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Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Adama 
Puszkarza w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie włókiennictwo 

1. Podstawa recenzji 

Podstawą opracowania recenzji jest Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni 

1 Tytułów z dnia 6 września 2019 r. (pismo dziekana Wydziału Technologii 

Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Katarzyny 

Grabowskiej prof. nadzw. PŁ) oraz nadesłane materiały. 

Do wniosku zainteresowanej załączono kopię dokumentu stwierdzającego 

posiadanie stopnia doktora nauk technicznych, autoreferat przedstawiający opis 

dorobku w języku polskim i angielskim, wykaz opublikowanych prac naukowych, 

informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i działalności 

popularyzującej naukę . 

Recenzja jest oceną osiągnięć Habilitanta według aktualnych kryteriów to jest 

określenie wkładu w rozwój dyscypliny naukowej włókiennictwo, a także Jego 

aktywności naukowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia I września 20 11 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Do dokumentów w wersji papierowej dołączono płytę CD z dokumentacja 

w wersji elektronicznej. 

2. Charakterystyka pracy zawodowej 

Dr Adam Karol Puszkarz urodził się w 1982 roku w Zgierzu. Studia magisterskie 
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w zakresie fizyki ukończył w 2006 r. na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej 

Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 roku Adam Puszkarz obronił na Wydziale Fizyki i 

Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego rozprawę doktorską pt." Rola Ge oraz 

Ta w krystalizacji metali amorficznych opartych na Fe" i otrzymał stopień doktora nauk 

fizycznych w zakresie fizyki .. 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Habilitant rozpoczął pracę na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Łódzkiej w Katedrze Fizyki Molekularnej na stanowisku 

pracownika inżynieryjno-technicznego, a od lipca 2007 roku do obecnej chwili pracuje 

na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki 

Łódzkiej w Katedrze Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej 

Politechniki Łódzkiej na stanowisku adiunkta naukowego. 

Osiągnięcia naukowe i aktywność naukowa w tym okresie są przedmiotem dalszej 

oceny. 

3. Charakterystyka i ocena osiągnięć naukowych. 

Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego dr Adam 

Puszkarz przedstawił cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Wpływ homogenizacji na 

modelowanie zjawisk transportu ciepła i masy w tekstyliach stosowanych w odzieży 

funkcjonalnej ", powiązanych tematycznie, obejmujący 6 artykułów w czasopismach 

recenzowanych, 3 rozdziały w monografiach. 

Publikacje powstały na podstawie prac badawczych prowadzonych w obszarze nauk 

technicznych w dyscyplinie włókiennictwo. Podkreślam interdyscyplinarność 

prowadzonych przez Habilitanta badań i prac rozwojowych w zakresie dyscyplin 

włókiennictwa, inżynierii materiałowej, inżynierii biomedycznej i metrologii . 

Odniosę się do podstawowych publikacji wymienionego cyklu: 

• A.K. Puszkarz, R. Korycki, I. Krucińska : Simulations of heat transport 

phenomena in a threedimensional model of knitted fabric, Autex Researd 

Journal 16(3), 128-137 (2016). 

• A.K. Puszkarz, I. Krucińska : Study of multilayer clothing thermal insulation 

using thermography and the fi.nile volume method. Fibres and Textiles in 
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Eastern Europe 24 6(120) 129-137 (2016). 

• A.K. Puszkarz, I. Krucińska : The study of knittedfabric thermal insulation using 

thermography and the finite volume method. Textile Research Journal 87 (6) 

643-656 (2017). 

• A.K. Puszkarz, I. Krucińska : Modeling of air permeability of knittedfabric using 

the computational fluid dynamics. Autex Researd Journal 18 (4) 364-376 

(2018) 

• A.K. Puszkarz, I. Krucińska : Simulations of air permeability of multilayer 

textiles by the computational fluid dynamics. International Journal for 

Multiscale Computational Engineering 16(6) 509-526 (2018). 

