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Recenzja 

dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych   

Dr inż. Andrzeja Półtoraka 

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia 

realizowanych na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

Na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 21stycznia 2019 r oraz w 

oparciu o wniosek Sekretarza Komisji z dnia 14.02. 2019 r. przyjąłem do oceny dokumentację dra inż. 

Andrzeja Półtoraka. W skład dokumentacji wchodziło 7 pozycji, w tym: kopia dyplomu, autoreferat, 

wykaz publikacji, oświadczenia autorów, kopie publikacji, płyta CD. 

  

1.   Osiągnięcia naukowo-badawcze ujęte w dorobku zgłoszonym do  habilitacji 

Dr inż.  Andrzej Półtorak jako kluczowe osiągnięcia naukowe w dorobku habilitacyjnym  ujął cykl 

sześciu publikacji i dwóch patentów jako Autoreferat. Dokument ten na 59 str. Zwiera cztery rozdziały 

(Dane osobowe, Osiągnięcia stanowiące podstawę postępowania habilitacyjnego, Omówienie 

pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, Podsumowanie). W autoreferacie Habilitant ten 

dorobek nazwał: „Studium zależności składu mięsa i wyrobów z niego pozyskanych oraz warunków 

pakowania i przechowywania na jakość wyrobów gotowych". Wymienione artykuły naukowe zostały 

opublikowane w latach 2016 – 2018 w: Meat Science, Food Science and Technology, LWT - Food 

Science and Technology, Cyta - Journal of Food, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,  o 

łącznym IF = 11,98. Udział Habilitanta w każdej publikacji jest przeważający i obejmuje prace 

koncepcyjne, przegląd literatury, wykonywanie doświadczeń, opracowania metodyczne, opracowanie 

redakcyjne. 



Eksperymentalna praca naukowa ma szczególny sens jeśli jej wyniki mogą być wdrażane, 

zwłaszcza jeśli mają charakter innowacyjny. Habilitant w obszarze swoich zainteresowań, jak również 

w dokumentacji złożonej do oceny przedstawił dwa patenty z 2016 r., które są ważnym elementem 

praktycznego zastosowania wyników; są to: 1. Sposób wytwarzania wieprzowych wyrobów mięsnych 

- patent nr 221480 oraz 2. Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery do 

pakowania prozdrowotnych wyrobów wieprzowych - Patent nr 221874. Wkład habilitanta w 

powstanie ww. patentów relatywnie był wysoki – ok. 15%, co potwierdzają przedstawione 

oświadczenia. 

Autor przedstawiając swój autoreferat opisał cele swojego opracowania, wyznaczając cel główny i 

cele szczegółowe. Jak można się domyśleć celem głównym, naukowym była  analiza różnorodnych 

czynników technologicznych, decydujących o wysokiej jakości i trwałości uzyskanych innowacyjnych i 

prozdrowotnych produktów. Natomiast celami szczegółowymi było: 1) określenie wpływu składu 

mięsa oraz składu wyrobów mięsnych na jakość wyrobów gotowych, 2) wpływ systemów pakowania i 

przechowywania na jakość wyrobów gotowych.  Analizując prezentowane cele recenzent odczuwa w 

pewnym sensie chaotyczny opis treści przedstawiający te cele, co wynika z pośpiechu, gdyż publikacje 

stanowiące źródło autoreferatu są przygotowane prawidłowo. Nie jest to zarzut istotny, gdyż ten 

autoreferat nie stanowi przedmiotu nowej publikacji.  

Odnosząc się do celu nr 1 (Publikacje I.B.4.; I.B.1.; I.B.2 oraz patencie I.B.7). Habilitant słusznie 

zwraca uwagę na jakość produktów finalnych i czynniki je kształtujące, w tym: surowiec, procesy 

technologiczne i stosowane dodatki funkcjonalne. Bardzo ważnym parametrem jest kruchość mięsa. 

Jak się okazało witamina D3 może istotnie wpływać na cechy kruchości mięsa. Dr A. Półtorak 

przeprowadził badania, stosując suplementację pasz zwierząt doświadczalnych witaminą D3, w 

dawkach od 0 do 10 M IU/dzień/zwierzę, przez okres od 0 do 10 dnia badań. W efekcie 

spowodowano wzrostu stężenia jonów Ca2+ w mięsie zwierząt, wpływających na aktywację kalpain - 

enzymów odpowiedzialnych za kruszenie mięsa.  

