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RECENZJA 

Gdańsk, 2.09.2019 2019 r. 

Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego 

oraz współpracy międzynarodowej Pana dr inż. Michała Gajdzickiego 

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Podstawą opracowania recenzji jest pismo z dnia 23 lipca 2019 roku Pana dr hab. nt. Artura 

Zaguły - Prodziekana ds. Nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Łódzkiej, informujące, że zostałam powołana przez Centralną Komisję do Spraw 

Stopni i Tytułów na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Michała Gajdzickiego. 

Recenzja została opracowana na podstawie dokumentacji dorobku naukowego Habilitanta 

przedłożonej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów a przekazanej mi przez Pana dr hab. nt. 

Artura Zagułę - Prodziekana ds. Nauki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Łódzkiej wraz z powyższym pismem z dnia 23 lipca 2019 r. 

Podstawę prawną opracowanej recenzji stanowią: 

[1] Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr 65, poz595 wraz z późniejszymi zmianami), 

[2] Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo w szkolnictwie wyższym 

i nauce, art.179, (Dz.U. poz. 1669 z dnia 30 sierpnia 2018 r.), 

[3] Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

2. Sylwetka naukowa .Habilitanta 

Dr inż. Michał Gajdzicki jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. W roku 2004 ukończył studia 

na Wydziale Budownictwa, Architektury Inżynierii Środowiska otrzymując tytuł magistra inżyniera 

budownictwa. Rok później podjął pracę w Politechnice Łódzkiej, w Katedrze Konstrukcji Stalowych 

na stanowisku asystenta. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na tej samej uczelni 

na podstawie rozprawy pt.: ,,Numeryczne wyznaczanie sztywności stężenia przeciwskrętnego 

płatwi z zetownika giętego" w 2011 roku. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. 

inż. Czesław Bramski. 

Dr inż. Michał Gajdzicki od 2011 roku pracuje w WBAilŚ w Zakładzie Konstrukcji Stalowych 

Katedry Mechaniki Konstrukcji Politechniki Łódzkiej na stanowisku adiunkta. 
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Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych Habilitant opublikował jako autor lub 

współautor 6 artykułów w czasopismach z bazy JCR, 4 rozdziały w monografiach, 4 artykuły w 

czasopismach recenzowanych oraz 3 w czasopismach nierecenzowanych. 

Główną tematykę naukową Habilitanta stanowią zagadnienia dotyczące przeciwskrętnego 

usztywnienia profilowanych na zimno płatwi przez poszycie z blachy trapezowej. 

Za swoją działalność naukową był trzykrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Łódzkiej 

Od roku 2009 jest założycielem i jedynym opiekunem Studenckiego Kola Naukowego „PKS

Projektowanie Konstrukcji Stalowych", a od roku 2016 pełni funkcję prodziekana ds. Studiów 

Niestacjonarnych i Jakości Kształcenia. 

Poza działalnością naukową i dydaktyczną Habilitant prowadzi działalność zawodową jako 

projektant i ekspert. W swoim dorobku ma obliczenia statyczno-wytrzymalościowe ponad 200 

obiektów o konstrukcji stalowej i ponad 50 ekspertyz technicznych. 

3. Ocena osiągnięcia naukowego pod tytułem „Przeciwskrętne stężenie przez poszycie z blach 

trapezowych płatwi profilowanych na zimno i jego wpływ na ich nośnośe' w postaci 

monotematycznego cyklu pięciu publikacji naukowych 

Habilitant we wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, jako osiągnięcie stanowiące 

znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej w rozumieniu art. 16 ustawy [1], wskazał cykl pięciu 

publikacji powiązanych tematycznie. Są to trzy publikacje w czasopismach znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports /JCR) oraz dwa rozdziały w monografiach naukowych. Ukazały się 

one w okresie od 2011 do 2018 r., czyli po uzyskaniu przez Habilitanta tytułu doktora nauk 

technicznych. Trzy publikacje są wspólautorskie (współautorem w każdym przypadku jest dr hab. 

inż. Jerzy Gaczek), a dwie (w tym jedna z bazy JCR i jeden rozdział w monografii) są opracowane 

indywidualnie. Udział Habilitanta w publikacjach wspólnych jest znaczny i waha się w przedziale 

od 50 do 75%. Wszystkie publikacje są napisane w języku angielskim. 