• A.K. Puszkarz, A. Usupov : The study of foowear thermal insulation using 

thermography and finite volume method. International Journal of Thermophysics 

40:45. https://doi.org/ I0.1007/s10765-0 19-2509-1 (2019). 

Wszystkie publikacji zostały opublikowane w angielskojęzycznych czasopismach 

naukowych. Podkreślam wysoką rangę naukową czasopism, w których opublikowano 

wyniki badań. Jednocześnie zwracam uwagę, że tylko 3 rozdziały w monografiach są 

w pełni samodzielne, pozostałe publikacje są pracami zespołowymi. Nie jest to zarzut, 

raczej potwierdzenie uczestnictwa w zespołowych wielkich projektach badawczych. 

Autorytet naukowy współautorów (I. Kruczyńska, R. Korycki ) stanowi potwierdzenie 

wysokiego poziomu naukowego zespołu jak i kompetencji Habilitanta. Wszystkie 

publikacje z lat 2016 -2019. 

Wydaje się celowe dla jednolitej oceny publikacji 1 rozwiązań inżynierskich 

przytoczyć innowacje techniczne chronione patentem. 

• PL 226 333 BI , 2017 Sposób polepszenia własności użytkowych 

włókienniczych materiałów balistycznych. M. Struszczyk, M. Miklas, M. 

Cichecka, B. Hałgas-Wilbik, M. Łandwijt, I Krucińska, W. Urbaniak-Domagała, 

A. Puszkarz, M. Puchalski, M. Chrzanowski, S. Sztajnowski , H. Wrzosek. 

Podstawą badań były projekty naukowe, poddawane ocenie konkursowej na etapie 

przyznawania środków finansowych, ich przebieg był monitorowany, wyniki 
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poddawane rygorystycznej ewaluacji końcowej . Jeśli publikacje poddawane ocenie 

środowiskowej, to decyzje o przyjęciu i rozliczeniu projektów potwierdzają ich 

aktualność, innowacyjność i zgodność z europejskimi i krajowymi strategiami rozwoju. 

Dla przedstawienia skali aktywności a także spójności problemowej realizowanych 

badań przytaczam zrealizowane projekty: 

• 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej ( ,,NoE FlexNet" 7) (2010-2012); 

• ,, Badania nad funkcjonalizacją materiałów balistycznych" nr N N508 62 99 

40/NCN/2010-2012; 

• ,,Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych 

przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędzi wspomagających 

proces projektowania", UM0-20ll/03/B/ST8/06275, 2012-2015; 

• ,, Bioaktywna odzież o wfaściwościach leczniczo-pielęgnacyjnych „ PBS i- nr 

177463/ Ol.01.2014-21.05.2015; 

• ,, Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt 

balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa 

użytkowania", PO IR. 04. O 1. 02-00-0028/ 17-00. 

W pracach naukowych stanowiących podstawę wniosku habilitacyjnego Habilitant 

przedstawił badania związane z zagadnieniem komfortu fizjologicznego jako jednego z 

dwóch, obok komfortu sensorycznego, parametru opisującego komfort użytkowy 

odzieży. Komfort fizjologiczny jest jednym najważniejszych kryteriów oceny wyrobów 

odzieżowych, przyczyniającym się do zachowania równowagi bilansu cieplnego 

pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem w którym przebywa. 

Dzianiny, tkaniny oraz włókniny, wchodzące w skład odzieży, są wyrobami 

włókienniczymi zbudowanymi z pojedynczych włókien. Wolne przestrzenie między 

geometria wymienionych wyżej wyrobów włókienniczych powoduje, że występujące 

w nich zjawiska fizyczne są uwarunkowane zarówno parametrami fizycznymi surowca 

danego wyrobu jak i parametrami fizycznymi powietrza, w którym ten wyrób znajduje 

się. 

