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Recenzja Załącznik .......................................... 
dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego-organizacyjnego i współpracy 

międzynarodowej dr inż. Anny Małysy w postępowaniu habilitacyjnym 

w dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych), w dyscyplinie 

towaroznawstwo (obecnie nauki o zarządzaniu i jakości) 

Uwagi wstępne 

Recenzja została sporządzona na podstawie pisma przewodniczącej Rady Awansów 

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Barbary Jankowskiej, prof. 

UEP. Do pisma załączone były: wniosek z dnia 29 kwietnia 2019 roku o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

towaroznawstwo, kopia dyplomu doktorskiego, autoreferat Habilitantki w języku polskim 

iangielskim, wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informację o osiągnięciach 

dydaktycznych, wykaz cytowań, kopie publikacji wskazanych jako główne osiągnięcie, kopie 

innych publikacji, kopie oświadczeń współautorów publikacji wchodzących w skład głównego 

osiągnięcia, kopie certyfikatów, zaświadczeń, nagród i dyplomów oraz płyta CD z wersja 

elektroniczna dokumentacji. Do dokumentów załączono równiez pismo Habilitantki z dnia 

21.01.2020 w sprawie aktualizacji dorobku naukowego. 

Opinia składa się z: 

— przedstawienia sylwetki Habilitantki, 

— oceny głównego osiągnięcia naukowego, 

— oceny pozostałej aktywności naukowej, 

— oceny dorobku w zakresie osiągnięć dydaktyczno-organizacyjnych i współpracy 

międzynarodowej, 

— podsumowania i konkluzji. 

Sylwetka Habilitantki 

Dr inż. Anna Małysa ukończyła studia na Wydziale Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia 

Politechniki Radomskiej obecnie Uniwersytet Techno]ogiczno—Humanistyczny w Radomiu. 



W 2005 roku obroniła pracę magisterską pt. „Mikroemulsyjny preparat do mycia rąk silnie 

zabrudzonych na bazie mydeł z kwasu oleinowego” uzyskując stopień magistra inzynier 

kierunku technologia chemiczna, specjalności technologia kosmetyków iproduktów chemii 

gospodarczej. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych W dyscyplinie towaroznawstwo 

uzyskała na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2010 

roku na podstawie dysertacji doktorskiej zatytułowanej „Wpływ estrów metylowych kwasów 

tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych na jakość biopaliw i produktów chemii 

gospodarczej”, której promotorem był prof. dr hab. Marian Włodzimierz Sułek. Pracę 

zawodową Habilitantka rozpoczęła 1 października 2005 roku na stanowisku asystenta w 

Zakładzie Chemii Fizycznej i Nieorganicznej na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i 

Wzornictwa Politechniki Radomskiej. Po obronie doktoratu w dniu 1 lipca 2010 roku została 

zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa 

Przemysłowego na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 

Dorobek publikacyjny dr inż. Anny Małysy pod względem ilościowym jest znaczący. Po 2010 

roku Habilitantka opublikowała łącznie 61 prac w tym 21 artykułów i 13 rozdziałów 

w monografiach. Spośród artykułów 6 jest indeksowanych w bazie J CR, a 15 znajduje się na 

byłej liście B czasopism MNiSW. Habilitantka jest również współautorką 13 patentów. 

Dorobek ten uzupełniają: doniesienia konferencyjne (10), dokumentacja prac badawczych (2) 

i recenzje artykułów (2). Oznacza to, że Habilitantka publikowała rocznie ponad 6 prac, co 

wskazuje na dużą intensywność pracy. Sumaryczna liczba punktów za wszystkie publikacje 

ipatenty wynosi 887, a wg udziałów 310,75. W dokumentacji podano również liczbę cytowań 

według bazy Web of Science, która wynosi 56 (54 bez autocytowań) i według bazy Google 

Scholar - 106. Natomiast wartość Indeksu Hirscha według bazy Web of Science jest 2, a według 

bazy Google Scholar 4. Sumaryczny impact factor wszystkich publikacji Habilitantki osiągnął 

9,6. Wartości te wskazują, że publikacje, których autorką lub współautorką jest dr inż. Anna 

Małysa są zauważane nie tylko w Polsce, ale również winnych krajach. 

