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„Agrotechniczne i agrofizyczne aspekty oceny wybranych właściwości mechanicznych 
surowców roślinnych i produktów żywnościowych”

oraz dorobku naukowego

dr. inż. Piotra Kuźniara

z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Biologiczno-Rolniczy, 

ubiegającego się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 

wykonana na zlecenie prof. dra hab. inż. Czesława Puchalskiego, Dziekana Wydziału 
Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego (pismo nr DBR-521 -6/2019) 

z dnia 13 września 2019 roku.

1. Najważniejsze fakty z życiorysu zawodowego Kandydata

Dr inż. Piotr Kuźniar jest absolwentem Wydziału Techniki i Energetyki Rolnictwa, 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Studia magisterskie na kierunku Mechanizacja Rolnictwa 
ukończył w 1993r. uzyskując tytuł magistra inżyniera. Stopień doktora nauk rolniczych w 
zakresie inżynierii rolniczej - agrofizyka, fizyka materiałów roślinnych uzyskał 30.11.2000r. 
na Wydziale Techniki Rolniczej, Akademii Rolniczej w Lublinie. Promotorem rozprawy 
doktorskiej nt. „Wpływ wybranych czynników na podatność strąków fasoli na pękanie w 
aspekcie mechanicznego zbioru” był dr hab. inż. Stanisław' Sosnowski. Kandydat w latach 
1994-2001 zatrudniony był na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze 
Technologii Produkcji Rolniczej, Wydziału Ekonomii wr Rzeszowie. Akademia Rolnicza wr 
Krakowie, następnie wr latach 2001-2013 - rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze 
Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Wydziału Ekonomii wf Rzeszowie, Akademia 
Rolnicza wr Krakowie (obecnie Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski). Od 
lutego 2013r. do chwili obecnej Kandydat zatrudniony jest na stanowisku starszego 
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wykładowcy w Katedrze Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Wydziału Biologiczno- 
Rolniczego, Uniwersytet Rzeszowski.

2. Ocena osiągnięcia naukowego wymienionego w ustawie z 14 marca 2003r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 27 
września 2017 r. poz. 1789), zgodnie z art. 179 ustawy z 3 Lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. 
poz. 1669) oraz pozostałego opublikowanego dorobku naukowego

2.1. Ocena osiągnięcia naukowego

Dr inż. Piotr Kuźniar jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się 
o stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawił cykl 12 prac pod wspólnym tytułem 
„Agrotechniczne i agro fizyczne aspekty oceny wybranych właściwości mechanicznych 
surowców roślinnych i produktów żywnościowych”, z których dwie znajdują się na liście A 
czasopism MNiSW, a pozostałe wymieniane są na liście B. Sumaryczny IF (zgodnie z rokiem 
opublikowania) przedłożonego osiągnięcia wynosi 2,946, a łączna wartość punktowa według 
wykazu czasopism punktowanych MNiSW, zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi 113. 
Osiem z przedstawionych prac jest w języku angielskim, a pozostałe są w języku polskim. 
Przedłożone prace zostały opublikowane w latach 2006-2017, w 6 czasopismach naukowych: 
TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa (6), MOTROL - Motoryzacja i Energetyka 
Rolnictwa (2), Inżynieria Rolnicza (1), Zemdirbyste- Agriculture (1). Rolnictwo XXI wrieku- 
problemy i wyzwania (1), Journal of Cereal Science (1). Powyższa informacja upoważnia do 
stwierdzenia, że publikacje składające się na osiągnięcie naukowe ukazały się, w liczących się 
w dyscyplinie wydawnictwach naukowych, co potwierdza wartość tego dorobku. W trzech 
publikacjach Kandydat jest głównym autorem, pozostałe prace są współautorskie, przy czym 
w 3 pracach jest dwóch autorów, W' 4 pracach jest pięciu autorów’, a w dwóch kolejnych - 6 
autorów. Analiza Autoreferatu i przedstawionych 12 prac jako osiągnięcie naukowre pozwala 
stwierdzić, iż wr zdecydowanej większości opracowań Kandydat miał wiodącą rolę w tworzeni u 
koncepcji badań, metodyki badań, wykonaniu pomiarów, interpretacji wyników; gromadzeniu 
i opracowaniu literatury oraz przygotowaniu manuskryptów. Wymienione powyżej aktywności 
z całą pewnością wskazują na właściwe, kompleksowe przygotowanie Kandydata do 
samodzielnej pracy naukowej. Istotnym dla uznania przedstawionych publikacji jako 
osiągnięcia naukowego Habilitanta jest Jego znaczący wkład, który został odpowiednio 
potwierdzony oświadczeniami współautorów (zał. 6 dokumentacji habilitacyjnej). Udział 
Habilitanta w poszczególnych pracach wykazanych jako osiągnięcie naukowre wynosi: 100% 
(praca 3,4,5), 95% (praca 1,2, 6), 75% (praca 11), 70% (praca 7, 8, 9, 10) oraz 40% (praca 12).