Modelowanie strukturalne wyrobów włókienniczych jest narzędziem wspierającym 

!:p;ze zrozumienie wpływu morfologii na ich właściwości fizyczne. Ponadto, może 
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dostarczyć informacji o krytycznych parametrach tekstyliów , które mogą znacząco 

wpływać na komfort fizjologiczny wykonanej z tych materiałów odzieży. 

Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej sprzętu komputerowego możliwe jest 

projektowanie coraz bardziej wiarogodnych modeli, które nie tylko dokładniej opisują 

skomplikowaną geometrię rzeczywistych materiałów ale przede wszystkim 

umożliwiają prawidłowy opis i przewidywanie złożonych zjawisk fizycznych 

pojawiających się w rzeczywistych tekstyliach w procesie użytkowania odzieży. 

Autorskie badania naukowe i prace rozwojowe wymienione w dorobku naukowym, 

związane są z komfortem fizjologicznym użytkowania odzieży: 

1. Dzianiny dwuwarstwowe wchodzące w skład odzieży dla przedwcześnie 

urodzonych niemowląt; 

Osiągnięcia naukowe Habilitanta obejmują badania dotyczące izolacyjności cieplnej 

oraz przepuszczalności powietrza tekstyliów przeznaczonych do dwóch rodzajów 

odzieży: 

• zaprojektowanie trójwymiarowego modelu rzeczywistej dzianiny jednowarstwowej 

stosowanej w wielowarstwowej odzieży funkcjonalnej dla przedwcześnie urodzonych 

niemowląt; 

• zaprojektowanie trójwymiarowego modelu dziesięciu rzeczywistych dzianin 

dwuwarstwowych ( różniących się zarówno parametrami geometrycznymi i 

składem surowcowym ) stosowanych w wielowarstwowej odzieży funkcjonalnej 

dla przedwcześnie urodzonych niemowląt; 

• zaprojektowanie trójwymiarowego modelu trzech rzeczywistych 

trójwarstwowych układów tekstylnych zbudowanych z tkanin, włóknin i 

surowcowym) stosowanych w wielowarstwowej strażackiej odzieży ochronnej. 

Prezentowane osiągnięcia nie budzą zastrzeżeń. Są to jednak osiągnięcia zespołowe. 

Ufam, że wkład Habilitanta jest wystarczająco udokumentowany. 
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4. Ocena aktywności naukowej 

Popularyzację nauki dr Adam Puszkarz realizował poprzez aktywny udział w 

międzynarodowych konferencjach naukowych, wykonanie ekspertyz i innych 

opracowań na zamówienie jednostek naukowych i badawczych. 

Habilitant brał aktywny udział w 4 międzynarodowych konferencjach naukowych, 

był współautorem 3 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych. 

Dr Adam Puszkarz recenzował 9 artykułów w czasopismach międzynarodowym, 

wykonał 2 ekspertyzy. 

Dr Adam Puszkarz brał udział w pracach dwóch konsorcjów: 

• Konsorcjum Naukowe projektu „Opracowanie technologii jednoetapowego 

formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych 

aspektach bezpieczeństwa użytkowania", nr umowy POIR.04.01.02-00-

0028/ l 7-00, okres realizacji Ol.Ol. 2018- 12.12.2020, Politechnika Łódzka +3 

jednostki naukowo-badawcze i produkcyjne; 

• Konsorcjum Naukowe projektu PBS 1 - nr 177463 pt. ,,Bioaktywna odzież o 

właściwościach leczniczo-pielęgnacyjnych" okres realizacji 01.01.2014-

21.05.2015, Politechnika Łódzka + 3 jednostki naukowo-badawcze i 

produkcyjne. 

