badań kontynuowała w pracy statutowej 

pt.: „Nowe kompozycje kosmetyków, wyrobów chemii gospodarczej i substancji 

smarowych”. 

Ponadto we współpracy z Zakładem Tribologii Instytutu Technologii 

Eksploatacji w Radomiu, w którym odbyła staż studencki, uczestniczyła 

wopracowaniu nowych metodyk badawczych wykorzystywanych do oceny jakości 

produktów przemysłowych i chemii gospodarczej. 

Pani Anna Małysa obroniła pracę doktorską pt.: „Wpływ estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych na jakość biopaliw 

iproduktów chemii gospodarczej” i dnia 06.07.2010 r. decyzją Rady Wydziału 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uzyskała stopień naukowy doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa. 

Dr inż. Anna Małysa po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i zatrudnieniu na 

stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu 

prowadzi zajęcia ze studentami na trzech kierunkach studiów: towaroznawstwie, 

technologii chemicznej oraz kosmetologii. 

Jednocześnie habilitantka prowadziła dalsze badania, w zakresie szeroko 

rozumianej chemii gospodarczej i kosmetologii. Wyniki tych badań upowszechniała 

w formie artykułów, patentów czy prezentacji na konferencjach i targach branżowych, 

realizowała procesy dydaktyczne i uczestniczyła w projektach badawczych, co składa 

się na Jej dorobek habilitacyjny, i zostało opisane oraz ocenione w dalszej części 

opracowania. 



Dnia 29 kwietnia 2019 r., dr inż. Anna Małysa złożyła wniosek do Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytułów, o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w dyscyplinie 

towaroznawstwo (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości), co stanowiło podstawę do 

wszczęcia niniejszego postępowania. 

3. Dorobek naukowy Kandydatki 

3.1. Ocena dorobku naukowego 

Dorobek naukowy dr inż. Anny Małysy stanowiący znaczący wkład w rozwój dyscypliny 

„nauki o zarządzaniu i jakości”, obejmuje następujące aspekty oceny: 

~ informację o osiągnięciach naukowych, cykl 8 powiązanych tematycznie artykułów (art. 219 

ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”) 

— informację o aktywności naukowej, a wtym: 

' wykaz opublikowanych rozdziałów w monografiach naukowych, 

0 wykaz opublikowanych artykułów W czasopismach naukowych, 

o inne publikacje i wystąpienia konferencyjne, 

. informacja o wystąpieniach na kraj owych lub międzynarodowych konferencjach 

naukowych, 

. informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji 

kraj owych lub międzynarodowych, 

. informacja o uczestnictwie w pracach projektowych zespołów badawczych, 

. członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacj ach i towarzystwach 

naukowych oraz W komitetach redakcyjnych i radach naukowych i czasopism, 

' informacja o udziale w zespołach badawczych, realizuj ących projekty, 

0 wykaz nagród i wyróżnień. 

- informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, 

- informacja na temat osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych, 

- informacje naukometryczne: 

. informacja o punktacji ImpactFactor, 

. informacja o liczbie punktów MNiSW, 

o informacja o liczbie cytowań publikacji wnioskodawcy i posiadanym indeksie Hirscha. 



3.2. Osiągnięcie naukowe będące podstawą do ubiegania się 0 stopień naukowy doktora 

habilitowanego 

Osiągnięcie naukowe dr inż. Anny Małysy wynikające z odpowiedniej ustawy, 

stanowiące podstawę do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, jest zatytułowane „Kształtowanie jakości innowacyjnych środków 

smarowych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego”, i stanowi cykl 8 powiązanych 

tematycznie artykułów naukowych, a wśród nich: 

2 samodzielne rozdziały w monografii naukowej (poz. 1,4) 

1 współautorski artykuł w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika 

wpływu IF (poz. 2), 

] samodzielny artykuł w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika 

wpływu IF (poz. 3), 

1 współautorski artykuł w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu 

IF, znajdujących się w bazie J CR (poz. 5), 

2 współautorskie artykuły w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika 

wpływu IF (poz. 6,7), 

1 współautorski patent (poz. 8). 

