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W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, DYSCYPLINA LEŚNICTWO 

 

 

Przedmiotem opinii jest stwierdzenie, czy osiągnięcia naukowe Kandydata spełniają 

kryteria określone w art. 16 ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852) i czy stanowią podstawę do nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego. 

Recenzja została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie 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. Nr 196, poz. 1165). 

Podstawą wykonania recenzji jest pismo Pana dra hab. Cezarego Bekera p.o. 

dziekana Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11.03.2015 

(WL-4002-1/2015).  

Dokumentacja, którą otrzymałem w związku z postępowaniem habilitacyjnym  

dra inż. Arkadiusza Tomczaka, zawierała: autoreferat w języku polskim i angielskim, 

publikacje wchodzące w zakres osiągnięcia naukowego (jednotematyczny cyklu publikacji 

pt. „Biomechanika pnia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – rola drewna młodocianego 

i dojrzałego”), wykaz opublikowanych prac naukowych i twórczych prac zawodowych, 

informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki, 

oświadczenia współautorów określające indywidualny wkład w powstanie poszczególnych 

publikacji wchodzących w zakres osiągnięcia naukowego, odpis dyplomu uzyskania stopnia 

naukowego doktora nauk leśnych, dane Kandydata.  

Informacje ogólne o Habilitancie 
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Dr inż. Arkadiusz Tomczak urodzony dnia 20 sierpnia 1977 r. w Miastku jest 

zatrudniony  w Uniwersytecie  Przyrodniczym w Poznaniu od 2006 roku (poprzednio 

Akademia Rolnicza w Poznaniu). Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta.  

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się w obrębie badań dotyczących 

jakości, struktury oraz właściwości tkanki drzewnej wybranych gatunków lasotwórczych, w 

szczególności sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Świadczą o tym zamieszczone poniżej 

tematy prac: magisterskiej i doktorskiej, a w szczególności zbiorczy tytuł 

jednotematycznego cyklu publikacji przedłożonego do recenzji. 

Tytuł pracy magisterskiej – „Jakość drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej 

w warunkach gruntów porolnych oraz typowo leśnych na siedlisku Bśw i BMśw”.  

Tytuł rozprawy doktorskiej –  „Niejednorodność cykliczna drewna sosny zwyczajnej (Pinus 

sylvestris L.) na tle pozycji biosocjalnej drzewa w drzewostanie”. 

 

Osiągnięcie  naukowe 

Ocena jednotematycznego cyklu publikacyjnego pt. „Biomechanika pnia sosny zwyczajnej 

(Pinus sylvestris L.) – rola drewna młodocianego i dojrzałego” 

 

Na oceniany jednotematyczny cykl publikacji składa się 9 prac, w tym 4 prace 

zredagowane są bez współautorów. Pięć prac zostało wydanych w języku angielskim, 

pozostałe w języku polskim. Okres wydawniczy załączonych artykułów obejmował lata 

2007 -  2014.  Można uznać, że przedmiotowe publikacje prezentują zwarty zakres badań, 

których wyniki umożliwiają sprecyzowanie ostatecznych łącznych wniosków i konkluzji.   

We wstępie omawiającym recenzowane osiągnięcie naukowe Autor definiuje 

podstawowe pojęcia, skupiając się na funkcji drewna młodocianego. Jak można się domyślić 

główną przesłanką prowadzonych badań była ocena wpływu drewna młodocianego na 

biomechanikę drzewa. Problematyka stabilności drzew była wielokrotnie podejmowana 

przez Habilitanta w licznych publikacjach i należy ją uznać za bardzo aktualną i pożądaną, 

zważywszy na obserwowaną w ostatnich latach dynamikę zjawisk pogodowych, a 

szczególnie działanie silnych wiatrów na drzewostany.      

Następnie sprecyzowano cel badań i założenia metodyczne. Badania miały charakter 

kompleksowy, o czym świadczy materiał badawczy pozyskiwany z różnych klas wieku.  