Merytoryczna ocena osiągnięcia naukowego

W produkcji roślinnej uzyskiwanie wysokiego poziomu plonowania zależy od wielu 
czynników tj. uwarunkowania genetyczne, pogodowe, środowiskowe, czy agrotechniczne, wr 
tym dobór właściwej technologii uprawy. W praktyce znaczący wpływ ma również 
zapobieganie powstawaniu strat zarówno przed jak i w' czasie zbioru. Rośliny bobowate należą 
do gatunków szczególnie narażonych na duże straty nasion podczas dojrzewania i zbioru, co 
przede wszystkim wynika z budowy anatomiczno-morfologicznej strąków' oraz wrażliwości 
nasion na uszkodzenia mechaniczne.

Zainteresowania badawcze dr inż. Piotra Kuźniara od początku Jego działalności 
naukowej są ściśle sprecyzowane i koncentrują się na próbach doprecyzowywania technologii 2



produkcji dwóch ważnych grup roślin uprawnych takich jak rośliny bobowate oraz zboża 
(pszenica orkisz). Stąd w przedstawionym cyklu badań składających się na osiągnięcie 
naukowe Habilitant przyjął za główny cel badań określenie wpływu technologii uprawy i 
warunków klimatycznych na wybrane właściwości mechaniczne strąków i nasion roślin 
bobowatych grubonasiennych (strączkowych) w aspekcie ograniczania strat w czasie zbioru i 
obróbki pozbiorowej oraz wpływu technologii uprawy orkiszu na teksturę chleba orkiszowego. 
Dla tak określonego ogólnego celu badań Kandydat zdeliniował następujące cele pomocnicze, 
polegające na ocenie wpływu:

- nawożenia przedsiewnego i dolistnego na właściwości mechaniczne wybranych 
elementów' budowy strąków decydujących o ich podatności na pękanie,

- nawożenia przedsiewnego i dolistnego oraz gęstości i terminu siewu na właściwości 
mechaniczne nasion roślin strączkowych decydujących o ich podatności na uszkodzenia,

- warunków klimatycznych, wilgotności i składu chemicznego nasion na ich 
właściwości mechaniczne,

- technologii uprawy i odmiany orkiszu, najbardziej predysponowanej do produkcji 
chleba o jakości odpowiadającej pieczywu pszennemu.

Przedmiotem badań był materiał roślinny (strąki, nasiona, ziarno) pochodzący z 
doświadczeń ścisłych prowadzonych na polach Katedry Inżynierii Produkcji Rolno- 
Spożywczej w Rzeszowie, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Dukli i w 
Nowym Lublińcu oraz Stacji Doświadczalnej Lipniki, należącej do Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego wr Szczecinie i HR Strzelce. Wykonane pomiary oraz analizy 
laboratoryjne nie budzą zastrzeżeń. Wszystkie doświadczenia założono i przeprowadzono 
poprawnie pod względem metodycznym. Interpretacja uzyskanych wyników' dokonana została 
z wykorzystaniem aktualnych, ogólnie akceptowanych metod analizy statystycznej.