Jako główne osiągnięcie naukowe dr Małysa wskazała cykl 8 publikacji składający się z: 

2 samodzielnych rozdziałów w monografiach, 1 współautorskiego artykułu w czasopiśmie 

naukowym posiadającym współczynnik impact factor, l samodzielnego artykuł w czasopiśmie 

naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu IF, 3, współautorskich artykułów w 

czasopismach naukowych nieposiadającym współczynnika wpływu IF oraz 

1 współautorskiego patentu. 



Ocena głównego osiągnięcia naukowego 

Główne osiągniecie naukowe Kształtowanie jakości innowaąy'nych środków smarowych dla 

przemysłu spożywczego i kosmetycznego jest zbiorem monotematycznych artykułów 

opublikowanych w postaci rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach 

naukowych. Przedstawione do oceny prace zostały logicznie uporządkowane i rzetelnie 

omówione w autoreferacie, co ułatwia ich zrozumienie i śledzenie postępów badawczych 

Habilitantki. Uzasadnienie podjęcia badań jest zrozumiałe i nie budzi kontrowersji. 

Środki smarowe są produktem powszechnie wykorzystywanym we wszystkich urządzeniach 

mechanicznych. Ich działanie polega na obniżeniu oporów W węzłach tarcia podczas ruchu 

urządzeń i aparatów oraz zmniejszaniu zużycie par ciernych maszyn i urządzeń. Środki 

smame poza swoimi głównymi zadaniami muszą również spełniać dodatkowe wymagania 

W zależności od miejsca wykorzystania, np. przy produkcji żywności i kosmetyków istnieje 

możliwość ich zanieczyszczenia smarami w wyniku bezpośredniego kontaktu produktu ze 

smarem. Habilitantka wskazuje, że taki kontakt wynika najczęściej z problemów 

technicznych na liniach produkcyjnych wyposażonych w urządzenia, w których stosuje się 

środki smame. Istnieje również ryzyko niewłaściwego doboru środków smarnych. 

Doprowadzenie do zanieczyszczenia żywności lub kosmetyków smarami może dla 

przedsiębiorstwa oznaczać znaczne straty finansowe, wizerunkowe itp. Dodatkowo 

składnikami większość smarów są substancje otrzymywane z ropy naftowej oraz wiele 

dodatków, które nie powinny mieć kontaktu z żywnością czy kosmetykami. Zastąpienie ich 

środkami smarowymi opartymi o surowce pochodzenia roślinnego, bezpiecznych dla 

konsumenta w przypadku zanieczyszczenia produktu jest ciekawym zagadnieniem i wpisuje 

się w obecnie panujące dążenie do stosowania surowców ekologicznych wynikające 

z rosnącej świadomości konsumentów. Z tego punktu widzenia wybór tematu ma znaczenie 

nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne, a projektowanie i badanie jakości wyrobów znajduje 

się w obszarze zainteresowań towaroznawstwa, a obecnie nauk o zarządzaniu i jakości. 

Pierwszy z serii artykułów, będących głównym osiągnięciem naukowym, zatytułowany „The 

safety and functionality of food grade lubricants” opublikowany jako rozdział w monografii 

jest przeglądem literaturowym. Przedstawiono w nim klasyfikację środków smarowych 

idokonano jej analizy, omówiono wymaganecertyfikacje niezbędne do wprowadzenia na 

rynek środków smarowych wykorzystywanych przy produkcji żywności i wymagania 

jakościowe stawiane współczesnym środkom smarowym. W pracy omówiono również rynek 

środków smarowych oraz przedstawiono kierunki prowadzonych badań nad innowacyjnymi 



środkami smarowymi, które mogą być wykorzystane przy produkcji żywności. Publikacja 

napisana jest W dużej mierze na podstawie najnowszej dostępnej wówczas literatury. Stanowi 

ona dobry wstęp do badań eksperymentalnych wykonanych przez Habilitantkę i pozwala na 

lepsze zrozumienie przeprowadzanych w kolejnych pracach badań i wybranej do ich realizacji 

metodyki. Należy zaznaczyć, że Habilitantka jest jedyną autorką tej publikacji. 

