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ZAŁĄCZNIK NR 1 

stanowiący uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku o nadanie 

dr. inż. Grzegorzowi Bartnikowi 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych, 

w dyscyplinie inżynieria mechaniczna 

 

Dr inż. Grzegorz Bartnik urodził się 8 czerwca 1956 roku w Lublinie. Studia ukończył 

na Politechnice Lubelskiej, na kierunku mechanika, na specjalności maszyny i urządzenia 

przemysłu chemicznego i spożywczego. W 1981 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra 

inżyniera na podstawie obronionej pracy magisterskiej pt. „Projekt stanowiska do badań 

fabrycznych homogenizatorów”. W tym samym roku rozpoczął pracę zawodową w 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Lublinie na stanowisku specjalisty w Dziale 

Głównego Mechanika, a następnie – na stanowisku głównego mechanika. W latach 1989-

1990 pracował w Zakładzie Usług Technicznych przy Wojewódzkim Klubie Techniki i 

Racjonalizacji w Lublinie jako specjalista ds. wdrożeń. Pracę w Akademii Rolniczej w 

Lublinie (obecnie: Uniwersytet Przyrodniczy) rozpoczął w 1990 r. jako asystent na Wydziale 

Techniki Rolniczej (obecna nazwa: Wydział Inżynierii Produkcji), w Katedrze Podstaw 

Techniki (obecna nazwa: Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki). Stopień doktora 

nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza uzyskał w 1997 r. na podstawie rozprawy 

doktorskiej pt. „System doradczy w zakresie eksploatacji maszyn w przemyśle mleczarskim” 

na Wydziale Techniki Rolniczej AR w Lublinie. W latach 1997-2016 pracował na stanowisku 

adiunkta, a od 2016 r. – na stanowisku starszego wykładowcy. 

Zgodnie z art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017, poz. 1789) dr inż. 

Grzegorz Bartnik przedłożył osiągnięcie naukowe w postaci cyklu monotematycznego 

dziewięciu publikacji pod wspólnym tytułem „Zastosowanie metod inżynierii danych 

procesowych w zapewnieniu jakości, niezawodności i bezpieczeństwa produkcji”, będące 

podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, stanowiące podstawę 

postępowania habilitacyjnego. Z załączonych oświadczeń współautorów informujących o 

zakresie ich zaangażowania, a także opisu osobistego wkładu merytorycznego Kandydata w 

badania wynika, że jego udział w poszczególnych pracach składających się na oceniane 

osiągnięcie wynosił: 100% (praca nr 1), 60% (prace nr 2, 4, 5 i 7), 55% (praca nr 8) oraz 50% 

(prace nr 3, 6, i 9). We wszystkich dziewięciu pracach z ocenianego cyklu, według 

oświadczeń Habilitant, brał on udział w opracowaniu koncepcji prac, budowie modeli i ich 
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weryfikacji oraz pracach związanych z redagowaniem tekstu artykułów. Łączna liczba 

punktów za poszczególne pozycje osiągnięcia naukowego wynosi wg punktacji MNiSW: 68, 

a sumaryczny Impact Factor: 1,145. 

Wg jednego z Recenzentów, dr. hab. Piotra Rybackiego, wątpliwości budzi jednak 

liczba uwzględnianych przez Habilitanta punktów MNiSW, gdyż np.: publikacje nr 1 i 6 w 

roku wydania nie miały punktacji. Prof. Janusz Wojdalski zaznaczył, że mankamentem jest 

fakt, że siedem z dziewięciu publikacji opublikowano w czasopismach o dość niskiej 

punktacji. Zaznacza jednak, że naukowa i utylitarna wartość niektórych z tych prac jest 

wyższa niż ranga czasopism (wg listy MNiSW), w których zostały opublikowane. Natomiast 

prof. Jerzy Weres podkreśla, że naukowy poziom przytoczonych prac upoważniał 

Habilitanta do opublikowania choćby kilku z nich w innych, wysoko punktowanych 

czasopismach – tych z bazy Journal Citation Reports. Postępowanie habilitacyjne zostało 

wszczęte w dniu 05.03.2019 r. 

