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PODST A WA NINIEJSZEJ RECENZJI 

Niniejsza recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Grażyny Bartkowiak została 

przygotowana na podstawie Uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 6 
października 2017 roku wyznaczającej Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa 
Tekstyliów Politechniki Łódzkiej jako jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia 
postepowania habilitacyjnego. W dniu 31 października 2017 roku otrzymałam odpowiednie 
pismo przedmiotowe w tej sprawie wystosowane przez Prodziekana ds. Nauki Wydziału 
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów powołujące mnie na recenzenta w 
postępowaniu habilitacyjnym dr inż . Grażyny Bartkowiak, które zostało wszczęte 28 lipca 
2017 roku w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie włókiennictwo. 

UW AGI OGÓLNE 

Celem recenzji jest ocena osiągnięć naukowych, aktywności naukowej oraz wkładu 

naukowego Pani dr inż. Grażyny Bartkowiak w rozwój dyscypliny naukowej jaka jest 
włókiennictwo. Przedstawiony do recenzji dorobek naukowy dr inż. Grażyny Bartkowiak 
został zdokumentowany w postaci „ Wniosku o wszczęcie postepowania habilitacyjnego" 
zawierające podstawowe informacje o Pani dr inż. Grażynie Baitkowiak wraz z I 0-cioma 
załącznikami w postaci kopii dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora 
nauk technicznych, informacji na temat działalności naukowo - badawczej przed uzyskaniem 
stopnia doktora nauk technicznych, autoreferat w języku polskim i angielskim, wykaz 
opublikowanych prac naukowych po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, dorobek 
dydaktyczny i popularyzatorski, informacje o prowadzonej współpracy międzynarodowej , 

kopie publikacji przedstawionych w autoreferacie oraz oświadczenia współautorów dotyczące 

udziału w publikacjach przedstawionych w autoreferacie. Przedstawione do recenzji 
osiągnięcie naukowe dotyczy „Włókienniczych struktur materiałowych i odzieżowych 
wspomagających funkcje termoregulacyjne organizmu i ograniczające dyskomfort cieplny 
podczas pracy w odzieży ochronnej oraz metody ich badań". Pani dr inż. Grażyna Bartkowiak 
przedstawiła cykl 15 publikacji powiązanych z wyżej wymienioną tematyką, w tym 14 
publikacji naukowych w czasopismach z bazy Journal Cititaion Reports (co generuje 310 pkt 
MNiSW), jedno zgłoszenie patentowe a także jedno zgłoszenie wzoru użytkowego jako 
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osiągniecia naukowe. Ponadto, Pani dr inż. Grażyna Bartkowiak zadeklarowała wygłoszenie 
11 referatów na tematycznych konferencjach międzynarodowych oraz 15 na konferencjach 
krajowych, aktywne uczestnictwo w pięciu programach europejskich o charakterze 
międzynarodowym, udział w jedenastu komitetach organizacyjnych międzynarodowych 

konferencji naukowych, udział w czterech konsorcjach i sieciach badawczych, kierowanie 
projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z krajowych i zagranicznych 
ośrodków naukowych, udział w dwóch komitetach redakcyjnych i radach naukowych 
czasopism, członkostwo w czterech międzynarodowych organizacjach i towarzystwach 
naukowych, recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 
wykonanie trzech ekspertyz oraz recenzowanie ośmiu projektów krajowych, pięć staży w 
zagranicznych ośrodkach naukowych oraz opiekowała się w charakterze promotora 
pomocniczego w jednym doktoracie. W niniejszej recenzji dokonano wnikliwej oceny 
zdokumentowanych osiągnięć naukowych Pani dr inż. Grażyny Bartkowiak. 