Kolejna praca pt. „Economical and tribologial aspects of usage of native oils obtained from 

waste berry seeds as alternative bases of lubricating substances” dotyczy wykorzystania 

surowców odpadowych pochodzenia organicznego jako ekologicznej alternatywy 

tradycyjnych baz smarowych. W Polsce producenci stosują jako bazy najczęściej oleje: 

rzepakowy i słonecznikowy, których wadą jest skłonność do utleniania się zwłaszcza 

w warunkach tarcia, wysokich obciążeń i podwyższonej temperatury. Skłoniło to Habilitantkę 

do sprawdzenia jak w takich warunkach będą zachowywały się oleje otrzymywane 

z odpadowych nasion jeżyny, maliny, czarnej porzeczki i aronii. W pracy przedstawiono 

aspekty ekonomiczne i tribologiczne wykorzystania powyższych olejów. Dyskusja aspektu 

ekonomicznego ograniczyła się do analizy literatury. Wskazywano w niej korzyści z redukcji 

wytwarzanego ditlenku węgla i korzyści z wynikające z zastąpienia olejów mineralnych 

olejami roślinnymi. Badania eksperymentalne wykazały wysoka odporność na utlenianie 

zaproponowanych surowców w porównaniu z olejami rzepakowym i słonecznikowym, co 

pozwala wykorzystać je jako bazy w środkach smarowych stosowanych w wyższych 

temperaturach. Następnie przeanalizowano wpływ takiej bazy na opory ruchu, zużycie oraz 

właściwości przeciwzatarciowe, a otrzymane wyniki porównano z rezultatami jakie 

odnotowano dla oleju rzepakowego i paratinowego. Uzyskane wyniki wskazują, że 

zaproponowane bazy roślinne charakteryzują się lepszymi parametrami w porównaniu do 

oleju rzepakowego i parafmowego. Stąd wniosek, że można je stosować jako funkcjonalne 

ibezpieczne dla środowiska bazy przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach. 

Omawiany artykuł był wieloautorski, jednak z deklaracji zamieszczonej w autoreferacie 

wynika, że dr Małysa szacuje swój wkład w powstanie publikacji na 80% i wykonała w nim 

większość badań oraz uczestniczyła w każdym elemencie jego realizacji i publikacji. 

Trzecia publikacja pt. „Tribological properties of blackberry waste seed extract under 

supercritical CO; conditions with sorbitan esters compositions” jest kontynuacją poprzedniej 

pracy. Przedstawiono w niej wyniki badań nad smarem, w którym jako bazę zastosowano 

ekstrakt z nasion jeżyny. Dodatkami były dwa estry sorbitanu 

ioksyetylenowanymonolaurynian sorbitanu. Wybrano je ponieważ pochodne sorbitanu są 

nietoksyczny i biodegradowalne. W pracy analizowano wpływ dodatku i jego stężenia na: 



opory ruchu, zużycie oraz właściwości przeciwzatarciowe. Stwierdzono, że dodatek estrów 

sorbitanu w większym stopniu wpływa na polepszenie właściwości przeciwzatarciowych. 

Kontynuację tych badań przedstawiono w pracy zatytułowanej „Ocena smarności kompozycji 

ekstraktu z jeżyn otrzymanego w warunkach nadkrylycznych ditlenku węgla 

z monolaurynianem sorbitanu”. Zaproponowano w niej substancję smarową, w której ekstrakt 

z nasion jeżyny był bazą, a jako dodatek wykorzystano monolaurynian sorbitanu. Dodawano 

od 0,01% do 10% monolaurynian sorbitanu do ekstraktu z jeżyn, a uzyskane wyniki 

porównywano z rezultatami otrzymanymi dla oleju parafinowego i rzepakowego. Z badań 

wynika, że w testach ze stałym obciążeniem nie zaobserwowano wpływu stężenia 

monolaurynian sorbitanu na opory i zużycie elementów trących. Natomiast w testach 

z liniowym narostem obciążenia wzrost zawartości dodatku powodował wzrost obciążenia 

zacierającego i obciążenia zatarcia. Według Habilitantki oznacza to, że dodatek 

monolaurynian sorbitanu powodował większą trwałość filmu smarnego oraz lepszą zdolność 

do przenoszenia wysokich obciążeń. Artykuły te były w całości autorstwa Habilitantki. 

Piąta praca ocenianego cyklu publikacji stanowi poszerzenie obszaru badawczego dr inż. 