W podjętej tematyce badawczej ocenianego cyklu publikacji Habilitant wyodrębnił 4 
podstawowe nurty badawcze:

1. Wpływ nawożenia mineralnego na właściwości mechaniczne wybranych elementów 
budowy wewnętrznej łupiny strąków roślin bobrowatych grubonasiennych (praca 1, 
2, 4, 5, 6). W pracach Habilitant uwzględnił takie pomiary jak grubość łupiny strąka 
wyodrębniając z niej warstwy włókien i warstwy parenchymy, grubość, szerokość i pole 
przekroju poprzecznego wiązek sklerenchymatycznych szwu brzusznego i szwu 
grzbietowego wybranych odmian fasoli. Dodatkowo wyznaczając naprężenie niszczące, 
umowny moduł sprężystości i odkształcenie względne.

Uzyskane wyniki pozwoliły Habilitantowi na potwierdzenie postawionej przez Niego 
hipotezy HI, że właściwości mechaniczne elementów budowy strąków- roślin 
strączkowych decydujących o ich podatności na pękanie zależą od technologii produkcji. 
W mojej opinii hipotezę tę powinno uściślić się do badanego w doświadczeniach gatunku 
tj. fasoli.

2. Wpływ' zróżnicowanego nawożenia przedsiewnego i dolistnego oraz gęstości i 
terminu siewu na właściwości mechaniczne nasion soi, łubinu i bobiku (praca 7, 8, 
10, 11). W tym zakresie Habilitant skupił się na ocenie odporności nasion na obciążenia 
mechaniczne za pomocą takich parametrów jak: siła niszcząca, odkształcenie 
maksymalne w momencie pękania nasiona, umowny moduł sprężystości, energia 
niszcząca, a następnie określił odkształcenie względne przy sile niszczącej, jako stosunek 
maksymalnego odkształcenia w momencie pęknięcia nasiona i jego grubości.
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3. Wpływ warunków klimatycznych, wilgotności i składu chemicznego na właściwości 
mechaniczne soi, łubinu i bobiku (prace 7, 8, 9, 10, 11). Zakres badań dla podjętej w 
publikacjach problematyki jest zbliżony do nurtu 2 wymienionego powyżej. Jednak w 
tym aspekcie Habilitant skupił się przede wszystkim na czynnikach stricte poza 
agrotechnicznych, uwzględniając warunki pogodowe, wilgotność nasion, a nawet 
zawartość poszczególnych składników chemicznych nasion.

4. Technologia uprawy orkiszu i odmiana orkiszu najbardziej predysponowana do 
produkcji chleba o jakości odpowiadającej pieczywu pszennemu (praca 12). 
Dociekania te dotyczyły analizy właściwości mechanicznych chleba wypiekanego z mąki 
dawnych odmian i nowych rodów orkiszu w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej.
Nurt ten wprawdzie odbiega tematycznie od wymienionych powyżej, i w mojej opinii 
pominięcie tego aspektu w osiągnięciu nie stanowiłoby uszczerbku dla całego i tak 
znacznego osiągnięcia naukowego, nie mniej jednak wpisuje się w7 zakres badań 
poszerzających wiedzę na temat aspektów technologicznych, w tym przypadku produkcji 
chleba.

Na podstawie przeprowadzonych badań ujętych w opisanych powyżej nurtach 2, 3, 4 
Habilitant stwierdza słuszność założonej hipotezy H2, a mianowicie, że właściwości 
mechaniczne nasion roślin strączkowych i chleba zależą od technologii produkcji i czynników 
klimatycznych.