CHARAKTERYSTYKA KARIERY ZAWODOWEJ 

Pani dr inż. Grażyna Bartkowiak uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera w 1983 roku w 
Politecłmice Łódzkiej , Wydziale Włókienniczym o specjalizacji Chemiczna Tecłmologia 
Włókna na podstawie zrealizowanej pracy magisterskiej dotyczącej „Wpływu fizycznej 
mikrostruktury włókien poliestrowych na sorpcję barwnika" . W tym czasie Pani Grażyna 
Bartkowiak była zatrudniona w Centralnym Ośrodku Naukowo - Badawczym przemysłu 

Wełnianego w Łodzi na stanowisku asystenta w pracowni Farbiarskiej. Od roku 1991 Pani 
Grażyna Bartkowiak pracowała jako asystent a następnie jako adiunkt w Centralnym 
Instytucie Ochrony Pracy w Zakładzie Ochron Osobistych. Obecnie Pani dr inż. Grażyna 

Bartkowiak pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Ochron Osobistych. Pani Grażyna 
Bartkowiak w roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie 
inżynieria środowiska nadany uchwałą Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
na podstawieni obrony dysertacji naukowej na temat: ,,Dynamika mikroklimatu w funkcji 
parametrów fizycznych pakietu odzieży pod barierą ochronną". Pani Grażyna Bartkowiak 
począwszy od roku 2001 wytycza nowe kierunki badań z zakresu odzieży ochronnej , 
nadzoruje proces badawczy oraz przygotowuje wnioski o realizację projektów badawczych w 
ramach funduszy krajowych i międzynarodowych. Począwszy od roku 200 l Pani Grażyna 
Bartkowiak kierowała pracami badawczymi w ramach 11 projektów badawczych i była 
koordynatorem jednego projektu międzynarodowego w ramach VI Programu Ramowego. 
Pani Grażyna Bartkowiak aktywnie uczestniczy we wdrażaniu systemu zapewnienia jakości, 

opracowaniu procedur organizacyjnych i badawczych dotyczących odzieży ochronnej. Jej 
prace przyczyniły się do uzyskania akredytacji w 1995 roku laboratoriów Państwowego 

Instytutu Ochrony Pracy ramach krajowego sys temu oceny zgodności, w tym akredytacji 
metod badania odzieży ochronnej oraz materiałów przeznaczonych na tego typu odzież 
zgodnych z polskimi i europejskimi normami. Pani Grażyna Bartkowiak do 2008 roku była 
członkiem Normalizacyjnej Komisji problemowej ds. Środków Ochrony Indywidualnej 
działającej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Obecnie jest ekspertem nominowanym 
przez Polski Komitet Normalizacyjny do współpracy z Komitetem Tecłmicznym CEN/TC 
„Protective Clothing Including Hand and ARM Protection". W roku 201 3 uczestniczyła jako 
przedstawiciel polskiego Komitetu Normalizacyjnego w pracach specjalistycznej grupy 
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międzynarodowej powołanej przez Komisję Europejską, której celem była identyfikacja 
potrzeb w zakresie normalizacji metod badań i wymagań dla rozwiązań, które powstają w 
ramach projektów badawczych i których nie można adresować do konkretnych komitetów 
technicznych. Począwszy od 2004 roku Pani Grażyna Bartkowiak aktywnie uczestniczy w 
spotkaniach jednostek notyfikowanych Unii Europejskiej. 

Kariera zawodowa Pani dr inż. Grażyny Bai1kowiak dowodzi jej kreatywności i potrzeby 
nieustannego rozwoju zawodowego i dotyczy zarówno wymiaru indywidualnego, jak i w 
wymiaru organizacyjnego. Wymiar indywidualny ważny jest z punktu widzenia interesów 
jednostki i roli, jaką pełni lub pragnie pełnić w wybranych układach społecznych. W 
szerszym kontekście jej rozwój zawodov.,y może być interpretowany w perspektywie rozwoju 
całej organizacji, której interesy będą determinować ścieżkę kariery jednostki. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOROBKU NAUKOWEGO 

W tym rozdziale oceniany jest dorobek publikacyjny oraz osiągnięcia technologiczne Pani dr 
inż. Grażyny Bartkowiak, które stanowią podstawę ubiegania się o stopie11. naukowy doktora 
habilitowanego w dyscyplinie Włókiennictwo. Wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny i jego 
aktywność naukowa zostanie oceniona na podstawie weryfikacji wykazu opublikowanych 
prac naukowych, dorobku dydaktycznego i organizacyjnego zamieszczonego we Wniosku z 
dnia 26 lipca 2017 roku o prowadzeniu postepowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
technicznych. 