Anny Małysy, która zauważyła że niekiedy niemożliwe jest stosowanie jako środka 

smamego substancji otrzymanego na bazie olejów. W związku z tym w pracy pt. „Silicone 

surfactants as potential lubricating substances and bases ” jako alternatywę zaproponowano 

kompozycje opartą na wodzie i pochodnych dimetylosilikonów. Badano pochodne o różnym 

stosunku liczby grup tlenku etylenu do liczby grup tlenku propylenu w cząsteczce. Zaletą 

zaproponowanego składu jest fakt, że polimery silikonowe są popularnym komponentem 

kosmetyków co oznacza, że taki produkt nie będzie podczas kontaktu skazał produkowanego 

kosmetyku. W pracy badano trzy związki różniące się strukturą oraz liczbą grup tlenku 

etylenu i tlenku propylenu. Właściwości smarne takich układów scharakteryzowano poprzez 

badania zmian oporów ruchu i zużycia. Natomiast aktywność powierzchniową związków 

charakteryzowano w oparciu o pomiary napięcie powierzchniowego i kąta zwilżania. 

Z przedstawionych rezultatów wynika, że najkorzystniejsze właściwości smarne posiadały 

wodne roztworów silikonów o stężeniach powyżej 60%. Prawdopodobnie powstała warstwa 

zaadsorbowanych związków powierzchniowo czynnych przekształca się w film smarny, który 

poprawia właściwości tribologiczne. Na podstawie otrzymanych wyników Autorzy sugerują 

aby substancje silikonowe były wykorzystane w przyszłych badaniach raczej jako bazy, a nie 

dodatki, a badane w pracy układy należy uważać za propozycje modeli substancji 

smarujących odmiennych od tradycyjnych. Swój udział w tej pracy_Habilitantka oceniła na 

75% i obejmował on analizę literatury tematu, opracowanie koncepcji i zaplanowanie 



eksperymentów, opracowanie i wykonanie kompozycji smarowych, wykonanie badań 

tribologicznych, opracowaniu graficznym i analizie wyników, napisanie rozdziałów 

(których?), przygotowaniu pracy do publikacji iodpowiedzi na pytania recenzentów. Takie 

oszacowanie udziału jest kontrowersyjne, gdyż przy publikacji artykułu osoba o naj większym 

wkładzie, w tym przypadku deklarowany wkład Habilitantki jest zdecydowanie największy, 

powinna być pierwszym autorem publikacji, a nie drugim. 

W dwóch kolejnych pracach zatytułowanych Wpływ budowy łańcucha alkilowego na 

właściwości przeciwzatarciowe wodnych roztworów oksyetylenowanych alkoholi oraz 

„Wpływ budowy łańcucha alkilowego na właściwości tribologiczne wodnych roztworów 

oksyetylenowanych alkoholi” badano wodne roztwory mieszaniny alkoholi laurylowego 

imirystylowego oksyetylenowanych 7 i 10 molami tlenku etylenu oraz dwa alkohole 

izotridecylowe oksyetylenowane 7 i 9 molami tlenku etylenu. Powyższe substancje są często 

stosowane jako składniki kosmetyków. W pierwszej pracy przeprowadzano testy zatarciowe, 

które wskazują, że alkohole o rozgałęzionym łańcuchach nie są efektywnymi dodatkami i nie 

zwiększają właściwości przeciwzatarciowych wody zastosowanej jako baza. Powstający film 

smarny jest mniej trwały w porównaniu z filmem tworzonym przez alkohole 

prostołańcuchowe. W drugim artykule zbadano aktywność powierzchniową tj. napięcia 

powierzchniowego i kąta zwilżania stali, zbadano równiez opory ruchu i zużycie przy stałym 

nacisku. Z badań wynika, że alkohole rozgałęzione silnie obniżały napięcie powierzchniowe, 

a jednocześnie wykazywały mniejszą zwilżalność stali w porównaniu do alkoholi 

prostołańcuchowych. Wyniki te słusznie zinterpretowano jako efekt zaburzenia struktury 

przestrzennej na granicy faz przez izoalkohole. Zawada przestrzenna związana 

z rozgałęzieniem izoalkoholi zmienia ich położenie na granicy faz i energię oddziaływań 

z powierzchnią ciała stałego. Stąd izoalkohol słabiej zabezpiecza współpracujące ze sobą 

stalowe powierzchnie w porównaniu z alkoholami prostołańcuchowymi. Znalazło to 

potwierdzenie w badaniach tribologicznych, w których zarówno opory tarcia jaki i zużycie 

par ciernych było dla roztworów izoalkoholi zdecydowanie wyższe w porównaniu 

z alkoholami prostołańcuchowymi. Wkład Habilitantki w pierwszym artykule oceniła ona na 

30%, a w drugim na 20%. Dotyczył on wykonania badań tribologicznych ich interpretacji 

oraz analizy literatury i udziału procesie publikacji. 