Podsumowanie osiągnięcia naukowego stanowi 12 trafnie sformułowanych przez 
Habilitanta i właściwie ujmujących tematykę badawczą wniosków. W mojej opinii takie 
przedstawienie wielowątkowych badań porządkuje je i pozwala na wydzielenie 
najcenniejszych osiągnięć wr poszczególnych obszarach zainteresowań Habilitanta.

Do szczególnie cennych dokonań Kandydata zaliczam wykazanie, że:

1. strąki odmian fasoli z grubszą warstwą włókien, łupiną i parenchymą a także większym 
stosunkiem grubości parenchymy i wrarstwy włókien były mniej podatne na pękanie. 
Mniej podatne na pękanie były także strąki z wiązkami sklerenchymatycznymi szwu 
grzbietowego o mniejszej wytrzymałości na rozrywanie i charakteryzującymi się 
mniejszym odkształceniem a większym modułem sprężystości, oraz z wiązkami 
sklerenchymatycznymi szwu brzusznego o większej wartości parametrów7 
wytrzymałościowych,

2. zc wzrostem ilości zastosowanego przedsiewnie azotu (od 0 do 90 kg ha"1) i fosforu 
(od 0 do 120 kg ha'1) zmniejszyła się energia otwarcia strąków fasoli, czyli wzrosła ich 
podatność na pękanie,

3. dawka startowa azotu (25 kg-ha'1) zwiększyła odporność na uszkodzenia mechaniczne 
nasion soi, a nieznacznie zmniejszyła odporność na uszkodzenia mechaniczne nasion 
bobiku,

4. gęstość siewu łubinu wąskolistnego (Bojar i Regent) nic miała istotnego wpływu na 
wartość analizowanych parametrów wytrzymałościowych nasion badanych odmian 
łubinu wąskolistnego,

5. w latach charakteryzujących się niższą temperaturą i większą sumą opadów nasiona soi 
i bobiku były bardziej odporne na uszkodzenia, a łubinu wąskolistnego i żółtego 
bardziej podatne,

6. nasiona soi oraz łubinu wąskolistnego i żółtego o mniejszej zawartości białka, włókna i 
popiołu oraz o większej zawartości tłuszczu wymagały do zniszczenia większej energii 
i bardziej się odkształcały. Wpływ tych składników nasion na energię niszczącą nasion 
soi był większy przy wyższej wilgotności. 4



7. mąka orkiszowa z rodu STU 8 miała najlepsze właściwości, podobne do mąki pszennej. 
Należy, więc wykorzystać ten ród w hodowli nowych odmian orkiszu o dobrych i 
powtarzalnych parametrach wypieku chleba. Równolegle należy przeprowadzić 
optymalizację elementów agrotechniki wpływających na jakość i przydatność 
piekarniczą mąki z tego rodu orkiszu.

Uważam, że zaprezentowane badania wpisują się w aktualne trendy badawcze i oczekiwania 
społeczne, a uzyskane wyniki mają nie tylko znaczenie naukowe ale także praktyczne. Łączy 
je wspólny cel, j akim było rozpoznanie w ważnych obszarach problematyki technologii uprawy 
roślin strączkowych możliwości ograniczania strat podczas ich zbioru. Z kolei wr badaniach nad 
roślinami zbożowymi (orkisz) celem było wskazanie odmian predysponowanych do produkcji 
chleba. Wszystkie zaprezentowane w dorobku Habilitanta badania znakomicie wzbogacają 
wiedzę w zakresie zwiększania odporności strąków- oraz nasion na uszkodzenia mechaniczne. 
Tak szeroka i interdyscyplinarna tematyka podjęta przez Habilitanta z jednej strony stanowiła 
duże wyzwanie ale z drugiej strony pozwoliła na potwierdzenie, że jest on dojrzałym 
pracownikiem, który właściwie opanował warsztat badań, umiejętność trafnego definiowania 
problemów- badawczych oraz wyciągania odpowiednich wniosków, i dzisiaj jest pracownikiem 
naukowym dobrze przygotowanym do samodzielnej pracy naukowej. Oryginalne wyniki badań 
własnych zawartych w pracach stanowiących osiągnięcie odniesiono do opinii 
przedstawionych w licznych, trafnie dobranych pozycjach literatury krajowej i zagranicznej. 
Stąd osiągnięcie naukowe uznać należy za istotny wkład Habilitanta w rozwój nauk rolniczych 
wr dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Wolno więc stwierdzić, że pod względem wartości naukowej zgromadzony dorobek nie 
budzi najmniejszych wątpliwości metodycznych i może stanowić podstawę ubiegania się 
o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2.2. Ocena pozostałego opublikowanego dorobku naukowego