Habilitantka wskazała jako osiągnięcie naukowe wynikające z art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 
marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 
zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595; tekst ujednolicony - obwieszczenie Marszałka 
Sejmu z dnia 2 grudnia 2014 r., Dz. U.2014, poz.1852) stanowiącego podstawę wniosku 
habilitacyjnego: 

„Włókiennicze struktury materiałowe i odzieżowe wspomagające funkcje termoregulacyjne 
organizmu i ograniczające dyskomfort cieplny podczas pracy w odzieży ochronnej oraz 
metody ich badań". 

Habilitantka dowodzi w Autoreferacie, że jej osiągmęcia naukowe wynikają z prac 
badawczych i rozwojowych prowadzonych w okresie ostatnich 16 lat po obronie pracy 
doktorskiej , których celem było opracowanie nowych wyrobów włókienniczych 
wpływających na ograniczenie dyskomfortu cieplnego związanego ze stosowaniem odzieży 
ochronnej. 

Wyniki jej prac badawczych spowodowały opracowanie nowych oryginalnych 
włókienniczych struktur materiałowych i odzieżowych specjalnie zaprojektowanych do 
stosowania z konkretnym rodzajem odzieży ochro1mej, przy uwzględnieniu zagrożeń i 
obciążenia cieplnego organizmu a także udowodniono na podstawie kompleksowych badań, 
prowadzonych zgodnie z opracowaną specjalnie do tego celu metodyką, że zastosowanie 
opracowanych nowych włókienniczych struktur materiałowych i odzieżowych pozwala na 
zmniejszenie dyskomfortu cieplnego podczas pracy w odzieży ochronnej , poprzez ich wpływ 
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na kształtowanie mikroklimatu pod odzieżą ochronna, a także na parametry fi zjologiczne 
użytkownika odzieży. 

W skład ocenianego dorobku wchodzi cykl publikacji składający się z 15 publikacji, w tym 8 
z bazy JCR, których sumaryczny Impact Factor wynosi 7,307 oraz 3 rozdziałów w 
monografiach. Łączna liczba punktów MNiSW wynosi 243. Liczba cytowani według bazy 
Web of Science wynosi 29 (bez autocytowań) a indeks Hirsha wynosi 3. Integralną część 
osiągniecia naukowego jest również zgłoszenie patentowe oraz zgłoszenie wzoru 
użytkowego. Wszystkie wyżej wymienione statystyki zostały sprawdzone i potwierdzone 
przez recenzenta. Dowodzą one umiarkowanego rozwoju naukowego. Jednak w tym miejscu 
recenzent pragnie zwrócić uwagę, na specyfikę problemu, z którym zmierzyła się habi litantka 
w toku prowadzonych bada11. Tematyka jak i materiał badawczy dotyczy włókiennictwa, 
które j ako dyscyplina naukowa ma charakter interdyscyplinarny, a j ej rozwój związany jest z 
wąską specjali zacją, której wyniki aplikacyjne mają swoje odzwierciedlenie w postępie 
naukowym, ochronie zdrowia i życia człowieka znajdującego się w sytuacji zagrażającej j ego 
bezpiecze11stwu. Dlatego też nie do przecenienia jest dorobek naukowy habilitantki, który 
ocenie merytorycznej został poddany w następnej części recenzji i pomimo niskich statystyk 
pochodzących z Web of Science j est niezmiernie cenny i dowodzący wysokiego poziomu 
intelektualnego, samodzielnośc i naukowej i dociekliwości habilitantki. 