Tematyka przedstawionych do oceny publikacji jest ściśle powiązana ze sobą a tytuł dzieła 

naukowego przedstawionego przez Habilitanta jest odpowiedni. Całość dzieła dotyczy właściwości 

przeciwskrętnego stężenia płatwi giętych na zimno z wykorzystaniem poszycia z blach 

trapezowych. 

Poz. 1. - Gajdzicki M.: "Sheet-to-purlin fasteners arrangement and the value of rotational 

restraint of cold-formed Z-purlins", Journal of Constructional Stee/ Research, 151, 2018, 185-193. 

Jest to publikacja z bazy JCR, za 35 pkt. MNiSW i wartości wskaźnika Jmpact Factor 2,509. Udział 

Habilitanta w tej pracy wynosi 100%. Publikacja nawiązuje do badań eksperymentalnych 

opisanych w kolejnej pozycji (poz. 2), których celem było zbadanie wpływu rozmieszczenia 

łączników na sztywność obrotową podparcia sprężystego płatwi C0• W pracy przedstawiono 

badania eksperymentalne oraz analizy numeryczne, wykazano, że zachowując identyczną liczbę 

łączników na długości płatwi lecz tylko zmieniając ich położenie (zamiast jednego łącznika w 

każdej faldzie dwa łączniki w co drugiej faldzie) znacząco zwiększa się sztywność obrotowa C0 przy 

zachowaniu tej samej sztywności na ścinanie. W przypadku połączenia blachy trapezowej z 

płatwią wąskim pasem (pozytyw) efekt nie jest tak znaczący ale nadal istotny. Co więcej, 

usytuowanie łączników w malej odległości od środników blachy trapezowej zmniejsza efekt 
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dźwigni. W czasie badań zaobserwowano również bardzo duży wpływ niedokładności 

usytuowania łącznika (w przypadku jednego łącznika w każdej faldzie) na wartość C0 • 

Poz. 2. - Gajdzicki M.: "Rotational restraint provided to cold-formed Z-purlins by trapezoidal 

sheeting in negative position", to rozdział w monografii naukowej wydanej z okazji 24-ego 

Międzynarodowego Seminarium LSCE (Light Structures in Civil Engineering), które odbyło się w 

Łodzi w 2018 roku. Udział Habilitanta w tej pracy również wynosi 100%. 

W pracy przedstawiono model stanowiska badawczego zaprojektowanego przez Habilitanta. 

Konstrukcja stanowiska badawczego jest ulepszona w stosunku od proponowanego w PN-EN 

1993-1-3:2008. Na stanowisku tym przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych sztywności 

obrotowej podparcia sprężystego C0 dla dwóch wariantów rozmieszczenia łączników: w każdej i w 

co drugiej faldzie. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów stanowiły podstawę do walidacji 

modelu numerycznego odwzorowującego wykonane badania. 

Przeprowadzone badania pozwoliły zarówno na weryfikację normowej zależności na sztywność 

obrotową (PN-EN 1993-1-3:2008), jak i na zwiększenie zakresu stosowalności wzoru na sztywność 

obrotową połączenia płatwi z poszyciem CoA, poprzez rozszerzenie zakresu wartości 

współczynnika C100 dla nowych przypadków, tj. dla łączników mocowanych w co drugiej faldzie 

oraz dla obu przypadków obciążeń (ssanie i parcie). 

Poz. 3. - Gajdzicki M., Goczek J.: "Influence of Sheet-to-purlin Fastener Properties on the 

Rotational Restraint of Cold-formed Z-purlins", International Journal of Steel Structures, 17 (2), 

2017, 711-721. 

Jest to kolejna publikacja w czasopiśmie z bazy JCR, a udział Habilitanta w tej pracy wynosi 75 %. 