Uwieńczeniem wszystkich otrzymanych w poprzednich pracach rezultatów oraz dokonanych 

na ich podstawie przemyśleń jest wynalazek „Ciecz chłodząca-smarująca do obróbki metali”. 

Przedmiotem wynalazku jest ciecz chłodząco-smarująca złożona z wody (91,4-97,35%), 

dodatków przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych, dodatku antykorozyjnego, 



antypiennego i konserwantu. Według opisu ma ona bardzo dobre właściwości chłodzące, 

przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe. Swój udział w powstaniu patentu Habilitantka ocenia 

na 30%. 

Za główny cel cyklu ośmiu publikacji Habilitantka postawiła „opracowanie nowej generacji 

środków smarowych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego, bezpiecznych 

wstosowaniu, funkcjonalnych i spełniających wymagania jakościowe stawiane tego typu 

produktom.” Sformułowała także trzy cele szczegółowe, które odnosiły się do oceny 

właściwości tribologicznych olejów z odpadowych nasion roślin jagodowych i możliwości 

wykorzystania ich jako bazy substancji smarowych, opracowania kompozycji smarowych 

zawieraj ących olej z nasion z jeżyny i estry sorbitanu oraz ocenę ich smamości i opracowania 

kompozycji smarowych zawierających wodę i surfaktanty i ocenę ich wybranych 

właściwości. 

W mojej opinii wyznaczony cele główny i cele szczegółowe w całości zostały zrealizowane 

ipokrywają się z przeprowadzonymi w pracy badaniami literaturowymi i laboratoryjnymi. 

Pierwszy cel szczegółowy zrealizowano w dwóch pierwszych pracach, drugi cel zrealizowano 

w dwóch kolejnych pracach. Pozostałe prace można przypisać do realizacji celu trzeciego. 

W autoreferacie Habilitantka sformułowała również trzy hipotezy badawcze, które 

odpowiadają tematycznie celom szczegółowym. Hipotezy sformułowano poprawnie, 

a następnie zweryfikowano je empirycznie. Postawiono je, jak napisano w autoreferacie, na 

podstawie przeglądu literatury oraz wyników badań własnych. O ile przegląd i analiza 

literatury powinna stanowić podstawę do formułowania hipotez to zdziwienie budzi 

wykorzystanie wyników badań własnych. W moim przekonaniu hipotezy stawia się przed 

przeprowadzeniem badań. Chyba, że były wcześniej prowadzone prace, których wyników nie 

omówiono w autoreferacie i to one stanowiły podstawę stawiania hipotez. 

Podsumowując zaproponowany cykl artykułów można zauważyć, że jest on spójny 

tematycznie, a kolejne przedstawiane w nich badania są konsekwencją wcześniej 

przedstawianych rezultatów. Praca stanowi próbę zaproponowania alternatywnych środków 

smarnych w stosunku do produktów opartych na olejach mineralnych. Wykorzystano w niej 

związki chemiczne i substancji pochodzenia naturalnego, które nie tylko są biodegradowalne 

inietoksyczne, ale również mają porównywalne lub nawet lepsze parametry w stosunku do 

tradycyjnych smarów. _Ważne jest także to, że wykorzystywane w nich substancje najczęściej 

stosowane są również w produktach kosmetycznych co w przypadku zanieczyszczenia 

smarem nie doprowadzi do skażenia i strat. Badania przeprowadzone są poprawnie 



metodycznie, a rezultaty przedstawiane prawidłowo. Literatura użyta do opisu jest kompletna 

i wyczerpuje temat. 