OCENA MERYTORYCZNA DOROBKU NAUKOWEGO 

Prace naukowe zdokumentowane przez habilitantkę we „Wniosku o przeprowadzenie 
postępowania habilitacyj nego" zostały podzielone na cztery grupy: 

1. Opracowanie i badania włókienniczych struktur materiałowych odzieżowych z 
udziałem superabsorbentów, 

2. Opracowanie i badania włókienniczych struktur materiałowych odzieżO'A'ych z 
udziałem mater iałów przemiany fazowej , 

3. Opracowanie i badania aktywnej odzi eży z systemem chłodzącym, 

4. Opracowanie i badania aktywnej odzieży z elementami ze stopów z pam1ęc1ą 
kształtu do ochrony przed czynnikami gorącymi. 

Adl/ Badania były prowadzone w ramach kierowanego przez habi li tantkę projektu 
badawczego pt.: ,,I3adania konstrukcji materiałowych z udziałem superabsorbentów pod 
szczelnymi ubiorami ochronnymi dla poprawy komfortu ich użytkowania". Badania miały 
na celu opracowanie materiałów z udziałem superabsorbentów, charakteryzuj ących s ię 
znaczną pojemnośc i ą i dynamiką sorpcji, które znajdą zastosowanie w strukturach szczelnej 
odzieży ochronnej do pochłaniania potu. Został opracowany nowe materiały i wyroby 
odzieżowe z udziałem włókien wysokosorpcyjnych. Wyroby te zostały zaprojektowane 
zarówno pod względem struktury. jak i składu surowcowego, specjalnie do stosowania pod 
szczelną odzieżą ochrnnną po anali zie zjawisk wpływających na tworzenie siy pod nią 
niekorzystnego dla użytkowni ka odzieży mikroklimatu . W ramach prac doświadczalnych 
prowadzonych przy współpracy z Instytutem Włókiennictwa i Instytutem Technologii 
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Eksploatacj i - Państwowym Instytutem Badawczym (Oddział Eksploatacji Maszyn 
Włókienniczych) opracowane zostały włókniny igłowane o różnym składzie surowcowym, 
które nas tępnie zostały poddane kompleksowym badaniom. przede wszystkim w zakresie 
właści wości biofizycznych: sorpcji cieczy (potu), absorpcji pary wodnej , oporu 
cieplnego, oporu pary wodnej. 

Ad2/ W latach 2008-2011 habi litantka kontynuowała prace naukowo-badawcze związane z 
opracowywaniem materiałów włókienniczych i wyrobów odzieżowych, które wpływają na 
kształtowanie mikroklimatu pod odzieżą ochronną i zmniejszenie dyskomfortu podczas 
pracy w tego typu odzieży. Dotyczyły one opracowania włókienniczych materiałów i 
wyrobów odzieżowych, o składzie surowcowym i strukturze, pozwalającej na obniżenie 
temperatury mikroklimatu pododzieżowego i wspomagającego jednocześnie odbieranie i 
pochłaniane potu. W konstrukcji tych materiałów wykorzystano materiały przemiany 
fazowej (z ang. Phase Change Materials - PCM), które podczas zmiany stanu skupienia w 
temperaturze przemiany fazowej mogą absorbować i magazynować nadmiar generowanego 
przez organizm ciepła. Jako ważne osiągnięcie badawcze uznaję opracowanie koncepcji 
\\!)'korzystania symulacji numerycznych do prognozowania wpływu wyrobów 
odzieżowych z PCM na parametry fizjologiczne użytkownika odzieży oclu-onnej. Do 
opracowania modelu wykorzystano ogólne dane literaturmve dotyczące zagadnienia 
komfortu człowieka wykonującego pracę oraz równanie bilansu cieplnego wg normy PN
EN 7933:2005 . 