 

W dniu 06.05.2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję 

habilitacyjną w składzie: 

1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Maciej Kuboń, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, 

2. Sekretarz komisji – dr hab. Jan Bocianowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

3. Recenzent komisji – prof. dr hab. Janusz Wojdalski, Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, 

4. Recenzent komisji – prof. dr hab. Jerzy Weres, Collegium da Vinci w Poznaniu, 

5. Recenzent komisji – dr hab. Piotr Rybacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

6. Członek komisji – dr hab. Jerzy Napiórkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie, 

7. Członek komisji – prof. dr hab. Piotr Boniecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

Wartościującej oceny dzieła w rozumieniu art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. oraz pozostałego opublikowanego dorobku naukowego dokonali Recenzenci powołani 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w osobach: prof. Janusz Wojdalski, 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Jerzy Weres, Collegium da Vinci w 

Poznaniu, dr hab. Piotr Rybacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
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Podstawą oceny były następujące materiały:  

1. Wniosek z dnia 27.02.2019 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w 

dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

2. Kopia odpisu dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu doktora nauk rolniczych. 

3. Autoreferat (w języku polskim i angielskim) zawierający streszczenie osiągnięcia 

naukowego, omówienie dorobku naukowego i zainteresowań naukowych oraz informacje 

o osiągnięciach organizacyjnych, dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji 

nauki. 

4. Kopie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art.16 ust.2. 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. oraz oświadczenia współautorów. 

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacji 

o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej oraz popularyzacji nauki. 

Habilitant określił problem badawczy jako „wspomaganie procesów decyzyjnych w 

czasie eksploatacji obiektów technicznych” stosując podejście procesowe, polegające na 

widzeniu wszystkiego jako „zmienność ukierunkowaną i kontrolowaną poprzez użycie 

zasobów wiedzy i informacji”. Cel naukowy prowadzonych prac miał swoją genezę w 

systemowym widzeniu złożonych procesów produkcji i usług. Procesy te obejmują wszystkie 

fazy istnienia - od procesu tworzenia wirtualnej formy ich istnienia poprzez procesy 

produkcyjne, użytkowanie maszyn i aparatury, do recyklingu lub gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Wszystkie prace przedstawione przez dr inż. Grzegorza Bartnika jako 

osiągnięcie naukowe dotyczą semantycznej integracji danych procesowych w celu 

wspomagania procesów decyzyjnych w inżynierii rolniczej, jako ekspresji procesów 

produkcyjnych i ich pojęciowej abstrakcji w postaci procesów mentalnych, obejmujących 

ontologię procesów fizycznych (technologicznych) oraz mechanizmy inferencyjne. 

Przedstawione publikacje naukowe można podzielić na grupy tematyczne lub 

skupione wokół szczegółowych zagadnień w przemyśle rolno-spożywczym, rolnictwie i 

innych działach gospodarki: 

- zapewnienie jakości i ciągłe doskonalenie w procesach w obszarze produkcji rolno-

spożywczej oraz bhp (z uwzględnieniem badania separacji i czyszczenia ziaren zbóż, 

zarządzania procesami produkcji żywności), 

- wpływ zmian parametrów procesów technologicznych na gotowy produkt 

spożywczy, 

- bezpieczeństwo realizowanych procesów z oceną ryzyka ich wybranych etapów 

przechowywania i transportu  substancji niebezpiecznych, 
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- wybrane aspekty produkcji rolniczej w ujęciu jakościowym uwzględniające 

problemy w produkcji buraków cukrowych, 

- badania związane biokompatybilnością jako elementem niezawodności na 

przykładzie wyrobów kompozytów stomatologicznych. 

Według recenzenta prof. dra hab. Janusza Wojdalskiego przedłożone prace mają 

cechy oryginalności. Można uznać że przedstawiony do oceny zestaw dziewięciu prac 

skupionych wokół jednej osi tematycznej stanowi osiągnięcie naukowe. Zawiera bowiem 

wyniki i informacje o wartościach zarówno utylitarnych i naukowych stanowiące wkład w 

rozwój dyscypliny - inżynieria rolnicza, polegający na wspomaganiu procesów decyzyjnych 

w czasie eksploatacji obiektów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania 

metod inżynierii danych procesowych skierowanych na niezawodność i bezpieczeństwo 

produkcji oraz jakość produktów w wybranych działach gospodarki. 