Przeprowadzono badania instrumentalne pomiaru barwy oraz cech reologicznych i wykazano, że  

dawki witaminy D3 w wysokości 3,5 i 10 MIU istotnie poprawiły kruchość mięsa wołowego. Wyniki te 

mogą mieć znaczenie praktyczne, gdyż wskazują na możliwość skrócenia czasu dojrzewania, a tym 

samym wskazują na efekt ekonomiczny dot. magazynowania surowca mięsnego. Jednakże 

suplementacja witaminą D3 może się wiązać z pogorszeniem parametrów barwy, co z kolei może mieć 

znaczący wpływ na oddziaływania marketingowe i decyzje zakupowe konsumenta.  

Istotnym etapem badań było zaprojektowanie wyrobu mięsnego  średnio-rozdrobnionego 

o  właściwościach prozdrowotnych/nutraceutycznych z uwzględnieniem dodatku naturalnych 



składników roślinnych (catuaba, galgant, różeniec górski, maca) oraz miodu wielokwiatowego. 

Poszczególne warianty produktu miały identyczny  skład surowców mięsnych, natomiast udział 

dodatków o właściwościach bioaktywnych był zróżnicowany. Badania prowadzono przez 20 dni w 

oparciu o rekomendowane metody analityczne. Wyniki badań jednoznacznie wykazały znaczący 

wpływ wzbogacania produktów mięsnych w biosubstancje, co objawiło się w poprawie wartości 

takich parametrów jak wartość żywieniowa, obniżenie stopnia utlenienia lipidów i poziomu obecności 

bakterii tlenowych. Na uwagę zasługuje opracowanie sposobu wytwarzania rozdrobnionych wyrobów 

z mięsa wieprzowego o podwyższonej wartości odżywczej, w tym o obniżonej zawartości tłuszczu 

oraz soli i pozbawionych polifosforanów, z zachowaniem walorów sensorycznych akceptowanych 

przez konsumentów. Wyrób ten został opatentowany  (patent I.B.7.), co podkreśla wartość 

praktyczną przeprowadzonych badań. 

Należy podkreślić, że ten trend w produkcji żywności rozwija się bardzo dynamicznie jako 

żywność funkcjonalna, prozdrowotna, a generalnie jest to żywność nowej generacji uwzględniająca 

najwyższą jakość, co znalazło odbicie w programie inteligentnych specjalności. 

Odnosząc się do celu nr 2 dot. wpływu systemów pakowania i przechowywania na jakość 

wyrobów gotowych Habilitant podjął się badań dot. wpływu sposobu pakowania oraz okresu 

przechowywania na jakość mięsa i wyrobów mięsnych, w tym metody pakowania, proporcje 

objętości gazów i produktów, rodzaj stosowanego materiału opakowaniowego ( Artykuły I.B.3.; I.B.4; 

I.B.5.; I.B.6.; I.B.8.). W badaniach uwzględniono przechowywanie wyrobów mięsnych w 

modyfikowanej atmosferze (MAP: 80%O2, 20%CO2), próżniowo z efektem skin (VSP) oraz stosując 

kombinację tych metod, wykorzystując dodatkowo folię częściowo przepuszczalną względem tlenu 

(VSP-MAP). Próby przechowywano przez 12 dni w temperaturze 2°C. W badaniach uwzględniono 

monitoring podstawowych parametrów technologicznych, tj.: wskaźniki barwy oraz udział barwników 

hemowych, wskaźnik TBA, wyciek przechowalniczy i termiczny, teksturę oraz zawartość ogólnej liczby 

drobnoustrojów.  

Przeprowadzone badania dot. modyfikowanej atmosfery  wskazują, że najkorzystniejszą 

mieszanka jest układ zawierający 50%O2, 20%CO2 oraz 30%N2, głównie ze względu na stopień 

utlenienia tłuszczów. Takie zestawienie atmosfery gazowej w opakowaniach może być z sukcesem 

wykorzystane przez branżę producentów mięsa. 