Acl3/ W latach 20 11-201 3 w ramach projektu badawczego nr V.B.06 pt. ,,Aktywny układ 
chłodzący do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy" (Program 
wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, etap li) habilitantka prowadziła 
prace badawcze dotyczące odzieży z systemem chłodzącym, przeznaczonej do użytkowania 
blisko c iała pod odzieżą ochronną, m.in. aluminizowaną, do pracy w 
mikroklimacie gorącym . W ramach tego projektu habilitantka przeprowadziła szereg 
badań laboratoryjnych materiałów, które pozwo liły mi na wytypowanie odpowiedniego 
materiału na odzież z systemem chłodzącym. Aby ocenić opracowaną odzież poddano j ą 
badaniom fizjologicznymz udziałem ochotników w komorze klimatycznej. Za osiągnięcie 
uznaj ę opracowanie zarówno pod względem surowcowym jak i konstrukcyjnym 
struktury materiałowej oraz wyrobu odzieżowego, z umieszczonym \V nim specjalnie do 
tego celu zaprojektowanym układem chłodzącym. W ramach prac badawczych opracowano 
aktywny układ chłodzący , a następn ie przeprowadzono j ego kompleksowe badania i ocenę. 
Aktywny układ chłodzący składał się z: wyrobu odzieżowego wykonanego z dzianiny z 
modułem dystansowym z wbudowanym układem rozprowadzaj ącym medium chłodzące 
oraz czujnikiem temperatury mikroklimatu pododzieżowego, mobilnego agregatu 
chłodzącego z modułem sterującym temperaturą cieczy chłodzącej na podstawie 
temperatury mikroklimatu pododzieżowego, systemu połączenia układu rozprowadzającego 
medium chłodzące z agregatem chłodzącym. 

Ad 4/ Badania prowadzone w latach 2014 - 2016 przez habilitantkę dotyczyły projektu pt. 
„Aktywna odzież z materiałami z pam ięcią kształtu (SMM) do ochrony pracowników przed 
czynnikami gorącymi" , którego habilitantka była kierownikiem. Jako os iągnięc ie naukowe 
habilitantka zgłos iła zaprojektowanie aktywnej odzieży, w której na okreś lonej powierzchni 
v\')1stępują układy materiałów tekstylnych ze sprężynkami vvykonanymi ze stopóvv z 
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pamięcią kształtu (z ang. Shape Memory Alloys - SMA), które pod wpły,,vem bodźca 
temperaturowego są zdolne do samoistnej i odwracalnej zmiany swojego kształtu. 
Aplikacja SMA w określone miej sca odzieży chroniącej przed czy1mikami gorącymi, a 
więc płomieniem, promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym, rozpryskami 
stopionych metali pozwoliła na rezygnację w tych miejscach z ciężkich układów 
materiałów dających przez cały czas użytkowania bardzo wysoki poziom ochrony i 
zastąpienie ich materiałami ze stopami z pamięcią kształtu , aktywnie dostosowującymi 
poziom ochrony do i stniejącego zagrożenia. Opracowany model aktywnej odzieży 
ochronnej z elementami z pamięcią kształtu (SMA) został oceniony pozytywnie podczas 
badań ergonomicznych. Wyniki badań ergonomicznych modelu aktywnej odzieży 
ochronnej wg opracowanej metodyki wykazały, że elementy z SMA zastosowane w 
odzieży nie przeszkadzają w wykonywaniu określonych czynności i normalnym 
użytkowaniu odzieży, nie powodują one również żadnych negatywnych skutków dla 
użytkownika. Widoczny jest natomiast efekt ich reakcji po zadziałaniu impulsu w postaci 
promieniowania cieplnego, co świadczy o tym, że opracowana aktywna odzież spełnia 
swoje funkcje w zakresie dostosowywania właściwości ochronnych do zmiennych 
warunków środowiska pracy. 