Prof. dr hab. Jerzy Weres bardzo szczegółowo omówił każdą z prac stanowiących 

osiągnięcie naukowe i podsumował, że Habilitant przedstawił w swoich publikacjach 

obszerną analizę stanu wiedzy i dobrze zna rozpatrywaną problematykę, także w oparciu o 

głęboką wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych, w tym – metodologii nauk 

empirycznych, że posługuje się narzędziami inżynierii wiedzy oraz inżynierii i analizy 

danych, a także stosuje w swoich badaniach podejście systemowe. Prof. dr hab. Jerzy 

Weres podkreśla, że zaproponowane przez Habilitanta metody reprezentacji wiedzy, 

obejmujące wiele typów relacji semantycznych pozwoliły na podjęcie analizy szerokiego 

zakresu systemów produkcyjnych w celu ukazania przydatności proponowanej teorii w 

zagadnieniach zapewniania jakości, niezawodności i bezpieczeństwa produkcji. Oprócz 

badania złożonych systemów technicznych w produkcji rolno-żywnościowej Habilitant, 

zdaniem Prof. dr hab. Jerzy Weres, podjął się także analizy złożonych systemów w 

aspekcie probabilistycznego modelowania niezawodności kompozytowych materiałów 

stosowanych w systemach biologicznych stomatologii. 

Recenzent dr hab. Piotr Rybacki zauważa, że w celu rozwiązania podjętego 

problemu naukowego Habilitant zbudował ekspertowy system reprezentacji wiedzy 

diagnostycznej dotyczącej linii produkcyjnej w przemyśle mleczarskim, probabilistyczny 

model wytrzymałości na zginanie kompozytów stomatologicznych w zastosowaniu do 

modelowania niezawodności, model procesu konstruowania obiektu technicznego 

spełniającego zadane ograniczenia oraz grafową reprezentację struktury złożonych obiektów. 

Podkreśla ponadto, że cel naukowy prowadzonych przez Habilitanta prac wynika z 

systemowego widzenia złożonych procesów produkcji wyrobów i usług. Badane przez dra 
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inż. Grzegorza Bartnika aspekty to procesy podejmowania decyzji oraz procesy zapewnienia 

bezpieczeństwa, jakości i niezawodności wyrobów i usług w odniesieniu do procesów 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Procesy te obejmują wszystkie fazy istnienia 

obiektów począwszy od procesu tworzenia wirtualnej formy ich istnienia w postaci 

dokumentacji projektowej, przez proces produkcji, użytkowania, utrzymywania do 

recyklingu. Procesy te oraz subprocesy i koprocesy z nimi związane wyznaczają dziedzinę 

przedmiotową badań dra inż. Grzegorza Bartnika. 

Prof. Jerzy Napiórkowski podsumowuje, że artykuły wchodzące w skład osiągnięcia 

naukowego przedstawiają podejście autora od identyfikacji procesów eksploatacji do ich 

modelowania poprzez wykorzystanie systemów ekspertowych, modeli Bayesowskich oraz 

programowania w logice ograniczeń CLP. Przestawiony zakres wiedzy stanowi oryginalny 

wkład dr inż. Grzegorza Bartnika w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria rolnicza i może 

być przedmiotem  rozprawy habilitacyjnej. Prof. Piotr Boniecki wynik prac Kandydata widzi 

w aspekcie wykreowanie strategii postrzegania rzeczywistości produkcyjnej jako procesu z 

wbudowanymi analitycznymi metodami inżynierii danych, z którego wydobywana jest 

wiedza będąca zasobem warunkującym racjonalność i optymalność podejmowanych decyzji. 

Efektem utylitarnym przeprowadzonych prac było m.in. wytworzenie szeregu modeli 

systemów reprezentacji wiedzy. Natomiast dr hab. Jan Bocianowski stwierdził, że wnioski 

osiągnięcia naukowego wyciągnięte przez Habilitanta są metodologicznie poprawne i w jasny 

sposób wyjaśniają badane procesy oraz poszerzają i uzupełniają stan wiedzy w uprawianej 

dyscyplinie naukowej. 