Należy uznać, że zastosowano prawidłową metodykę badawczą. Na str. 9 Autor pisze: 
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„badania laboratoryjne (pomiary właściwości drewna) wykonywano na materiale…” 

Sformułowanie to należy uznać za mało precyzyjne, bowiem pomiary obejmowały jedynie 

wybrane właściwości drewna.  

W rozdziale omawiającym wyniki badań Autor przedstawia zmiany w budowie i 

właściwościach drewna następujące wraz z wiekiem drzewa. Rozdział ten należy uznać za 

bardzo ciekawy ponieważ charakteryzuje się dogłębną analizą wyników własnych. 

Pełniejszą dyskusję autor osiągnąłby porównując swoje wyniki z wynikami innych autorów. 

Dopiero konfrontacja własnych wyników z wynikami innych badaczy oraz wyjaśnienia 

przyczyn różnic lub zbieżności wyników wyczerpuje znamiona dyskusji naukowej.  Analiza 

załączonych publikacji wskazuje, że zawierają one klasyczne dyskusje naukowe i odwołania 

do innych autorów, co świadczy, że Habilitant posiadł umiejętność  podejmowania 

konfrontacji naukowych.  

Omawiając wyniki badań Autor skupił się głównie na naukowych aspektach. 

Ciekawym wątkiem tego rozdziału byłaby próba przeniesienia uzyskanych wyników do 

praktyki leśnej np. w formie podpowiedzi naukowych w zakresie hodowlanym i 

gospodarczym. Recenzent zdaje sobie sprawę, że takie podejście do uzyskanych wyników, 

zważywszy na interdyscyplinarność zagadnienia, jest trudne.   

Wnioski końcowe wynikają z przeprowadzonych badań. Autor stwierdza, że 

lokalizacja drewna młodocianego jest optymalna pod względem fizjologicznym i 

mechanicznym, dzięki czemu wzrasta zdolność pnia do przenoszenia obciążeń statycznych 

i dynamicznych.    

Recenzowany cykl publikacji świadczy, że Autor posiadł umiejętność: 

podejmowania problemów badawczych, stawiania celów badawczych, dobierania metodyki, 

analizowania wyników i wnioskowania. Recenzent ma głębokie przekonanie, że uzyskane 

informacje o funkcji i lokalizacji drewna młodocianego w pniu sosny  przełożą się na 

wskazania praktyczne umożliwiające zwiększenie stabilności i odporności drzew, a tym 

samym drzewostanów na działanie czynnika wiatrowego.  

 

 

 

Ocena aktywności naukowej 
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Wykaz opublikowanych prac naukowych świadczy, że Kandydat wykazuje się dużą 

aktywnością naukową. Świadczą o tym sumaryczne wskaźniki zamieszczone poniżej: 

a) sumaryczny if wszystkich prac po uzyskaniu stopnia doktora zgodnie z rokiem 

opublikowania: 5,796, w tym: 

 sumaryczny if publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego zgodnie z 

rokiem opublikowania: 1,192 

 sumaryczny if pozostałych prac nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego 

zgodnie z rokiem opublikowania: 4,604. 

b) łączna suma punktów wg wykazu MNiSW (zgodnie z rokiem opublikowania): 468  

w tym:  

 łączna suma punktów wg wykazu MNiSW publikacji wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego zgodnie z rokiem opublikowania: 77 

 łączna suma punktów wg wykazu MNiSW pozostałych prac nie wchodzących w 

skład osiągnięcia naukowego zgodnie z rokiem opublikowania: 391 

c) liczba cytowań według bazy Web of Science (na dzień 16.01.2015 r.): 25 

d) Indeks Hirscha (na dzień 16.01.2015 r.): 2 

 

Należy zauważyć, że wraz z wzrastającym doświadczeniem naukowym Habilitant 

podejmował coraz ciekawsze badania naukowe. Początkowo analizował właściwości 

drewna wynikające z oddziaływania różnych czynników np. warunków wzrostu. Następnie 

zajmował się związkami pomiędzy cechami morfologicznymi drzew a budową i 

właściwościami drewna, aby ostatecznie zając się biomechaniką.  