Ocena merytoryczna dorobku naukowego habilitantki jest pozytywna i rokująca dalszy 
rozwój naukO\vy oraz postęp ,v zakresie dyscypliny włókiennictwo. 

OCENA POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH HABILITANTA 

Habilitantka wskazała, że jest współautorem sześciu publikacji naukowych definiowanych 
w bazie JCR, ale niewchodzących w skład osiągnięć naukowych będących przedmiotem 
oceny doskonałośc i naukowej. We wszystkich zadeklarowanych publikacjach naukowych 
habilitantka zaprezentowała swój udział procentowy na poziomie około 20%. 

Jako oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne habilitantka 
prezentuje osiem pozycji dedykowanych do odzieży ochronnej - w każdej pozycj i 
deklaruje około 18% udzi ał w prawach autorskich. 

W pozycji pt.: ,,Udzielone i zgłoszone patenty i wzory użytkowe" habilitantka wskazuje 
sześć pozycji dotyczących odzieży ochronnej , w tym bielizny, pakietu oclu-onnego, 
rękawic, koszulki z elementami chłodzącymi z poziomem praw autorskich średnio 
v-.rynoszącym 13%. 

Habilitantka wskazuje 28 pozycji w zakres ie publikacji w czasopismach spoza bazy JCR, 
10 pozycji w zakresie „Poradników i broszury" oraz 14 publikacji popularno-naukowych. 

Habilitantka jest ,,vspółautorem trzech ekspertyz w zakresie prac badawczych dotyczących 
wyrobów odzieżov,rych z udziałem materiałów przemiany fazowej , z układem 
rozprowadzającym ciecz chłodzącą oraz odzieży tzw. aktywnej. 

Habilitantka deklaruje współautorstwo w 25 monografiach, w tym czterech o zas ięgu 
międzynarodowym, ośmiu o zasięgu krajov-.rym, 13 wyszczególnionych przez habilitantkę 
pozycji stanowią rozdziały w monografiach. Habilitantka w tym miejscu nie definiuje, jaki 
jest j e udział procentowy w zakresie w/w monografii. Co więcej, na stronie 37 „Wniosku w 
postępowaniu habilitacyjnym" deklaruje 58 pozycj i w zakresie „Monografii oraz publikacji 
naukowych w czasopismach innych ni ż znajduj ące się w bazie JCR". Według recenzenta 
takie połączenie monografii i innych publikacji naukowych nie znajdujących się bazie JCR 
jest mylące na korzyść habilitantki. Niemniej jednak, współautorstwo w 
zdokumentowanych 25 monografiach jest imponuj ące i zadawalaj ące recenzenta. 
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W ramach nagród i uzyskanych medali , habilitantka uzyskała trzy złote medale z 
wyróżnieniem w konkursie Brussels Eureka oraz pięć nagród II stopnia i j edną nagrodę 
stopnia pierwszego vv Ogólnopolskim Konkursie Poprav.ry Warunków Pracy. 

Wszystkie v.rymienione powyżej dokonania naukowe habilitantki dowodzą posiadania 
ogólnej i szczegółowej wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w dyscyplinie naukowej jaką jest 
włókiennictwo oraz o samodzielności habilitantki do prowadzenia samodzielnej pracy 
naukowej. Podsumowując dorobek naukowy habilitantki recenzent stwierdza, że jest on 
istotny i rozwojowy w zakresie włókiennictwa a w szczególności ochron osobistych, 
których znaczenie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia i życia człowiek jest 
niedoprzecenienia. 