1. Malysa A., The safety and functionality of food grade lubricants, Current Trends 

in Commodity Science Challenges in Food Development and Processing, Editors 

Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński, Poznań 2017, 177-192. (liczba punktów 

MNiSW: 5 pkt) 

2. Małysa A., Ogorzałek M., Zięba M., Klimaszewska E., Czerwonka D., Economical 

and tribologial aspects of usage of native oils obtained from waste berry seeds 

as alternative bases of lubricating substances, Polish Journal of Commodity Science 

2(59) 2019, 81-92 (liczba punktów MNiSW: 9 pkt) 

3. Małysa A. Tribological properties of blackberry waste seed extract under 

supercritical C02 conditions with sorbitan esters compositions, Tribologia, 2, 2018, 

89—93 (liczba punktów MNiSW: 15 pkt) 



4. Małysa A., Ocena smarności kompozycji ekstraktu z jeżyny otrzymywanego 

w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla z monolaurynianem sorbitanu, Wybrane 

problemy jakości wyrobów przemysłowych, Red. Paździor M., Żuchowski 

J, Zieliński R., Wyd. UTH Radom, 2018, 131-138 (liczba punktów MNiSW: 4 pkt) 

5. Zięba M., Małysa A., Klimaszewska E., Silicone surfactants as potential lubricating 

substances and bases, Tribology Transactions 2017, 60 (1), 106-113, (IF 1.418, liczba 

punktów MNiSW: 30pkt ) 

6. Marian. W. Sułek, Anita Bocho-Janiszewska, Anna Malysa, Wpływ budowy 

łańcucha alkilowego na właściwości przeciwzatarciowe wodnych roztworów 

oksyetylenowanych alkoholi, Tribologia 5/2012, 183 - 190 (liczba punktów MNiSW: 

15 pkt) 

7. Marian. W. Sułek, Tomasz Wasilewski, Anita Bocho-Janiszewska, Anna Małysa, 

Wpływ budowy łańcucha alkilowego na właściwości tribologiczne wodnych 

roztworów oksyetylenowanych alkoholi, Tribologia 1/2011, 141-158 (liczba punktów 

MNiSW: 15 pkt) 

8. Sułek M.W., Malysa A , Bujak T., Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali, 

PL 221761 z dnia 31.05.2016, Urząd Patentowy, Departament Zgłoszeń, 

Al. Niepodległości 188, 00-950, Warszawa, (liczba punktów MNiSW 30 pkt) 

3.3. Cel badań i hipotezy badawcze 

Głównym celem badań habilitantki składających się na prezentowane osiągnięcie 

naukowe, jest opracowanie nowej generacji środków smarowych dla przemysłu 

spożywczego i kosmetycznego, bezpiecznych w stosowaniu, funkcjonalnych i spełniających 

wymagania jakościowe stawiane tego typu produktom. 

Tak wyznaczony cel główny realizowano poprzez cele szczegółowe które dotyczyły: 

— oceny właściwości tribologicznych olejów z odpadowych nasion roślin jagodowych, 

otrzymanych w warunkach nadkrytycznego COz, jako potencjalnych baz substancji 

smarowych (poz.], 2), 

- opracowania kompozycji smarowych zawierających olej z nasion z jeżyny i estry sorbitanu 

oraz ocenę ich smamości (poz. 3,4), 

- opracowania kompozycji smarowych na bazie wody i surfaktantów, oceny ich aktywności 

powierzchniowej i właściwości tribologicznych (poz. 5,6,7,8). 



Na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań własnych 

sformułowano 3 hipotezy badawcze: 

. Oleje otrzymywane z odpadowych nasion roślin jagodowych metodą ekstrakcji 

wwarunkach nadlaytycznego CO], mogą stanowić funkcjonalne bazy substancji 

smarowych o korzystnych właściwościach tribologicznych. 

Nowoczesne środki smarowe składają się zazwyczaj z bazy (90-100% obj.), która może 

stanowić samoistną substancję smarową, bądź zawierać odpowiednie dodatki 

uszlachetniające. Dobór odpowiedniej bazy olejowej ma istotne znaczenie w opracowaniu 

składu środków smarowych, w szczególności o wysokiej odporności na utlenianie 

w wysokich temperaturach, która jest dedykowana środkom smarowym branży spożywczej 

i kosmetycznej. 

Obecnie analizując substancje smarowe silnie zaznaczają się trendy dotyczące 

tzw. „czystych technologii” poprzez wykorzystanie surowców odpadowych oraz eliminację 

szkodliwych dodatków modyfikujących właściwości smarne. W trend ten wpisują się 

ekonomiczne i tribologiczne aspekty wykorzystania rodzimych ekstraktów, otrzymywanych 

z odpadowych nasion: jeżyny, maliny, czarnej porzeczki i aronii, jako prośrodowiskowych, 

alternatywnych baz substancji smarowych. 