Ewolucja zainteresowań naukowych badacza to proces  naturalny i może się odbywać 

poprzez zmianę tematyki badawczej lub ciągłej sukcesji w obrębie wąskiego, 

specjalistycznego aspektu badawczego. I właśnie ten drugi, właściwszy sposób rozwoju, 

daje się zauważyć w dorobku naukowym Habilitanta. Dogłębna wiedza o drewnie, zdobyta 

w pierwszych latach pracy badawczej, pozwoliła Panu Doktorowi podjąć trudny, ale jakże 

ciekawy i ważny temat badawczy analizujący biomechanikę drzew i kształtowanie ich 

odporności na czynnik wiatru.  

Pozostała tematyka badawcza dotyczyła ochrony i bezpieczeństwa pracy 

pracowników leśnych. Jest to również bardzo ważny zakres działań Kandydata ponieważ  

przyczynia się do optymalizacji wykonywania prac leśnych przy zachowaniu odpowiednich 

działań ochronnych.  
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Łącznie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Pan Doktor opublikował 52 prace 

o charakterze oryginalnym (z wyłączeniem publikacji wchodzących w zakres osiągnięcia 

naukowego) i 4 artykuły przeglądowe. 

 

Ocena osiągnięć dydaktycznych, popularyzatorskich  

oraz współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi 

 

Działalność dydaktyczna 

Kandydat jest autorem i współautorem programów dla zajęć ćwiczeniowych i 

wykładów; był opiekunem 8 magistrantów i wypromował 13 inżynierów. Aktualnie  pod 

jego opieką realizowanych jest 7 prac magisterskich i 8 inżynierskich. Powoływany jest 

przez Dziekana Wydziału Leśnego UP w Poznaniu na recenzenta wielu prac dyplomowych.  

Dr A. Tomczak aktywnie włącza się w działalność dydaktyczną macierzystego 

Wydziału Leśnego, między innymi  w ramach  Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo 

i higiena pracy w leśnictwie”, pełniąc rolę wykładowcy i promotora prac. 

Kandydat aktywnie współpracuje ze studentami, podnosząc ich kwalifikacje i wiedzę oraz 

umiejętności praktyczne. Działalność ta znacząco wykracza poza obowiązki dydaktyczne, 

czego dowodem jest Jego udział (jako opiekun drużyn i sędzia) w konkursach i zawodach 

drwali.  

Ważną działalnością jest opieka naukowa nad doktorantami. Z autoreferatu nie wynika 

jednoznacznie, czy Habilitant pełni rolę promotora pomocniczego (pkt K załącznika nr 5 str. 

27).  

 

Działalność popularyzatorska 

Cenną pozycją w dorobku Kandydata, popularyzującą wiedzę jest współautorska 

książka pt „Pozyskiwanie drewna pilarką”. Książka liczy 240 stron i jest ważną pozycją 

literaturową, bowiem pozyskanie drewna w Polsce nadal odbywa się głównie metodą 

ręczno-maszynową, pomimo dynamicznego wprowadzania na niektórych obszarach maszyn 

wielooperacyjnych. Ze względu na warunki pracy, zawód drwala należy do najbardziej 

trudnych i  niebezpiecznych. Książka pt. „Pozyskiwanie drewna pilarką”  zawiera cenne 

informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, ergonomii i ochrony pracy, stosowanych 

środków ochrony indywidualnej, wypadkowości, budowy i obsługi technicznej pilarek 

spalinowych, narzędzi i urządzeń pomocniczych, wybranych elementów organizacji procesu 
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pozyskania drewna oraz organizacji i technik pracy. Treści zawarte w tej pozycji z 

pewnością podnoszą wiedzę studentów oraz kwalifikacje i kompetencje zawodowe drwali.  