Oceniając pozostały dorobek Habilitanta wszyscy Recenzenci wymieniają 

współautorstwo: (1) dziewięciu publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w 

bazie Journal Citation Reports o łącznej punktacji 403,5 sumarycznym IF=5,499 (z udziałem 

Habilitanta wynoszącym od 5 do 50%), (2) dziewiętnastu publikacji popularnonaukowych, 

(3) 42 prace w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w 

bazie JCR (w tym siedem rozdziałów w monografiach), (4) trzykrotny udział w projektach 

badawczych. Pozostali członkowie Komisji wskazują na wskaźniki indeksowane w 

międzynarodowych bazach WoS, które charakteryzują dorobek Habilitanta: liczba pozycji: 

10, indeks Hirscha: 4, liczba cytowań w pracach zawartych w bazach WoS: 35 (w tym 26 bez 

autocytowań). 

Wszyscy członkowie Komisji podkreślają znaczny dorobek dydaktyczny i 

popularyzatorski oraz aktywność Habilitanta w środowisku naukowym i na rzecz gospodarki. 

Dr inż. Grzegorz Bartnik prowadził zajęcia z czternastu przedmiotów związanych ze Jego 
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specjalnością naukową. Dwa spośród prowadzonych wykładów (na podstawie porozumienia z 

firmą audytorską) dają studentom możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego 

systemów zarządzania jakością. Habilitant posiada, jako jedyny pracownik Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie, uprawnienia firmy audytorskiej do prowadzenia takich zajęć. 

Prowadzi aktywną działalność szkoleniową poza Uniwersytetem oraz cechuje się licznymi 

działaniami upowszechniającymi wiedzę z zakresu Jego zawodowej specjalności. Jako ekspert 

prowadził zajęcia związane z wdrażaniem systemu zarządzania ISO i systemu HACCP. Był 

promotorem 93 prac magisterskich i 38 inżynierskich. Działał jako członek Rady Wydziału 

oraz jako członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. Pełnił też funkcję 

sekretarza w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, był też opiekunem roku. Udziela się w 

kilku towarzystwach naukowych, konsorcjach i sieciach badawczych. W ramach towarzystwa 

POLSITA prowadzi współpracę międzynarodową z Europejską Federacją Informatyki w 

Rolnictwie (EFITA). Za swoja działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną uzyskał 

nagrody, wyróżnienia i medale, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej i ostatnio, w 2018 

r., Rektorską nagrodę indywidualną III stopnia za działalność naukową. 

Podsumowując ocenę osiągnięcia naukowego prof. dr hab. Janusz Wojdalski 

zauważa, iż przedstawione zestawienie szczególnie istotnych z naukowego punktu widzenia 

dokonań badawczych dr. inż. Grzegorza Bartnika ma na celu głównie zarysować zakres 

tematyczny realizowanych prac i zwrócić uwagę na najważniejsze uzyskane wyniki. Podobna 

ocena dotyczy działalności dydaktycznej, organizacyjnej, eksperckiej oraz aktywności w 

realizacji projektów badawczych badań własnych, działalności statutowej i na rzecz jednostek 

gospodarki. Dzięki swojemu dorobkowi i aktywności Habilitant zyskał uznanie w środowisku 

naukowym i jednostkach pracujących na rzecz gospodarki. Pod względem bibliometrycznym 

łączny dorobek plasuje się łącznie na poziomie 471,5 punktów. Suma wymienionych przez 

Habilitanta współczynników IF za publikacje w czasopismach indeksowanych w bazie JCR 

wynosi nie mniej niż 6,711. Ponadto, prof. dr hab. Janusz Wojdalski stwierdza, że Pana dr. 

inż. Grzegorza Bartnika można zaliczyć do badaczy o sprecyzowanych horyzontach 

naukowych i poprawnym warsztacie metodologicznym. Habilitant, zdaniem prof. dr hab. 

Janusza Wojdalskiego, wykazał się też aktywnością naukową wnoszącą tym samym istotny 

wkład do dyscypliny inżynieria rolnicza oraz aktywnością na rzecz gospodarki i 

upowszechnienia wiedzy. Mimo niewielkich uwag o charakterze krytycznym lub 

dyskusyjnym, przedstawiony dorobek naukowy i aplikacyjny prof. dr hab. Janusz 

Wojdalski uznaje za wartościowy, wnoszący wkład w rozwój dyscypliny inżynierii rolniczej. 