Wykazano, że interesujące pod tym względem są produkty otrzymane metodą ekstrakcji 

w warunkach nadkrytycznych z wykorzystaniem dwutlenku węgla. Jest to nowoczesna 

ikonkurencyjna technika, w której proces otrzymywania ekstraktu prowadzi się w temp. 

do SOOC, a głównym czynnikiem ekstrahującym jest dwutlenek węgla sprężony do 

ok. 300 bar. Po zakończeniu procesu CO; ulatnia się z ekstraktu i jest zawracany do 

produkcji, a otrzymany ekstrakt, ze względu na brak dostępu powietrza, odznacza się dużą 

czystością oraz wydajnością. Dodatkowo dwutlenek węgla jest bezpiecznym w stosowaniu 

rozpuszczalnikiem, a niewielkie ilości mogące pozostać w otrzymanym ekstrakcie pełnią 

funkcję zabezpieczającą powstały ekstrakt przed rozwojem bakterii chorobotwórczych 

igrzybów. Dodatkową zaletą stosowania CO; jako rozpuszczalnika jest jego selektywność 

oraz niska cena (ponieważ stanowi on często produkt uboczny innych procesów 

chemicznych), a także łatwa dostępność. Metoda ekstrakcji nadkrytycznej jest stosowana 

sporadycznie, natomiast przedstawione korzyści z otrzymania wysokiej czystości surowców 

oraz rosnący popyt na wysokiej jakości składniki szczególnie w przemyśle spożywczym, 

kosmetycznym i farmaceutycznym może stanowić innowacyjny sposób pozyskiwania olejów. 

Jednocześnie, podczas badań właściwości fizykochemicznych olejów z roślin 

jagodowych wykazano ich wysoką odporność na utlenianie do ok. ZSOOC i wysoką 



temperaturę rozpadu 20% próbki (Tm) nawet do 3300C (testy odporności na utlenianie 

w warunkach ciągłego przepływu tlenu i termograwimetryczne - DSC) w porównaniu 

ztradycyjnie stosowanymi olejami rzepakowym oraz słonecznikowym, które mogą być 

dedykowane środkom smarowym stosowanym w podwyższonych temperaturach. 

Niniejsze środki mają zastosowanie przy smarowaniu łańcuchów np. systemach 

transportowych w urządzeniach do wypalania i suszenia, w maszynach do przetwórstwa 

żywności i urządzeniach piekarniczych oraz w przemyśle opakowaniowym, w którym ważną 

rolę odgrywa smarownie łańcuchów transportowych, poddanych działaniu wysokich 

temperatur i pracujących z dużymi prędkościami. W związku z tym, proponowane ekstrakty 

olejowe z nasion roślin jagodowych mogłyby znależć zastosowanie w tego typu aplikacjach. 

Poza tym habilitantka zrealizowała badania dotyczące oceny wpływu rodzaju ekstraktu 

jako bazy na opory ruchu i zużycie oraz właściwości przeciwzatarciowe. Wykonano dwa 

rodzaje testów: zatarciowe, z liniowym narostem obciążenia oraz przy stałym obciążeniu 

(aparat czterokulowy—tester TOZ) oraz tribologiczne dotyczące analizy topografii powierzchni 

stalowych kulek poddanych tarciu przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego 

(SEM) oraz trójwymiarowego profilometru optycznego (z matrycą 3D). Wykazano, że 

w testach przy stałym obciążeniu zaproponowane bazy roślinne charakteryzują się większymi 

zdolnościami do obniżania oporów ruchu i zużycia niż w przypadku oleju parafinowego, oraz 

porównywalnymi właściwościami tribologicznymi z olejem rzepakowym. Natomiast 

wykazano, że olej z nasion czarnej porzeczki wykazywał najkorzystniejsze właściwości 

przeciwzatarciowe. Można je zatem stosować jako bezpieczne dla środowiska i ftmkcjonalne 

bazy wykorzystywane do ekstremalnych warunków pracy, podczas przenoszenia wysokich 

obciążeń. Na tej podstawie można stwierdzić, że otrzymane rezultaty badań wykazały, że 

powyższa hipoteza została potwierdzona. 