Jako wkład osiągnięcia naukowego Kształtowanie jakości innowacyjnych środków 

smarowych dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego w rozwój towaroznawstwa, 

a obecnie nauk o zarządzaniu i jakości można wskazać: 

~ identyfikację zagrożeń wynikających ze stosowania środków smarowych w branży 

spożywczej i kosmetycznej, 

— 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, 

— wskazanie możliwości projektowania efektywnych środków smarowych dla branży 

spożywczej i kosmetycznej o korzystnych właściwościach tribologicznych, które 

zastosowane w urządzeniach pracujących na  liniach produkcyjnych mogą  wpływać n a  

obniżenie ich kosztów eksploatacji, 

— zaproponowanie punkt widzenia, w którym projektowanie wyrobu, jego składu 

iwłaściwości odzwierciedla potrzeby użytkownika i bierze pod uwagę postawy 

konsumentów i ich wzrastającej świadomości ekologicznej, 

— orientację na konieczność wykorzystania surowców pochodzenia roślinnego co 

pozwala na kształtowanie ich jakości zgodnie z wymaganiami użytkowników 

i zwiększa bezpieczeństwo produktów, 

— eksponowanie W badaniach aspektów ekologicznych i zwiększenia bezpieczeństwa 

produktów począwszy od projektowania, poprzez produkcję, użytkowanie i utylizację. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania uważam, że praca wnosi znaczący wkład do 

dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. 

Ocena pozostałych efektów pracy naukowej 

Analizując pozostałe prace naukowe kandydatki można je pogrupować w trzy obszary. 

Pierwszy obszar, do którego zaliczyłem 29 prac (w tym 11 patentów) to propozycje nowych 

formulacji kosmetyków i badanie jakości produktów kosmetycznych zawierających surowce 

roślinne. W pracach tych analizowano wpływ składu kosmetyków w aspekcie zmieniających 

się właściwości tizykochemicznych i użytkowych. Właściwości zaproponowanych 
kosmetyków porównywano następnie z ich odpowiednikami handlowymi. Najczęściej 

badano kosmetyki pielęgnacyjne takie jak: kremy, peelingi, maseczki kosmetyczne, odżywki 



do włosów, oliwki do ciała. Istotnym elementem tych prac były badania sensoryczne oraz 

testy konsumenckie, W których starano się zweryfikować wyniki przeprowadzonych badań 

laboratoryjnych. Poza surowcami roślinnymi badano również możliwość zastosowania 

nowych pochodnych sulfobetain do kosmetyków myjących tj. szamponów do włosów, żeli 

myjących do twarzy, mydeł w płynie przeznaczonych do cery wrażliwej, płynów do kąpieli. 

Do tej grupy zaliczam również jedną pracę dotyczącą produktów farmaceutycznych. 

Opracowane na podstawie powyższych prac produkty kosmetyczne były przedmiotem 

patentów oraz zostały nagrodzone medalami na targach i wystawach. 

Drugim obszarem, którym interesowała się Habilitantka było kształtowania jakości 

produktów chemii .gospodarczej. W tym zakresie opublikowała 6 prac. Badania 

koncentrowały się wokół środków czyszczących przeznaczonych do twardych powierzchni, 

preparatów przeznaczonych do usuwania farb malarskich oraz płynów do płukania tkanin. 

Z punktu widzenia badań nad jakością najistotniejszy jest artykuł pt. „Consumer preferences 

on the household chemicals market with respect to heavy-duty Clearing products in Mazovia 

Region, Towaroznawcze Problemy Jakości 3/48, 2016, 167-177, w którym zbadano 

preferencje konsumentów w stosunku do środków czyszczących. Inna ciekawa pracą 

dotyczyła zastosowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z oliwy 

z oliwek, oleju ryżowego, oleju rzepakowego i kerozyny jako rozpuszczalników do produktu 

przeznaczonego do usuwania farby 2 powierzchni ceramicznych i stalowych. Badano wpływ 

stężenia oraz pochodzenia estru na właściwości fizykochemiczne preparatu. Autorzy 

wskazali, że wykorzystanie estrów jako rozpuszczalników pozwalało na efektywne usuwaniu 

farb. Ich zastosowanie pozwala również na eliminację rozpuszczalników pochodzących 

z przeróbki ropy naftowej i poprawę bezpieczeństwa stosowanych produktów. 