Celem prezentowanych w tej publikacji analiz numerycznych było zbadanie wpływu zmienności 

średnicy podkładki oraz średnicy trzpienia wkręta na wartości obciążenia granicznego q,,,uLS w 

przypadku płatwi ciągłej, zarówno dla obciążeń grawitacyjnych jak i unoszących. Wnioski z 

przeprowadzonych analiz jednoznacznie wskazują na brak wpływu parametrów łącznika i 

podkładki uszczelniającej na wartość C0• 

Poz. 4. - Gajdzicki M., Goczek J.: "Numerical determination of rotational restraint of cold-formed 

Z-purlin according to EC3", International Journal of Steel Structures, 15 (3), 2015, 633-645. Jest to 

również publikacja z bazy JCR, z 50%-owym udziałem Habilitanta. 

W pracy tej prezentowane są wyniki analiz numerycznych przeprowadzonych na modelu 

połączenia fragmentu płatwi z blachą trapezową mające na celu określenie sztywności obrotowej 

podparcia sprężystego Co. Ze szczególną pieczołowitością odwzorowane zostały składniki 

połączenia takie jak neoprenowe i stalowe podkładki oraz łeb wkręta, co pozwoliło na 

uwzględnienie w analizach cech wytrzymałościowych tych elementów. Przeprowadzone analizy 

wykazały istotny wpływ stanu technicznego podkładki neoprenowej oraz stopnia jej zużycia na 

sztywność obrotową. Należy podkreślić, że walidację modelu numerycznego wykonano na 

podstawie eksperymentów innych badaczy. Przeprowadzono analizy porównawcze wartości 

obciążenia granicznego qEd,uLS w przypadku wolnopodpartej płatwi bez stężeń pośrednich i przy 

obciążeniach unoszących. 

Poz. 5. - Goczek J., Gajdzicki M.: ,,The influence of the rotational spring stiffness on the buckling 

resistance of cold-formed zed purlins" jest rozdziałem w monografii naukowej wydanej z okazji 

17-tego Międzynarodowego Seminarium LSCE (Light Structures in Civil Engineering), które odbyło 

się w Łodzi w 2011 roku. Udział Habilitanta w tej pracy również wynosi 50%. Jest to 
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chronologicznie najstarsza praca Habilitanta w cyklu pięciu przedstawionych do oceny publikacji 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego. Treść pracy stanowi wprowadzenie do 

monotematycznego cyklu przedstawiającego specyfikę współpracy blachy trapezowej z lekką, 

giętą na zimno płatwią. Na podstawie licznych analiz numerycznych autorzy wskazali na znaczący 

wpływ sztywności obrotowej C0 na nośność wolnopodpartej płatwi z uwzględnieniem stateczności 

w przypadku obciążeń unoszących. 

Ostatnie dwie publikacje (poz. 4 i poz. 5) stanowią wyraźną kontynuację pracy doktorskiej 

Habilitanta. Zbudowane wówczas modele i przeprowadzone analizy zostały znacznie rozszerzone 

i uzupełnione. 

Norma PN-EN 1993-1-3:2008 zawiera informacje dotyczące wyznaczania sztywności obrotowej w 

bardzo ograniczonym zakresie, wynikającym z dotychczas przeprowadzonych badań. Taka 

sytuacja uniemożliwia projektantom wykorzystywanie wpływu sztywności obrotowej podparcia 

sprężystego płatwi. Badania eksperymentalne oraz analizy numeryczne przeprowadzone przez 

Habilitanta nie tylko poszerzają wiedzę na temat współpracy blachy trapezowej z płatwiami, ale 

stanowią również materia/ do uzupełnienia odnośnych zapisów norm owych. 

Podsumowując. przedstawione przez Habilitanta osiągniecie naukowe w postaci 

monotematycznego cyklu publikacji stanowi zwartą i konsekwentnie rozwijaną prace naukową. 

świadczącą o znacznym wkładzie autora w rozwój dyscypliny naukowej budownictwo. 

4. Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta, na podstawie kryteriów 

oceny podanych w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 1 września 2011 r. 