. Estry sorbitanu, powszechnie stosowane jako składniki żywności i kosmetyków, mogą 

stanowić efektywne dodatki smarnościowe do oleju z nasion jeżyny jako bazy. 

Kolejny obszar badań habilitantki obejmował, dobór do zaproponowanych 

ekologicznych baz (ekstrakty z odpadowych nasion roślin jagodowych) bezpiecznych 

w stosowaniu dodatków smarnościowych. Zaproponowano użycie związków powierzchnio 

czynnych (estrów sorbitanu) stosowanych jako popularne składniki żywności i kosmetyków. 

Są to surfaktanty tłuszczowo - cukrowe stosowane jako emulgatory w kosmetykach 

iżywności: biodegradowalne, nietoksyczne, dobrze tolerowane przez skórę i błony śluzowe 

człowieka. 



W artykułach (poz. 3 i 4) przedstawiono wyniki badań tribologicznych kompozycji 

smarowych zawierających jako bazę ekstrakt z odpadowych nasion jeżyny pozyskany metodą 

ekstrakcji w warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla i jako dodatki estry sorbitanu: 

trioleinian sorbitanu (STO), monolaurynian sorbitanu (MLS) i oksyetylenowany 20 molami 

tlenku etylenu monolaurynian sorbitanu (EOZOMLS). Analizowano wpływ stężenia i rodzaju 

surfaktantów na opory ruchu, zużycie oraz właściwości przeciwzatarciowe otrzymanych 

środków smarowych. Wykonano dwa rodzaje testów: zatarciowe, z liniowym narostem 

obciążenia oraz przy stałym obciążeniu (aparat czterokulowy-TO2). Otrzymane wyniki badań 

odniesiono do rezultatów otrzymanych dla bazy (czysty ekstrakt) oraz do oleju rzepakowego 

iparafinowego. 

Przedstawione rezultaty badań wskazują na zasadność zastosowania estrów sorbitanu 

jako dodatków do ekstraktu z nasion jeżyny otrzymanego w warunkach nadkrytycznego 

dwutlenku węgla. Wartości średnicy śladu zuzycia oraz współczynnika tarcia były 

porównywalne z bazą, oraz olejem rzepakowym, natomiast ponad dwa razy niższe względem 

oleju parafinowego. Realizacja testów przeciwzatarciowych wykazała, że rodzaj estru 

wpływał znacząco na właściwości przeciwdziałające zatarciu. Natomiast w dodatkowych 

testach z liniowym narostem obciążenia stwierdzono zdecydowany wzrost wszystkich 

wartości obciążenia zacieraj ącego, obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia wraz 

ze wzrostem stężenia dla monolaurynianu sorbitanu w ekstrakcie, co jest korzystne i świadczy 

o korzystnych właściwościach przeciwzatarciowych i wysokiej efektywności środka 

smarowego. Przedstawione wartości omawianych wielkości są wyższe niż dla oleju 

rzepakowego oraz parafinowego jako punktów odniesienia. W trakcie eksploatacji oznacza to 

większą trwałość filmu smarnego oraz zdolność otrzymanych kompozycji smarowych do 

przeciwdziałania zużyciu i zatarciu elementów węzła tarcia. Reasumując, zaproponowane 

kompozycje, szczególnie te z dodatkiem monolaurynianu sorbitanu mogą stanowić 

alternatywę dla środków smarowych otrzymywanych na bazie olejów roślinnych. 

Wyniki zrealizowanych badań przez habilitantkę oraz sformułowane na ich podstawie 

wnioski potwierdzają hipotezę drugą. 

. Opracowane substancje smarowe w postaci wodnych roztworów polieterów 

silikonowych oraz oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych o liniowych łańcuchach 

alkilowych wykazują aktywność powierzchniową, a warunkach tarcia, przeciwdziałają 

zażywaniu i zacieraniu elementów trących względem wody jako bazy. 



Przedstawiono, że przykładem urządzenia, W którym stosuje się smarowanie natryskowe 

z dyszy rozpylającej czy w zamkniętych układach chłodząco—smarujących, jest obrotowa 

matryca do wytwarzania masy czekoladowej, która jest umieszczona na ruchomej przekładni, 

smarowanej z dyszy natryskowej. Ciągły ruch matrycy pracującej w podwyższonej 

temperaturze, wymaga smarowania cieczą Chłodząco-smarującą, aby zmniejszyć opory ruchu 

i zużycie energii. Dobór odpowiedniego środka smarowego do takich układów wymaga 

niskiej lepkości, nietoksyczności, kompatybilności z materiałami konstrukcyjnymi, zdolności 

do obniżania oporów ruchu i zużycia, stabilności w podwyższonych temperaturach (do 

ok. 60-7OOC), oraz o dobrych właściwości chłodzących. Środki takie powinny także 

rozpraszać ciepło i wykazywać działanie uszczelniające. 