Analiza dorobku Habilitanta wskazuje, iż dr inż. Piotr Kuźniar posiada duży i wartościowy 
dorobek naukowy, który obejmuje 93 pozycje (1F = 10,826; MNiSW = 526 pkt), z czego 
zdecydowana większość ukazała się po uzyskaniu stopnia doktora. Dr inż. Piotr Kuźniar, poza 
pracami ujętymi w osiągnięciu naukowym (12), jest autorem/współautorcm 36 oryginalnych 
prac naukowych, w tym 6 ukazało się w czasopismach wymienionych w Journal Citation 
Reports, dając łączny Impact Factor wg roku wydania 7,88 (MNiSW = 125 pkt), a 30 prac w 
pozostałych czasopismach (MNiSW -219 pkt), ponadto 16 rozdziałów w monografiach 
(MNiSW = 69 pkt), 1 podręcznika, a także 15 doniesień w materiałach konferencyjnych, 12 
streszczeń i 1 opracowania redakcyjnego materiałów" konferencyjnych. Liczba cytowań 
publikacji według bazy Web of Science (WoS): 10, a Indeks Hirscha według bazy Web of 
Science (WoS): 2. Według bazy Scopus liczba prac: 23, Indeks Hirscha: 3. Spośród 
oryginalnych prac twórczych 19 zostało wydanych w języku angielskim. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że jest współautorem podręcznika nt. „Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z 
fizyki i agro li zy ki", a także współautorem opracowania koncepcji badań, metodyki, analizy 
wyników oraz opracowania dokumentacji prac badawczych nt. „Optymalizacja elementów 
agrotechniki wybranych morfotypow roślin strączkowych w warunkach siedliskowych 
województwa podkarpackiego”.

Prace z udziałem Kandydata prezentowane były zarówno w czasopismach znajdujących się 
w bazie Journal Citation Reports (JCR) m.in. Journal of Cereal Science, Journal of 
Elementology, Journal of Food Processing and Preservation, LWT - Food Science and5



Technology, Ozone: Science &Engincering, jak i z poza tej bazy (Acta Agrophysica, Postępy 
fitoterapii, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Medycyna Środowiskowa - Environmental 
Medicine), Tak szeroka, a zarazem interdyscyplinarna gama wydawnictw naukowych, wr 
których prace Kandydata uzyskały pozytywne opinie różnych recenzentów i akceptację 
edytorów tych wydań, dowodzi wysokiego poziomu Jego badań, jak i poprawności 
przygotowania publikacji.

Przedstawiony przez Habilitanta dorobek naukowy jest znaczący, w przeważającej ilości 
zespołowy, co jednak przy wieloaspektowości podejmowanej tematyki badawczej jest 
całkowicie zrozumiałe i często w nauce praktykowane. Udział Kandydata w przedmiotowych 
pracach wahał się od 10 do 100% i polegał na wiodącym udziale w opracowaniu koncepcji 
badań i metodyk, wykonywaniu pomiarów, ich analizie, przygotowywaniu manuskryptów, 
pełnieniu funkcji autora korespondencyjnego. Średni udział Habilitanta w przedmiotowych 
pracach kształtuje się na poziomie 42,98%, co stanowi dobry rezultat uwarunkowany 
charakterem kompleksowych i zespołowych badań.