Habilitant w trakcie swojej pracy naukowej uczestniczył w projekcie 
____ i; __________ .• . ------L.., n --------· n ----·· ·- -- Tr-:: -r. _____ __ _ ;_1_; _ ; r 11. r_ -r. r.1 - • . 11. r_ ..,, "7\ 
1CcU.LL.VVV<lll)'ll1 VV lcUHcl\.,ll / r 1Vl:,le1.LHU 1'-.cllllVVVCl:,V U lHl i.:,wvpcJ::,1'.1CJ \. ,,1 'IV.L:, l ' lCAl 'ICl. / / 

(2010-20 12) , dwóch projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (nr N 

N508 62 99 40; nr UM0-2011/03/B/STS/06275), oraz dwóch projektach finansowanych 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ( PBSl - nr 177463; POIR .04.0l.02-00-

0028/17-00 ) . 

5. Charakterystyka dorobku dydaktycznego. 

Dr Adam Puszkarz posiada bogaty dorobek dydaktyczny. W latach 2012-2019 

na Politechnice Łódzkiej prowadził zajęcia dydaktyczne z 14 przedmiotów na 

kierunkach: 
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• Chemia, 

• Chemia Budowlana, 

• Technologia Chemiczna, 

• Nanotechnologia, 

• Wzornictwo, 

• Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, 

• Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego, 

• Inżynieria Materiałowa, 

• Kolegium Towaroznawstwa, 

• Włókiennictwo, 

• Inżynieria Kosmiczna. 

Habilitant sprawował opiekę naukową nad studentem w ramach programu Erazmus+ 

2014 - 2020. Wyniki wspólnych badań zostały przedstawione w artykule naukowym: 

A.K. Puszkarz, A Usupov: The study offoowear thermal insulation using thermography 

and finite volume method. International Journal of Thermophysics 40:45. 

https://doi.org/1 O. I 007/s I 0765-019-2509-1 (2019). 

Natomiast nie ma danych o promotorstwie prac dyplomowych. 

Oprócz tego dr Adam Puszkarz brał udział w organizacji i prowadzeniu szkolenia 

pt. ,,Modyfikacja plazmowa polimerów" dla Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych. 

6. Parametryczna charakterystyka osiągnięć Habilitanta. 

Całkowita liczba publikacji, rozdziałów w monografiach oraz zgłoszeń patentowych 

i patentów 19 ( 17 po uzyskaniu stopnia naukowego doktora). W bazie Journal Citation 

Reports ( JCR ): 16 ( 14 po uzyskaniu stopnia doktora). 

Sumaryczny Impact Factor: 14,51(11,40 po uzyskaniu stopnia doktora). Ogólna 

liczba cytowań : 46 ( baza WoS), 49 (Scopus ), 54 ( Google Scholar). 

Indeks Hircha: 4 ( baza WoS), 5 (Scopus), 5 ( Google Scholar). 
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7. Podsumowanie i rekomendacja. 

Oceniana dokumentacja wniosku dr. Adam Puszkarz przekonuje o aktualności , 

potrzebie i przydatności podjętych badań, wykazuje wiarogodność prezentowanych 

wyników, opartych na solidnym warsztacie naukowym. 

Podkreślam, że Habilitant referuje własne wyniki badań uzyskane w zespołowej 

pracy w ramach zewnętrznie weryfikowanych i ocenianych projektów krajowych i 

międzynarodowych. Idee i wyniki badań znajdują potwierdzenie w patencie. 

Przedstawiona dokumentacja uzasadnia uznanie omówionych osiągnięć naukowych 

Habilitanta za znaczny, nowatorski i oryginalny wkład w rozwój dyscypliny naukowej 

włókiennictwo, a szczególnie w zakresie modelowania zjawisk transportu ciepła i masy 

Stwierdzam, że dr Adam Puszkarz posiada dorobek - osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne i organizacyjne w pełni spełniające wymagania określone 

w artykule 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (ze zmianami z dnia 18 marca 2011 r.) 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

W związku z powyższym stawiam wniosek o nadanie dr Adamowi Karolowi 

Puszkarzowi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie dyscypliny 

naukowej włókiennictwo. 

JO, /O, J(}/ j 
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