Dorobek, stanowiąc dość spójną kompozycję o znaczeniu także interdyscyplinarnym, może 
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być przydatny do pogłębiania wiedzy w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych jak 

inżynieria mechaniczna i technologia żywności. Materiał przedstawiony jako rozprawa 

habilitacyjna, zdaniem prof. dr hab. Janusza Wojdalskiego, wystarczająco wypełnia (lecz 

nie przewyższa) kryteria jakościowe i ilościowe stawiane tego typu rozprawom, w 

szczególności przez Ustawę o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz o Stopniach i 

Tytule w zakresie Sztuki z dnia 14 marca 2003 roku i zgodnie z Dz. U. Nr 196, poz. 1165 

może być podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk rolniczych, w dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

Prof. dr hab. Jerzy Weres podsumowuje, iż osiągnięcia naukowe, dorobek 

dydaktyczny i popularyzatorski dra inż. Grzegorza Bartnika są wartościowe ze względów 

zarówno poznawczych, jak i utylitarnych, wskazują na istotną aktywność naukową Habilitant 

i odpowiadają wymaganiom stawianym kandydatom do stopnia doktora habilitowanego nauk 

rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Jako wniosek końcowy, prof. dr hab. Jerzy 

Weres, wykazuje na istotną aktywnością naukową Habilitanta, i na fakt, że osiągnięcie 

naukowe stanowiące monotematyczny cykl dziewięciu publikacji pt. „Zastosowanie metod 

inżynierii danych procesowych w zapewnieniu jakości, niezawodności i bezpieczeństwa 

produkcji” w dużym stopniu wpływa na rozwój wiedzy naukowej w zakresie analizy 

procesów produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych procesowych i 

udostępniania oryginalnych modeli i oprogramowania wspomagającego podnoszenie jakości, 

niezawodności i bezpieczeństwa produkcji, z wykorzystaniem nowoczesnych metod 

inżynierii wiedzy i informatyki. Zdaniem prof. dr. hab. Jerzego Weresa oceniany 

całokształt osiągnięć naukowych spełnia wymagania określone w Ustawie o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 14 marca 2003 r. z 

późniejszymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i komunikatami 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Uważa ponadto, że oceniane 

osiągnięcia Habilitanta stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria 

rolnicza i są wystarczające, aby mógł on ubiegać się o stopień doktora habilitowanego. 

W podsumowaniu dr hab. Piotr Rybacki przypomina, że na dorobek naukowy dra 

inż. Grzegorza Bartnika składa się w sumie 58 różnych opracowań, w tym 10 prac z grupy 

oryginalne twórcze z listy JCR, 19 publikacji w czasopismach popularno-naukowych. 

Całościowy dorobek Opiniowanego, zdaniem dr. hab. Piotra Rybackiego, wskazuje na 

skoncentrowanie zainteresowań naukowych głównie na problematyce zapewnienia jakości 

procesów produkcji oraz niezawodności i bezpieczeństwa tego procesu. W obszarze tej 

problematyki mieści się recenzowane osiągnięcie i zdecydowana większość opublikowanych, 
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pozostałych prac naukowych. Wobec powyższego zainteresowania dra inż. Grzegorza 

Bartnika należy uznać jako ukierunkowane, a dorobek jako pogłębiający wiedzę w podjętej 

problematyce i mieszczącej się w przeważającej większości w dyscyplinie inżynieria rolnicza 