OCENA W ZAKRESIE DOROBKU DYDAKTYCZNEGO I 
POPULARYZATORSKIEGO ORAZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
HABILITANT A 

W zakresie uczestnictwa w programach europej skich i innych programach 
międzynarodowych lub krajowych Habilitantka pracowała w pięciu projektach z zakresu 
PHARE, Centre for Testing and Measurement oraz Program Technical Assistane i 
Programie Europejskiej Agencji Bezpiecze11.stwa. Habilitantka była kierownikiem prac 
badawczych realizowanych przez CIOP-PIB w ramach dwuletniego VI Programu 
Ramowego UE, projektu CRAFT dotyczącego „System Testing and Validation" oraz brała 
udział w pakiecie roboczym VII programu Ramowego dotyczącego „Integration and 
Adjustment". W ramach projektów krajov.rych habilitantka była kierownikiem prac 
badawczych w zakresie 9 projektów (w trym j eden finansowany przez NCBiR). 
Habilitantka była również ,,rykonawcą w 9 projektach krajowych. 

W zakresie udziału w międzynarodowych lub kraj owych konferencjach naukowych lub 
udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji habilitantka aktywnie uczestniczyła 
w 19 konferencjach międzynarodowych oraz prezentowała pięć posterów a także brała 
udział w 10 konferencjach krajowych i ośmiu seminariach branżowych typu COATS PRO. 
Ponadto, habilitantka aktywnie uczestniczyła w jedenastu komitetach organizacyjnych 
międzynarodowych i kraj owych konferencji. 

Habilitantka aktywnie uczestniczyła w czterech konsorcjach i sieciach badawczych. 
W ramach kierowania projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 
ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badai1 stosowanych we współpracy z 
przedsiębiorcami habilitantka deklaruje dwa projekty celowe dotyczące kompleksowego 
zestawu środków ochrony indywidualnej do stosowania podczas ewakuacji ze stref skażonych 
oraz opracowania technologii wytwarzania półmaski filtrującej z wars twą pochłaniającą 
wilgoć. Ponadto, habilitantka deklaruje uczestnictwo w ośmiu projektach celowych, w 
których pełniła funkcj ę wykonawcy. 

W zakresie udziału w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism habilitantka 
deklaruje, że pełni funkcj ę redaktora tematycznego w dwóch czasopismach, z czego jedno jest 
v.rydawane przez Taylor and Franacis. 

W zakresie członkostwa w międzynarodov.rych lub kraj owych organizacj ach i towarzystwach 
naukowych habilitantka była lub też jest członkiem czterech organizacji, w tym dwa o 
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charakterze śvviatowym. 

Doktorantka wskazuje na bardzo rozbudowana działalność w zakresie dydaktyki , która 
uzasadnia jako związaną z Centrum Edukacyjnym Centralnego Instytutu Ochrony pracy, w 
którym we współpracy z Politechniką Warszawską prowadzi zajęcia w Studiach 
Podyplomowych pt.: ,,Bezpi eczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" oraz inne z 
zakresu „Zagrożeń biologicznych". Ponadto, prowadzi autorskie wykłady i ćwiczenia 

dotyczące odzieży ochronnej i „Bezpieczeństwa i higieny pracy" na Wydziale Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. W latach 2006 - 2016 
sprawowała opiekę merytoryczną nad studentami, którzy uczestniczyli w praktykach i stażach 
w CIOPIB. Habilitantka deklaruje opiekę merytoryczną nad jedenastoma studentami. 
PODSUMO W ANIE 

Reasumując dorobek naukowy i wdrożeniowy dr inż. Grażyny Bartkowiak uważam, że jest 
znaczny i istotny w zakresie wpływu na rozwój dyscypliny naukowej jaką j est włókiennictwo. 
Oceniam wysoko aktywność naukową oraz j ej osiągni ęc ia oraz doceniam jej wkład w rozwój 
nauki. 
W świetle Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z 16. 04. 2003 r., wraz z 

późniejszymi zmianami) habilitantka dr inż. Grażyna Bartkowiak spełnia wszystkie niezbędne 

wymagane do nadania jej tytułu doktora habilitowanego w dziedzinie włókiennictwa. 
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