W związku z powyższym, w kolejnym etapie prac, habilitantka opracowała środki 

smarowe stanowiących rzeczywiste wodne roztwory związków aktywnych powierzchniowo, 

które stanowią alternatywę dla obecnie stosowanych niskolepkich środków smarowych. 

Cechują się one dobrą stabilnością, nie są wrażliwe na rozkład mikrobiologiczny, są niepalne, 

nie generują trujących odpadów, obojętne dermatologicznie, wykazują właściwości 

chłodzące. 

Realizacja i szczegółowy opis badań dotyczący opracowania tego typu innowacyjnych 

środków smarowych habilitantka przedstawiła w publikacjach (poz. 5-7). 

Dodatkowo, innowacyjność opracowanej cieczy chłodząco-smarującej potwierdza patent 

(poz.8), dotyczący wyników badań o właściwościach chłodząco-smarujących, 

antykorozyjnych, przeciwpiennych, przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych, które są 

pożądane dla środków smarowych stosowanych w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. 

Podsumowując można stwierdzić, że opracowane środki smarowe, poza 

oksyetylenowanymi izoalkoholami, są efektywne, ze względu na tworzenie w warunkach 

tarcia trwałego filmu smarnego. Mogą zatem wpływać na zmniejszenie zużycia energii, na 

pokonywanie oporów ruchu, co może wiązać się z większa trwałością trących elementów 

mechanicznych, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń. 

Potwierdza to postawioną hipotezę o właściwościach wodnych kompozycji surfaktantów jako 

substancji smarowych. 

Podsumowując można stwierdzić, że na podstawie przeprowadzonych badań 

towaroznawczych i weryfikacji postawionych hipotez, cel pracy został osiągnięty. 

Opracowano środki smarowe o korzystnych właściwościach eksploatacyjnych, przyczynią się 

do poprawy bezpieczeństwa ich stosowania, przede wszystkim w aspekcie środowiskowym, 



a dodatkowo zwiększają one ochronę produktów przed skażeniem podczas realizacji 

procesów produkcyjnych. 

Dlatego biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że materiał zawarty w dorobku 

naukowym habilitantki dotyczący rozpatrywanej tematyki, jest istotny zarówno ze względów 

poznawczych, jaki utylitarnych. 

3.4. Ogólna ocena oraz podsumowanie głównych zagadnień oraz wyników pracy 

W ramach wskazanego przez habilitantkę osiągnięcia naukowego został 

zaprezentowany materiał przedstawiający wyniki prac badawczych, które stanowią jej wkład 

Własny w rozwój dyscypliny towaroznawstwo, rozumianej jako nauki o zarządzaniu i jakości, 

a w szczególności: 

' identyfikację zagrożeń wynikających ze stosowania środków smarowych w branży 

spożywczej i kosmetycznej według obecnie stosowanych norm Międzynarodowego 

Instytutu Sanitarnego (N SF), Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej (GMP), 

' wskazanie możliwości opracowania środków smarowych opartych na składnikach 

obecnych w żywności i kosmetykach jako produktów o większym bezpieczeństwie 

stosowania względem środowiska i konsumenta, niż obecne na rynku produkty, 

. opracowanie prototypów innowacyjnych substancji smarowych na bazie olejów 

z nasion roślin jagodowych, pozyskanych metodą ekstrakcji w warunkach 

nadkrytycznego CO; oraz estrów sorbitanu jako dodatków uszlachetniających, 

. wskazanie możliwości wykorzystania jako alternatywnych substancji smarowych dla 

przemysłu kosmetycznego wodnych roztworów surfaktantów o korzystnych 

właściwościach tribologicznych względem wody jako bazy, 

. wskazanie możliwości projektowania efektywnych środków smarowych dla branży 

spożywczej, które zastosowane w urządzeniach pracujących na liniach produkcyjnych 