4.1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports {JCR): 

Habilitant jest samodzielnym autorem jednej oraz współautorem pięciu publikacji w czasopismach 

z bazy Web of Science. Procentowy udział we współautorskich publikacjach wynosi 75%, 50%, 

30% i dwukrotnie 40 %. Trzy publikacje stanowią integralną część opisanego w punkcie 3. 

osiągnięcia naukowego, natomiast kolejne dwie powstały w wyniku współpracy Habilitanta z 

pracownikami Katedry Mechaniki Konstrukcji PŁ, a jedna w efekcie pracy w charakterze 

promotora pomocniczego. 

4.2. Autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub 

technologicznego: 

Habilitant nie posiada w swoim dorobku oryginalnego osiągniecia projektowego, konstrukcyjnego 

lub technologicznego jednakże współpracując z firmami projektowymi samodzielnie wykonał 

obliczenia statyczno-wytrzymalościowe do bardzo wielu (237) obiektów o konstrukcji stalowej, w 

tym zbiorników, silosów, kana/ów spalinowych, konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia, 

konstrukcji na terenach sejsmicznych oraz jednego komina stalowego. 

4.3. Udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe: 

- brak danych 

4.4. Wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na 

międzynarodowych lub krajowych wystawach !ub targach: 

- brak danych 
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4.5. Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukawych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa 

w§ 3, dla danego obszaru wiedzy: 

Habilitant, poza wymienionymi w § 3 rozdziałami w monografiach jest jeszcze współautorem 

dwóch rozdziałów w monografiach: Recent Progress in Steel and Composite Structures (wydanej 

dla ICMS 2016) oraz Shell Structures: Theory and Application (wydanej dla SSTA 2013). 

4.6. Autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, 

kata/agów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dziel artystycznych: 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych Habilitant opublikował w wydawnictwach innych 

niż ujęte w bazie JCR łącznie 9 publikacji, w tym (w nawiasach podano publikacje samodzielne): 

- rozdziały w monografiach w języku polskim 2 (O) 

artykuły naukowe w czasopismach z listy kwalifikowanej 4 (O) 

MNiSzW (lista B): 

artykuły w czasopismach nierecenzowanych 3 (1) 

We wszystkich wymienionych wyżej publikacjach główny wkład Habilitanta polegał na wykonaniu 

obliczeń numerycznych lub analitycznych z zakresu projektowania konstrukcji stalowych. Artykuły 

w czasopismach recenzowanych to Inżynieria i Budownictwo 3 (O) oraz Zeszyty Naukowe 

Politechniki Łódzkiej 1 (O). Publikacje w czasopismach nierecenzowanych to głównie Kwartalnik 

Łódzki 2 (1), wydawany przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz rozdział w 

pracy zbiorowej również wydanej przez ŁOIIB. 

Ponadto Habilitant jest autorem lub współautorem 57 ekspertyz technicznych dotyczących 

różnego rodzaju konstrukcji stalowych. 

4.7. Sumaryczny lmpact Factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports {)CR), 

zgadnie z rakiem opublikowania: 

Sumaryczny lmpact Factor publikacji z listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 7,721. 

4.8. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science {WoS): 

Według bazy Web of Science Habilitant Habilitant ma 16 cytowań (bez samocytowań), natomiast 

wg bazy Scopus 26 (wg stanu na dzień 28.08.2019). 

4.9. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS): 

Indeks Hirscha Habilitanta według bazy Web of Science wynosi h=3. 

4.10. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich 

projektach: 

Habilitant składał wnioski do Narodowego Centrum Nauki Uako kierownik) i do Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju Uako współautor), które jednak nie uzyskały finansowania. 

4.11. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukawą albo 

artystyczną: 

- nagrody Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność naukową w latach 2014, 2015 i 2017. 

4.12. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych: 

Habilitant wygłosił 3 referaty na różnych konferencjach, w tym jeden na konferencji 

międzynarodowej we Wrodawiu, a dwa na konferencjach krajowych. 
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Stwierdzam, że recenzowany dorobek naukowy Habilitanta jest znaczący i wartościowy pod 

względem naukowym. Wymienione powyżej osiągnięcia świadczą o jego dużej aktywności 

naukowej. Ponadto dorobek naukowy Habilitanta spełnia zdecydowaną większość kryteriów 

oceny ujętych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej 

Habilitanta na podstawie kryteriów oceny podanych w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 

1 września 2011 r. 