Trzeci obszar zainteresowań (1 praca) dotyczył oceny smamości kompozycji paliw 

otrzymanych z estrów metylowych kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych olejów 

roślinnych z olejem napędowym. Oceniono w niej wpływ dodatku estrów metylowych 

kwasów tłuszczowych (FAME) otrzymanych z oleju sojowego, oleju słonecznikowego, oleju 

rycynowego i oleju lnianego do oleju napędowym. 

Podsumowując efekty naukowe prac innych niż zaliczone do głównego osiągnięcia 

naukowego należy stwierdzić, że jest to dorobek duży i mimo, że podzielony został na trzy 

obszary badawcze to tematyka prac jest spójna._ Badania prowadzono w„ grupie produktów 

rynkowych będących kosmetykami pielęgnacyjnymi i produktów chemii gospodarczej 

z zastosowaniem surowców pochodzenia roślinnego. Zaprezentowane W pracach podej ście do 



badań pozwala na kształtowanie jakości produktów zgodnie z wymaganiami stawianymi 

przez konsumentów i ich potrzebami. 

Również w tych badaniach Habilitantka miała wkład w rozwój towaroznawstwa, a obecnie 

nauk o zarządzaniu i jakości. Jako jej wkład zaliczyć można m.in.: 

— doskonalenie jakości kosmetyków i produktów farmaceutycznych poprzez 

zastosowanie składników pochodzenia roślinnego oraz uwzględnienie wymagań 

konsumentów, 

— opracowanie wzorca preferencji konsumenckich w zakresie środków czyszczących 

typu heavy duty do trudnousuwalnych zabrudzeń, 

— wykazanie możliwości opracowania efektywnych w działaniu środków czyszczących 

zawierających bezpieczne i biodegradowalne rozpuszczalniki hydrofobowe 

ihydrofilowe, które mogłyby zastąpić produkty, zawierające drażniące i lotne 

składniki 

Wszystkie prace mieszczą się w zakresie badań nad jakością produktów i leżą w zakresie 

zainteresowania towaroznawstwa, a obecnie nauk o zarządzaniu i jakości. Badania są 

wykonane poprawnie metodycznie, wyniki prawidłowo przedstawione i właściwie 

zinterpretowane. W zdecydowanej większości są to publikacje wieloautorskie,najczęściej 

zawieraj ące od 3 do 4 autorów. Jest to typowe w badaniach eksperymentalnych, gdzie rzadko 

spotyka się prace jednoosobowe. Należy również wskazać, że kilka prac zostało 

opublikowanych w czasopismach z listy J CR. 

Poza dorobkiem publikacyjnym, dr. inż. Anna Małysa prezentowała również rezultaty 

swoich prac naukowych były na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu 

towaroznawstwa. Wygłosiła 3 referaty i zaprezentowała 7 posterów. 

Cały dorobek publikacyjny dr inż. Anny Małysy oceniam pozytywnie, uważam, że jest on 

spójny tematycznie, a problemy w nim podejmowane mają znaczenie teoretyczne 

i praktyczne. 

Oceny dorobku w zakresie osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i współpracy 

miedzynarodowej 

Jako osiągnięcia dydaktyczne Habilitantka przedstawiła: 

— promotorstwo 6 prac magisterskich, 3 inżynierskich, 12 licencjackich oraz recenzje 10 

pracach licencjackich, 



— stworzenie podstaw działania oraz prowadzenie pracowni towaroznawstwa 

kosmetyków wielofunkcyjnych, 

— pełnienie funkcji opiekuna koła naukowego studentów trzeciego roku na kierunku 

technologia chemiczna w latach 2014-2015 oraz opiekunem zawodowych praktyk 

studenckich na kierunku kosmetologia w latach 2013-2018, 

—— funkcję koordynatora zespołu ds. wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na 

kierunku towaroznawstwo w 2011 roku, 

-— pracę jako członek komisji ds. przygotowania raportu dla Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej na kierunkach towaroznawstwo i technologia chemiczna. 

Pewnym niedociągnięciem autoreferatu jest nie wymienienie poza prowadzeniem pracowni 

towaroznawstwa innych zajęć. Czyżby habilitantka prowadziła jedynie zajęcia 

z towaroznawstwa kosmetyków? Wydaje się, że ten aspekt został pominięty w autoreferacie. 

Biorąc jednak pod uwagę pozostałe wymienione aktywności uważam, że osiągnięcia 

Habilitantki w zakresie dorobku dydaktycznego spełniają wymagania Ustawy. 