mogłyby wpływać na obniżenie ich kosztów eksploatacji, 

' doskonalenie jakości innowacyjnych kosmetyków i produktów farmaceutycznych 

poprzez zastosowanie składników pochodzenia roślinnego, w tym także surowców 

odpadowych z przemysłu spożywczego, z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań 

konsumentów, 

. wykazanie możliwości opracowania efektywnych w działaniu środków czyszczących 

zawierających bezpieczne i biodegradowalne rozpuszczalniki hydrofobowe (FAME), 
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które mogłyby zastąpić powszechnie stosowane produkty, zawierające w składzie 

silnie drażniące skórę i układ oddechowy, toksyczne i lotne składniki, 

. opracowanie wzorca preferencji konsumenckich w zakresie środków czyszczących 

typu heavy duty do trudnousuwalnych zabrudzeń, który jest niezbędnym narzędziem 

w projektowaniu receptur nowoczesnych produktów tego typu, 

o potwierdzenie możliwości kształtowania właściwości użytkowych płynów do płukania 

tkanin poprzez dobór stężenia i rodzaju polieterów silikonowych rozpuszczalnych 

wwodzie jako składników o korzystnych właściwościach kondycjonujących, nie 

stosowanych dotąd w produktach rynkowych, 

' wykazanie korzystnych właściwości smarnych estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych pochodzących z olejów: sojowego, słonecznikowego, rycynowego 

i lnianego, które mogłyby stanowić biododatki do oleju napędowego oraz wskazanie 

na możliwość wykorzystania nowoczesnej metody HFRR do oceny właściwości 

tribologicznych opracowanych kompozycji paliw. 

3.5. Pozostałe istotne osiągnięcia naukowo-badawcze oraz organizacyjne 

Poza dorobkiem publikacyjnym, habilitantka wykazała rezultaty prac naukowych 

prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu 

towaroznawstwa w postaci 7 plakatów i 3 wygłoszonych referatów (załącznik 5, pkt.II I). 

Ponadto w swojej działalności była wykonawcą w 13 projektach badawczych, w dwóch 

pełniła rolę kierownika (załącznik 5, pkt.II G.) Duże doświadczenie w projektowaniu 

idoskonaleniu jakości środków czyszczących uzyskała wykonując wraz ze 

współpracownikami Katedry Chemii UTH w Radomiu ekspertyzę w ramach projektu pt.: 

„Badania stężeń ekstraktów, poziomu degradacji przy uwalnianiu ze struktur preparatu 

oraz weryfikacja składów recepturowych prototypów multifunkcyjnego ekopreparatu 

czyszcząco-myjącego”. Współpracowała wówczas z GRUPĄ INCO (załącznik 5, pkt. 

III M) oraz podczas prac, przy udziale w Konsorcjum: UTH w Radomiu (lider), 

z Politechniką Krakowską, Politechniką Łódzką, Instytutem Nowych Syntez 

Chemicznych w Puławach, Polskim Towarzystwem Towaroznawczym w ramach 

Programu Badań Stosowanych nr PBSl/AS/ 18/2012 pt.: „Opracowanie nowej generacji, 

ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii 

gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach 

nadkrytycznego COz”, prowadzonego w latach 2012-2016 (załącznik 5 , pkt IIIE). 
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Potwierdzeniem pionierskich badań w zakresie opracowania receptur i kształtowania 

jakości kosmetyków i produktów chemii gospodarczej są także liczne nagrody i medale na 

krajowych i międzynarodowych targach innowacji oraz salonach wystawienniczych 

(załącznik 5, pkt H). 

Była również recenzentem dwóch artykułów w monografii (załącznik 4, pkt P) oraz 

członkiem komisji oceniającej w zespole eksperckim do oceny wygłoszonych referatów 

przez studentów i doktorantów w ramach Dni Młodych Towaroznawców w Poznaniu 

w 2017 r. (załącznik 5, pkt IIIN). 

Dodatkowo brała aktywny udział jako organizator sesji tematycznej w Komitecie 

Organizacyjnym I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Innowacyjne 

Technologie i Metody Oceny Jakości Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej pt.: 

„Zastosowanie ekstraktów roślinnych pozyskiwanych w warunkach nadkrytycznego CO; 

do wytwarzania kosmetyków i produktów chemii gospodarczej”, której organizatorami 

były: Katedra Chemii, Uniwersytet Technologiczno — Humanistyczny w Radomiu, 

Konsorcjum: UTH w Radomiu (lider), Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, 

Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Polskie Towarzystwo 

Towaroznawcze, w 2015 roku w Radomiu (załącznik 5, pkt IIIC). 