(inżynieria mechaniczna). W świetle przedstawionej w recenzji oceny osiągnięcia naukowego 

w postaci dziewięciu jednotematycznych publikacji pt.: „Zastosowanie metod inżynierii 

danych procesowych w zapewnieniu jakości, niezawodności i bezpieczeństwa produkcji” oraz 

oceny dorobku naukowego, zgromadzonego przez Habilitanta w całym okresie jego pracy 

zawodowej, a w szczególności w części pochodzącej z okresu po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora oraz oceny dorobku dydaktycznego, wychowawczego i organizacyjnego 

dr hab. Piotr Rybacki stwierdza, że dr inż. Grzegorz Bartnik spełnia wymagania określone 

w Ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 

marca 2003 r. oraz Rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 

września 2011 r. oraz z dnia 3 października 2014 r., stawiane osobom ubiegającym się o 

stopień naukowy doktora habilitowanego i wnioskuje do Rady Wydziału Rolnictwa i 

Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie Kandydata do 

dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. Swoją opinię dr hab. Piotr Rybacki 

uzasadnia następującymi stwierdzeniami: (1) dorobek naukowy w przeważającej większości 

mieszczącym się w dyscyplinie inżynieria rolnicza (inżynieria mechaniczna); (2) podjęte 

badania są ważne nie tylko z punktu widzenia rozwoju wiedzy naukowej, nowoczesnych 

technologii, ale także z uwagi na ich utylitarny charakter; (3) przeprowadzone badania i 

analizy stanowią wkład w rozwój wiedzy naukowej z zakresu zarządzania jakością procesów 

produkcji w aspekcie jego niezawodności i bezpieczeństwa, oraz powstających wyrobów i 

usług; oraz (4) dorobek dydaktyczny oraz organizacyjny odpowiada wymaganiom 

ustawowym. 

Prof. dr hab. Jerzy Napiórkowski podsumowując, stwierdza, że na podstawie 

przedstawionego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Grzegorza 

Bartnika spełnia wymagania stawiane kandydatom na stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zawarte w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku i 

popiera Jego starania o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

Prof. dr hab. Piotr Boniecki uważa, że prezentowany dorobek naukowo-metryczny, 

aczkolwiek ilościowo niezbyt imponujący, należy uznać za wystarczający. Uważa On, że 
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osiągnięcie naukowe w postaci monotematycznego cyklu dziewięciu oryginalnych prac 

twórczych oraz pozostały dorobek zawodowy dra inż. Grzegorza Bartnika spełniają 

obowiązujące kryteria stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego 

nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza. Dokonania naukowo-badawcze 

Kandydata, w szczególności po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, Prof. dr hab. Piotr 

Boniecki, uważa za mogący stanowić cenny wkład do rozwoju dyscypliny naukowej i w 

związku z tym dorobek naukowo-badawczy Kandydata ocenia pozytywnie. 

Dr hab. Jan Bocianowski podsumowuje, że dokonania dr. inż. Grzegorza Bartnika po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora stanowią cenny wkład do rozwoju inżynierii rolniczej, 

a tym samym spełnione są wymagania stawiane kandydatom na stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zawarte w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z późniejszymi zmianami) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku. Dr 

hab. Jan Bocianowski  popiera starania Habilitanta o uzyskanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria rolnicza. 

Po zapoznaniu się z całokształtem dorobku Habilitanta dotyczącym osiągnięcia 

naukowego, aktywności naukowej oraz wkładu w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria 

rolnicza, wszyscy członkowie Komisji habilitacyjnej wyrazili pozytywną opinię w sprawie 

nadania dr. inż. Grzegorzowi Bartnikowi stopnia doktora habilitacyjnego nauk inżynieryjno-

technicznych, w zakresie inżynierii mechanicznej. 

Biorąc pod uwagę jednoznacznie pozytywne oceny wyrażone przez Recenzentów w 

odniesieniu do osiągnięcia naukowego w postaci cyklu monotematycznego dziewięciu 

publikacji pod wspólnym tytułem „Zastosowanie metod inżynierii danych procesowych w 

zapewnieniu jakości, niezawodności i bezpieczeństwa produkcji”, będącego podstawą 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego oraz całokształt pozostałego dorobku 

naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego, a także pozytywną ocenę pozostałych 

członków Komisji wynikającą z dyskusji na posiedzeniu w dniu 24.06.2019 roku i 

jednomyślne pozytywne głosowanie, Komisja Habilitacyjna powołana przez Centralną 

Komisję ds. Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. 

inż. Grzegorza Bartnika, na podstawie art. 18a, ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

(Dz.U.2017, poz. 1789) oraz na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 

r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz.U.  z  2018,  poz.  261),  stosując  kryteria  zawarte  w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 01  