Pozycja ta, pomimo, że ma charakter popularno-naukowy, jest bardzo istotnym 

osiągnięciem Kandydata. Inna działalność popularyzatorska to 6 artykułów 

popularnonaukowych o charakterze bardzo praktycznym. 

Na podstawie autoreferatu można stwierdzić, że Kandydat włącza się czynnie  w 

organizację konferencji i seminariów działając jako członek komitetów organizacyjnych 

oraz opracowując materiały pokonferencyjne. Habilitant wykazał, że aktywnie uczestniczył 

w 35 konferencjach międzynarodowych i krajowych, choć nie potwierdził to informacjami 

w załączniku nr 5 str. 19, pkt. K).  Należy stwierdzić, że liczba ta jest imponująca, 

zważywszy na czasokres działalności naukowej Kandydata. 

 

Współpraca z instytucjami 

Pan Doktor był dwukrotnie powoływany przez wydawnictwa na recenzenta prac 

naukowych. Jest współautorem dwóch ekspertyz i autorem opinii dla Sądu Rejonowego. 

Powołanie dra A. Tomczaka na biegłego sądowego świadczy, że Jego wiedza z zakresu 

leśnictwa jest doceniana przez instytucje zewnętrzne.  

Aktywność naukowa Habilitanta realizowana jest w różnych formach, w tym w ramach 

członkowstwa w towarzystwach naukowych (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i 

Polskie Towarzystwo Leśne). 

 

Opinia końcowa 

 

Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji, stwierdzam, że dr inż. Arkadiusz 

Tomczak  wykazał się istotną aktywnością naukową, szczególnie po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora. Dorobek naukowy należy uznać za wartościowy, zarówno pod 

względem naukowym jak utylitarnym. Przez swoje oryginalne i pragmatyczne badania 

wniósł istotne wartości poznawcze i praktyczne do gospodarki leśnej.  

Dr inż. Arkadiusz Tomczak został ośmiokrotnie wyróżniony przez Magnificencję 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrodą zespołową za osiągnięcia 

naukowe udokumentowane publikacjami.  

Jednotematyczny cykl publikacji dra inż. Arkadiusza Tomczaka zatytułowany  

„Biomechanika pnia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – rola drewna młodocianego i 
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dojrzałego” jest osiągnięciem naukowym, charakteryzującym  się oryginalnością podejścia 

do założonego problemu badawczego, świadczy o dużej umiejętności jego rozwiązania i 

wnosi istotne wartości poznawcze.  

Autor wykazał się w licznych publikacjach umiejętnością łączenia wiedzy 

teoretycznej i praktycznej. Do szczególnie istotnych osiągnięć dra inż. Arkadiusza 

Tomczaka należy zaliczyć popularyzację wiedzy z zakresu użytkowania lasu. Doskonałym 

tego przykładem jest współautorska książka  pod tytułem „Pozyskiwanie drewna pilarką”. 

Popularyzował zdobytą wiedzę publikując również artykuły popularnonaukowe. 

 Działalność organizacyjna Kandydata polega głównie na kierowaniu tematem 

badawczym i udziale w dwóch innych oraz organizowaniu konferencji, seminariów i kursów 

branżowych. Swoją wiedzę przekazuje studentom, w ramach zajęć programowych i 

dodatkowych specjalistycznych szkoleń oraz konkursów i zawodów studenckich. Dzięki 

temu przyszli absolwenci podnoszą swoje kompetencje istotne dla otoczenia gospodarczego 

i pracodawców. Jego działalność umożliwia także podnoszenie kwalifikacji kadry Lasów 

Państwowych oraz pracowników firm zewnętrznych.  Działalność tego typy recenzent 

uważa za bardzo cenną, ponieważ nie zawsze młodym naukowcom udaje się wdrażać do 

gospodarki swoje autorskie wyniki badań i rozwiązania techniczne.  

 

Reasumując stwierdzam, że osiągnięcia naukowe dra inż. Arkadiusza Tomczaka 

spełniają kryteria określone w art. 16 ust. 5 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852) i stanowią podstawę do nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. 

 

 

 

 

 