3.6. Pozostałe istotne osiągnięcia dydaktyczne 

Zainteresowania naukowe habilitantki łączą się również z działalnością dydaktyczną i 

popularyzacyjną naukę. Była promotorem 6 prac magisterskich, 3 inżynierskich, 12 

licencjackich oraz recenzentem w 10 pracach licencjackich. Pełniła funkcję opiekuna koła 

naukowego studentów trzeciego roku na kierunku: Technologia chemiczna w ramach 

Projektu Nr POKL.04.01.02-00—192/l2, realizowanego w latach 2014-2015 oraz 

opiekunem zawodowych praktyk studenckich na kierunku kosmetologia w latach 2013- 

2018. Pełniła także opiekę nad studentką z Kaunas University of Technology z Litwy, 

odbywającej staż na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, UTHRad. 

w ramach programu ERASMUS w 2015 r. (załącznik 5, pkt 111] ). 

Do jej istotnych osiągnięć dydaktycznych zaliczyć można również stworzenie podstaw 

naukowych oraz organizacyjnych oraz prowadzenie pracowni towaroznawstwa 

kosmetyków wielofunkcyjnych, działającej od 2012 roku do chwili obecnej. Pełniła także 

funkcję koordynatora zespołu ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na 

kierunku Towaroznawstwo w 2011 roku oraz była członkiem komisji ds. przygotowania 
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raportu dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach: Towaroznawstwo 

i Technologia chemiczna (załącznik 5, pkt IIIQ). Odbyła także staż zagraniczny W ramach 

Programu Erasmus Plus dla wykładowców w Kaunas Univeristy of Technology na Litwie, 

w październiku 2016 r. (załącznik 5, pkt IIIL). 

Ponadto brała aktywny udział w popularyzacji nauki, pełniąc funkcję 

przewodniczącego komitetu organizacyjnego w Pikniku Naukowym organizowanym 

w Parku Naukowo-Technologicznym W Puławach w ramach Dni Inwestycji Miejskich 

w 2012 roku oraz w Piknikach Naukowych organizowanych przez Urząd Miasta Radomia 

w latach 2010-2012, jako koordynator specjalności biotechnologia i technologia 

kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz kierunków kosmetologia 

itowaroznawstwo. Organizowała także sesje tematyczne w ramach spotkań naukowych 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pt.: „Dlaczego warto studiować kierunki 

techniczne” jako koordynator specjalności biotechnologia i technologia kosmetyków 

i produktów chemii gospodarczej oraz kierunku towaroznawstwo (załącznik 5, pkt 111 I). 

Jednocześnie pełni funkcję redaktora z uprawnieniami do decydowania 

o przyjmowaniu prac do druku w czasopiśmie naukowym Towaroznawcze Problemy 

Jakości od 2016 roku. Jest członkiem Towarzystwa Towaroznawczego (od 2010) 

i Tribologicznego (od 2007 roku) (załącznik 5, pkt HIG, IIIH). 

4. Sumaryczne zestawienie dorobku naukowego 

Poniższe zestawienie dorobku naukowego dr inż. Anny Małysy w formie tabelarycznej, 

zostało opracowane z uwzględnieniem jego uzupełnienia z dnia 21.01.2020 r., dołączonego 

do przedłożonej dokumentacji habilitacyjnej. 

Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki oraz 

punkowy wymiar dorobku naukowego został przygotowany na podstawie: 

0 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 

wprzewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2017 r. poz. 261); 

0 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. z 2011 r. nr 196 poz. 1165), 
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o 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 2018 r. poz. 1789), 

. wykazu czasopism naukowych wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację 

wtych czasopismach, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010- 

2016. 