W obrębie realizowanej problematyki badawczej Kandydata wydzielić można cztery 
zasadnicze zakresy naukowych zainteresowań. Pierwszy z nich, w którym badano Wpływ 
wilgotności łupin strąków i wielokrotnego nawilżania na ich podatność na pękanie 
ukierunkowany był na przeprowadzenie oceny podatności strąków fasoli na pękanie przy 
zróżnicowanych poziomach wilgotności, za pomocą metody ciśnieniowej. Efektem tych badań 
były 3 oryginalne prace twórcze.

Drugi kierunek zainteresowań Habilitanta wiązał się z Oceną składu chemicznego 
owoców, warzyw i soków drzewnych, których wyniki przedstawiono w 7 publikacjach 
naukowych, wr tym 1 rozdziału w monografii. Wieloaspektowe badania dotyczące analizy 
zawartości cukrów prostych i sacharozy prowadzono na licznych odmianach cebuli i winorośli 
wykorzystując do tego celu wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) z detektorem 
par rozpraszania światła (ELSD). Ponadto ważną funkcję poznawczą i informacyjną stanowiły 
badania nad zawartością manganu, wapnia, potasu, jak i związków toksycznych (kadm, chlorki, 
siarczany, azotany) w soku wybranych gatunków drzew.

Trzeci kierunek obejmuje Ocenę właściwości mechanicznych wybranych owoców i 
warzyw, w tym celu do badań wykorzystano wybrane odmiany pietruszki, pomidora, żurawiny 
wielkoowocowej, świeżych i kiszonych owoców ogórka gruntowego. Uzyskane wyniki 
doświadczeń określających odporność na uszkodzenia mechaniczne tkanek stanowiły podstawę 
do napisania 8 prac naukowych, w tym 5 rozdziałów w monografiach.

Czwarty kierunek skupia się na Ocenie tekstury pieczywa i napojów mlecznych 
fermentowanych. Badania za pomocą teksturometru wredług metody TPA pozwoliły na 
określenie twardości, sprężystości, adhczyjności, kohezyjności dla takich produktów jak 
pieczywo i mleczne napoje fermentowane. W ramach tych doświadczeń Habilitant jako 
współautor opublikował 10 ory ginalnych prac twórczych i 4 rozdziały w monografiach.

W mojej opinii należy podkreślić, iż większość prowadzonych badań powstała dzięki 
podjętej przez Habilitanta współpracy z wieloma jednostkami badawczymi takimi jak np. 
Katedra Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Katedra Chemii Analitycznej 
Politechniki Gdańskiej, Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego wr Lublinie, 
The Netherlands Cancer Institute in Amsterdam, Slovenska poTnohospodarska Univerzita v 
Nitre, Narodowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy w Dublanach, co wskazuje na dużą 
aktywność i dojrzałość Kandydata, a z punktu widzenia nauki jest cenne, poniewzaż każdy ze 
współautorów wnosi wiedzę zgodną ze swoją specjalnością.
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Podsumowując osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitanta, oceniam je pozytywnie i 
w mojej opinii są one wystarczające do ubiegania się o uzyskanie stopnia doktora 
habilitowanego. Przedłożony przez Habilitanta dorobek naukowy' tworzą prace przygotowane 
na podstawie poprawnie zaprojektowanych i zrealizowanych badań, które opublikowane 
zostały w uznawanych czasopismach. Warto zaznaczyć, że oprócz pierwiastka naukowego 
obecnego w doświadczeniach i publikacjach, Habilitant dużą wagę przywiązywał do aspektu 
praktycznego w całej swojej działalności.

3. Ocena istotnej aktywności badawczej, współpracy międzynarodowej, dorobku 
dydaktycznego i popularyzatorskiego Habilitanta zgodnie z rozporządzeniem MNiSW 
z 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. nr 196 z 2011 r„ poz. 1165).

Dr Piotr Kuźniar wykazuje się znacznym zaangażowaniem badawczym oraz 
organizacyjnym.