5.1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych: 

Habilitant w 2015 roku pełni funkcję koordynatora projektu Problem Based Learning na kierunku 

Budownictwo Politechniki Łódzkiej. 

5.2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 

komitetach organizacyjnych tych konferencji: 

Habilitant brał udział w 3 konferencjach, w tym jednej międzynarodowej we Wrocławiu i dwóch 

krajowych. Brak danych na temat udziału w komitetach organizacyjnych konferencji. 

5.3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia: 

-brak danych 

5.4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych: 

- brak danych 

5.5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami: 

- brak danych 

5.6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism: 

- brak danych 

5.7. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych: 

- brak danych 

5.8. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki: 

Współautorstwo skryptu: ,,Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych", w sumie 3 wydania, z czego 

ostatnie zmienione. Należy podkreślić, że skrypty te cieszą się dużym powodzeniem skutecznie 

wypełniając luki na rynku wydawniczym w zakresie projektowania konstrukcji stalowych. Ponadto 

Habilitant w latach 2011 i 2012 przeprowadzi! trzy szkolenia z zakresu projektowania konstrukcji 

stalowych wg Eurokodów. Dwa szkolenia były adresowane do członków Łódzkiej Okręgowej Izby 

Budownictwa a jedno dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 

5.9. Opieka naukowa nad studentami: 

Habilitant w 2009 roku założył Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest do dnia 

dzisiejszego. Na uwagę zasługuje fakt, że Kolo to skutecznie bierze udział w najbardziej znanych 
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Konkursach takich jak Nordic Steel Bridge Competition BRICO i „ wyKOMBinuj most" oraz kilku 

innych. 

5.10. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich: 

Habilitant pełnił funkcje promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Wojciecha 

Perlińskiego-Chaładaj, zakończonego pozytywnie w 2017 roku na Wydziale Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ponadto sprawuje opiekę naukową mgr 

inż. Łukasza Kwiatkowskiego, którego otwarcie przewodu doktorskiego jest zaplanowane jeszcze 

w bieżącym roku . 

5.11. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich: 

- brak danych 

5.12. Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, 

samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców: 

Habilitant jest współautorem opinii technicznej wykonanej na zamówienie niemieckiego koncernu 

w 2016 roku a także algorytmu wymiarującego stalowe wg Eurocodu dla fi rmy lntersof Sp.z o.o. 

5.13. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych: 

- brak danych 

5.14. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 

czasopismach międzynarodowych i krajowych: 

Habilitant, w latach 2016-2018, recenzował po jednym artykule dla trzech czasopism 

międzynarodowych znajdujących się w Bazie JCR takich jak Journal of Construction Steel Research, 

Thin-Walled Structures oraz Advances in Structural Engineering. 

Liczba i różnorodność aktywności Habilitanta są całkowicie wystarczające do zdecydowanie 

pozytywnej oceny jego dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego. Współautorstwo znanego 

w środowisku skryptu, udział w konferencjach, wykłady pozauczelniane, bardzo aktywn ie 

działające pod kierunkiem Habilitanta Koło Naukowe, pełnienie fun kcji promotora pomocniczego, 

recenzje dla czasopism z listy JCR oraz liczne ekspertyzy sta nowią wystarczającą podstawę do 

pozytywnej oceny. 

6. Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę sformułowaną wyżej szczegółową ocenę dzi eła naukowego oraz dorobku 

naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego dr inż . Michała Gajdzickiego 

stwierdzam, że 

l} Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe całkowicie spełnia wymóg znacznego 

wkładu autora w rozwój dyscypliny naukowej w rozumieniu art.16. ustawy (1]. 

2) Osiągniecia naukowo-badawcze świadczą o wysokiej aktywności nau kowej . 

3) Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz działalność organizacyjna zasługują na 

ocenę pozytywną. 
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