Tab. 1. Sumaryczne zestawienie dorobku naukowego dr inż. Anny Małysy 

Punkty MNiSW 
Rodzaj publikacji/aktywność liczba 

całkowite wg udziału 

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR 2 50 17,5 

Artykuły w czasopismach nieindeksowanych w bazie JCR 6 78 27,5 

Rozdziały w monografiach 1 5 2,5 

Doniesienia konferencyjne 4 - - 

Współautorstwo dokumentacji prac badawczych 5 - — 

Razem przed doktoratem 18 133 47,5 

Artykuły w czasopismach indeksowanych w bazie JCR 6 120 29,7 

Artykuły w czasopismach nieindeksowanych w bazie JCR 15 145 67,5 

Rozdziały w monografiach 13 77 55,8 

Ekspertyzy 1 - - 

Patenty 13 705 177,75 

Zgłoszenia patentowe 6 12 3 

Współautorstwo dokumentacji prac badawczych 2 - - 

Recenzje artykułów 2 

Doniesienia konferencyjne 10 ~ - 

Razem po doktoracie 68 1059 333,75 

Sumaryczny impactvł'actor publikacji według listy JCR IF = 9,6 
Indeks Hirscha według 

Web of Science H indeks = 2 

Google Scholar H indeks = 4 

Liczba cytowań według bazy 
Web of Science 56 (54 bez autocytowań) 

Google Scholar 106 
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Analizując dorobek bibliometryczny habilitantki można zauważyć, że trudna do 

oszacowania i oceny jest liczba uzyskanych sumarycznych punktów wg. MNiSW, których 

ważność pod względem punktowym, była kilkukrotnie zmieniana w trakcie rozpatrywanego 

okresu czasu. Należy jednocześnie podkreślić, że indywidualna liczba uzyskanych punktów, 

stanowi niespełna 30% prezentowanej całości. Z jednej strony stanowi to dowód na podatność 

pracy zespołowej habilitantki natomiast z drugiej, umniejsza jej dorobek indywidualny. 

Problematyczne wydaje się również zamieszczenie w głównym osiągnięciu naukowym 

publikacji o tak niskiej wartości punktowej. Poza tym należy podkreślić, że ilość 

opublikowanych artykułów W czasopismach w bazie JCR oraz wartości indeksów Hirscha są 

niewielkie. Jednocześnie, należy zauważyć, że nie ma określonych granicznych wartości 

parametrów w analizowanych kryteriach, a na uwagę zasługuje fakt, że w wielu 

z pozostałych, habilitantka w sposób ponadprzeciętny je zrealizowała. Dlatego analizując 

całość dorobku przedłożonego przez dr inż. Annę Małysę uważam, że spełniają one 

wymagania, do ubiegania się o nadanie Jej stopnia doktora habilitacyjnego w dziedzinie nauk 

społecznych. 

5. Wnioski końcowe 

Dr inż. Anna Małysa podjęła się realizacji ważnego ioryginalnego osiągnięcia 

naukowego, które przedstawiła pod tytułem: „Kształtowanie jakości innowacyjnych środków 

smarowych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego”. Stanowi ono istotny wkład 

habilitantki wrozwój dziedziny nauk społecznych (poprzednio naukach ekonomicznych) 

w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości (poprzednio towaroznawstwie). Cykl 

8 powiązanych tematycznie opracowań dokumentuje przedstawione osiągnięcie habilitacyjne, 

wyraźnie określa problemy naukowe, tematykę podjętych prac, warsztat badawczy, 

postawione cele badań oraz analizę uzyskanych wyników. Dr inż. Anna Małysa wykazała się 

umiejętnością rozwiązywania prezentowanych problemów naukowych zarówno w aspekcie 

rozważań teoretycznych, jak ibadań eksperymentalnych, a uzyskane przez habilitantkę 

wyniki badań naukowych mają zastosowanie w rozwiązaniach praktycznych. 

Na podstawie analizy dostarczonej dokumentacji stwierdzam, że przedstawiony 

dorobek naukowy dr im. Anny Małysy, również nieobjęty postępowaniem habilitacyjnym 

wskazuje na to, że Kandydatka spełnia formalnie (zgodnie z ustawą) oraz zwyczajowe 

wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. Wykazała się ona również znacznym dorobkiem dydaktycznym 

15 
f ;  „, „,/ł 

! fig/if cł- 
. :! 

l/ 



i organizacyjnym. Należy jednocześnie podkreślić zaangażowanie Kandydatki we współpracy 

międzynarodowej. 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam, że Pani dr inż. Anna Małysa spełnia 

wymagania stawiane habilitantom wUstawie o stopniach naukowych itytule naukowym, 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki a także warunki opisane w rozporządzeniu Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

W związku z powyższym, przedkładam wniosek o nadanie dr inż. Annie Małysie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, W dyscyplinie: 

nauki o zarządzaniu i jakości. 

dr hab. inż. uk asz Muślewski, prof. uczelni 
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