Habilitant jako wykonawca brał udział w realizacji 4 projektów badawczych:
- „Wpływ wybranych czynnikówr na podatność strąków7 fasoli na pękanie w aspekcie 

mechanicznego zbioru'’ (KBN 5 P06F 028 17) - finansowany przez KBN (1999-2000),
-„Wpływ wybranych elementów anatomicznych łupin strąków fasoli na ich pękanie w 

procesie zbioru” (NN 310 2242 33) - finansowany przez MNiSW (2007-2010),
- „Optymalizacja elementów- agrotechniki wybranych morfotypów roślin strączkowy ch w 

warunkach siedliskowych województwa podkarpackiego” (NN 310 003040) finansowany 
przez MNiSW (2011-2014),

Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego 
(IPBU.03.01.00-18-629/11-00) - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (2007-2013).

Ponadto był lub nadal jest wykonawcą licznych wielokierunkowych badan statutowych 
dotyczących m.in. Badań nad właściwościami fizycznymi strąków i nasion fasoli pod kątem 
ograniczania strat w czasie zbioru; Badań właściwości fizycznych wybranych produktów' 
mleczarskich; Badań jakości surowców' i produktów zielarskich; Badań właściwości 
mechanicznych i chemicznych żurawiny wielkoowocowej.

Habilitant jak dotąd nie brał udziału w zespołach eksperckich i konkursowych co na etapie 
rozwoju naukowego, w którym Kandydat się znajduje jest bardzo trudne, a nawet nie możliwe.

Dr Piotr Kuźniar aktywnie uczestniczył w 11 krajowych konferencjach naukowych, 21 
międzynarodowych konferencjach naukowych, a w ramach programu Erasmus na Słowackim 
Uniwersytecie Rolniczym, upowszechniając w ten sposób uzyskane przez siebie wyniki. 
Ponadto w ramach międzynarodowej konferencji nt. Możliwości obniżenia kosztów produkcji 
roślinnej - grupowe działania rolników' przeprowadzonej przez WODR wr Boguchwale 
wygłosił referat pt. Możliwości ograniczania strat nasion przy mechanicznym zbiorze fasoli.

Na uznanie zasługuje licznie podejmowana współpraca w zakresie przygotowania publikacji 
zarówno z ośrodkami krajowymi (Katedra Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, 
Katedra Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, Zakład Chemii Analitycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności i Katedra 
Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), jak i 
zagranicznymi (The Netherlands Cancer Institute in Amsterdam, Slovenska poLnohospodarska 
Univerzita v Nitre, Narodowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy w Dublanach).

Był opiekunem naukowym 69 prac dyplomowych o tematyce poświęconej właściwościom 
mechanicznym surowców' roślinnych oraz żywności (w tym 7 prac licencjackich, 37 prac 
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inżynierskich, 25 prac magisterskich), i aktualnie jest promotorem kolejnych 5 prac 
magisterskich.

Kandydat pełnił również funkcję promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr 
Natalii Matlok nt. „Rolnicze, energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania biomasy 
odpadowej z produkcji szkółkarskiej”,

W ramach wizyty studyjnej Habilitant odbył krótkoterminowy staż na Uniwersytecie 
Rolniczym w Nitrze.

Dwukrotnie pełnił funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej 
„Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska” w latach 2007 i 2010 w Krasiczynie. 
Brał udział w szkoleniach i warsztatach (kursy obsługi programu komputerowego do grafiki 
inżynierskiej BricsCad; szkolenie z obsługi teksturometru Brookfield CT3 itp.).

Dr inż. Piotr Kuźniar jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agro fizycznego, a od 2002 
roku Sekretarzem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, a także 
członkiem Zarządu Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności 
oraz Sekretarzem Redakcji czasopisma TEKA - A Quarterly Journal of Agri-Food Industry.