Do osiągnięć organizacyjnych Habilitantki należą: 

— pełnienie funkcji redaktora z uprawnieniami do decydowania o przyjmowaniu prac do 

druku w czasopiśmie naukowym Towaroznawcze Problemy Jakości od 2016 roku, 

— zorganizowanie sesji tematycznej pt. „Zastosowanie ekstraktów roślinnych 

pozyskiwanych w warunkach nadkrylycznego COz do wytwarzania kosmetyków 

i produktów chemii gospodarczej” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

z cyklu: Innowacyjne Technologie i Metody Oceny Jakości Kosmetyków i Produktów 

Chemii Gospodarczej, 

— przewodniczenie komitetowi organizacyjnemu w Pikniku Naukowym organizowanym 

w Parku Naukowo-Technologicznym w Puławach w ramach Dni Inwestycji Miej skich 

25-27 w 2012 roku oraz w Piknikach Naukowych organizowanych przez Urząd 

Miasta Radomia, w latach 2010-2012 jako koordynator specjalności biotechnologia 

itechnologia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej oraz kierunków 

kosmetologia i towaroznawstwo. 

Z osiągnięć organizacyjnych zdecydowanie najważniejsze jest pełnienie funkcję redaktora 

w jednym z niewielu czasopism o charakterze towaroznawczym w Polsce. Pozostałe 

osiągnięcia są skromne. 



Habilitantka może wykazać się również transferem wiedzy do praktyki —— wykonała kilka 

ekspertyz. Ponadto w dwóch projektach badawczych pełniła rolę kierownika, a w 13 była 

wykonawcą. Ten zakres jej działań jest w pełni satysfakcjonujący. 

W 2016 roku odbyła staż zagraniczny w ramach Programu Erasmus Plus dla wykładowców 

wKaunas Univeristy of Technology na Litwie, gdzie wygłosiła cykl wykładów. Biorąc 

również pod uwagę publikowanie W czasopismach zagranicznych z listy JCR oraz udział 

W konferencjach międzynarodowych uważam, że dorobek spełnia wymagania stawiane 

w zakresie współpracy międzynarodowej. 

Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Towaroznawczego (od 2010) i Tribologicznego (od 

2007 roku). 

Podsumowanie 

Podsumowując należy podkreślić, że dorobek naukowy Habilitantki charakteryzuje się 

bardzo dużą konsekwencję badawczą oraz stałym poszerzaniem obszaru badań. 

Zainteresowania koncentrują się na wykorzystaniu surowców roślinnych do takiej 

modyfikacji produktów, aby spełniały one wymagania konsumentów oraz były otwarte na ich 

zmieniające się potrzeby. Oceniane prace są oryginalne i w większości przygotowane do 

aplikacji. Najważniejsze miejsce w dorobku Habilitantki zajmuje zbiór prac, które wskazała 

jako swoje największe osiągnięcie naukowe. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wnosi on 

istotny wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości, zwłaszcza w zakresie kształtowania 

i badania jakości produktów przemysłowych. 

Dostarczona dokumentacja spełnia wymagania formalne związane z ubieganiem się 0 stopień 

doktora habilitowanego. Należy także podkreślić staranne przygotowanie dokumentacji. 

Dokumenty są przejrzyście zredagowane i dobrze opracowane, a sam autoreferat w klarowny 

sposób oddaje wszystkie osiągnięcia Kandydatki. 

Konkluzja 

Po dokonaniu analizy dorobku naukowego dr inż. Anny Małysy, ze szczególnym 

uwzględnieniem cyklu publikacji wskazanej jako osiągnięcie naukowe uważam, że spełnia on 

wymogi określone w Ustawie z dn. 14.03.2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki ( Dz.U.z 2017. poz.1789) zawarte w art.16 



oraz W Rozporządzeniu MNiSW z dn. 1.09.2011 dotyczącym kryteriów oceny osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego ( Dz. U .  nr 196, poz. 1165). 

Dorobek ten stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości 

stanowiąc Wkład w ich rozwój, posiada również wartości aplikacyjne. Oceniam również, że 

działalność organizacyjna, dorobek dydaktyczny, aktywność międzynarodowa spełniają 

wymagania Ustawy. W związku z powyższym stawiam wniosek o dopuszczenie dr inż. Anny 

Małysy do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. 
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