Ważnym aspektem działalności organizacyjnej Habilitanta jest udział w pracach zespołów 
opracowujących wnioski o uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Rolnictwo, oraz 
o uzyskanie praw do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych. Przygotowanie 
programów nauczania na kierunku rolnictwo oraz nowych pracowni maszyn i pojazdów 
rolniczych.

Habilitant wykonał liczne recenzje prac dyplomowych (113), a także recenzję 1 
manuskryptu (Transactions of the ASABE) i 1 rozdziału w monografii (Rolnictwo XXI wieku- 
problemy i wyzwania 2018).

W ramach pracy dydaktycznej dr inż. Piotr Kuźniar prowadził wykłady/ćwiczenia na 
Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR w Rzeszowie dla studentów stacjonarnych i 
niestacjonarnych, 4 kierunków' studiów, łącznie z 14 przedmiotów.

Zauważalna jest również działalność Habilitanta w zakresie popularyzacji naukowej, 
przejawiająca się prowadzeniem wykładów dla Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2015) 
oraz warsztatów dla uczniów szkół podstawowych w trakcie Dni Wydziału Biologiczno- 
Rolniczego (2018).

Potwierdzeniem uznania aktywności naukowo-badawczej Habilitanta jest nagroda JM 
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 oraz Medal Brązowy za Długoletnią Służbę w 
2013 roku.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 201 Ir. w sprawie 
kryteriów' oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego poza 
osiągnięciem w postaci autorstwa lub współautorstwa publikacji naukowych ocenie podlegają 
patenty, wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe. Habilitant nie posiada patentów, 
wynalazków, wzorów' użytkowych i przemysłowych, nie wykonywał również ekspertyz lub 
innych opracowań na zamówienie, a także nie recenzował projektów międzynarodowych i 
krajowych.

Oceniając całokształt osiągnięć Habilitanta w zakresie działalności badawczej, 
współpracy międzynarodowej oraz dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego 
stwierdzam, że jest on obszerny, jakościowo dobry, wielowątkowy, ale ukierunkow any na 
podjęte podstawowe nurty’ badawcze. Należy zatem uznać, że dorobek dr inż. Piotra 
Kuźniara jest znaczący, świadczy o dużym zaangażowaniu w proces badawczy i jest 
wystarczający do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
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4. Wniosek końcowy

Po wnikliwej ocenie przedłożonego dorobku naukowego dr inż. Piotra Kuźniara 
przedstawionego w osiągnięciu naukowym pt. ..Agrotechniczne i agrofizyczne aspekty oceny 
wybranych właściwości mechanicznych surowców roślinnych i produktów żywnościowych” 
oraz innych pracach naukowych stwierdzam, że jest on tematycznie spójny i poprawnie 
opracowany pod względem melodycznym.

W mojej opinii na podkreślenie zasługuje:
trafność podjętej tematyki, którą cechuje duża wartość poznawcza oraz nawiązanie do 

aktualnych problemów nurtujących rolnictwo,
pozostały dorobek naukowy jest znaczny i spełnia wymogi stawiane w kryteriach 

osiągnięć zawartych w stosownym Rozporządzeniu MNiSW.
Habilitant posiada duże dokonania organizacyjne na rzecz dydaktyki, popularyzacji 

nauki i współpracy z otoczeniem.
jest dobrze przygotowany do samodzielnej pracy ale również chętnie podejmuje się 

pracy w zespołach badawczych.

Przedstawione do recenzji osiągnięcie naukowe w postaci cyklu publikacji powiązanych 
tematycznie, dorobek naukowy, aktywność badawcza, współpraca międzynarodowa, dorobek 
dydaktyczny i popularyzatorski dr inż. Piotra Kuźniara oceniam jednoznacznie pozytywnie, a 
zatem spełniają one wymogi formalne i mery tory czne określone w odpow iednich aktach 
prawnych i mogą być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. W związku z powyższym 
w nioskuję o nadanie Panu dr inż. Piotrowi Kuźniarowi stopnia doktora habilitow anego.

Poznań, 20 października 2019r. Prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz
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