Na szczególna uwagę zasługuje stosowanie w żywieniu zwierząt stosowania witaminy D3, która w 

istotny sposób wpływa na poprawienie kruchości mięsa bez istotnych zmian na parametry barwy.  

Reasumując należy podkreślić, że prezentowane wyniki badań z wybranych publikacji w istotny 

sposób wskazują na wpływ wielu czynników na finalną jakość mięsa i przetworów. Godny 



podkreślenia jest dobór publikacji stanowiący treść autoreferatu jako kompilacja osiągnięć na rzecz  

pracy habilitacyjnej. Autor wyeksponował najważniejsze trendy we współczesnych oczekiwaniach 

konsumentów oraz powiązał nowoczesne badania naukowe z potrzebami praktyki przemysłu 

żywnościowego. Doskonalenie surowca mięsnego na poziomie żywienia zwierząt, w tym dodatek 

witaminy D3 oraz stosowanie biosubstancji pochodzenia roślinnego wzbogacających funkcjonalność, 

a także dobór odpowiednich opakowań i atmosfery wypełniającej jest kompleksowym podejściem do 

problemu. Badania te wnoszą wielką wartość  poznawczą i dla praktyki. Zwłaszcza w aspekcie 

innowacyjnych produktów prozdrowotnych. 

2.   Ocena pozostałych osiągnięć naukowych i aktywności naukowej  

Poza ww. publikacjami zainteresowania badawcze Dr inż. Andrzeja Półtoraka związane są z niżej 

wymieniona tematyką: 

1. analiza kształtowania kruchości mięsa wołowego w zależności od stopnia degradacji 

białek; 

2. nieinwazyjne metody przedłużania trwałości przechowalnicze;. 

3. wpływ metod pakowania na jakość półproduktów i produktów spożywczych; 

4. wpływ obróbki cieplnej na strukturę i teksturę produktów spożywczych; 

5. wpływ substancji bioaktywnych na właściwości prozdrowotne żywności. 

Habilitant w latach 2012 – 2018 opublikował 29 prac w czasopismach znajdujących się w bazie 

Journal of Citation Reports, a także 5 rozdziałów w monografii, w tym 3 w języku angielskim. Ponadto 

opublikował 11 prac zamieszczonych w czasopismach nieindeksowanych w bazie JCR, 40 doniesień 

konferencyjnych, 6 patentów, 3 europejskie wzory użytkowe oraz 10 zgłoszeń patentowych.  

Sumaryczny Impact Factor dla opublikowanych przez Habilitanta prac wynosi 44,49,  liczba cytowań 

Jego prac w bazie Web of Science- corecollection wynosi 118. Indeks Hirscha według tej samej bazy 

wynosi 6. Sumaryczna liczba punktów za efekty prowadzonej działalności naukowej, według punktacji 

MNISW wynosi 1025.  

Habilitant kierował  zespołem B+R w projekcie „Opracowanie i wdrożenie technologii 

wytwarzania wygodnych wyrobów drobiowych w warstwie chrupkiej otoczki o kontrolowanej 

alergenności”. Ponadto kierował wieloma innymi projektami, szczególnie ważne było kierowanie 

zadaniem nr 4 w prestiżowym projekcie  pt. „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze 

strategią „od widelca do zagrody" (ProOptiBeef) - projekt naukowo-wdrożeniowy. 

Habilitant na przełomie 2016 i 2017 r. odbył dwumiesięczny staż w Zakładach Mięsnych Olewnik, 

a w 2014 roku oraz 5-cio miesięczny staż w Zakładach Mięsnych „Zakrzewscy". 



 Za działalność naukową dr inż. Andrzej Półtorak był wielokrotnie nagradzany, w tym otrzymał 

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2015 roku został nagrodzony zespołową 

nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie uzyskał nagrody Rektora Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe, był uhonorowany Złotym Medalem z 

wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.  

Należy wysoce pozytywnie ocenić wkład osiągnięć naukowych dra inż. A. Półtoraka w obszarze 

innowacji nie tylko na rzecz przemysłu mięsnego, ale całej gospodarki żywnościowej. 

3.  Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego, organizacyjnego i 

współpracy międzynarodowej  

Dr inż. Andrzej Półtorak prowadzi rozległe działania edukacyjne w Katedrze Techniki i 

Projektowania Żywności, dla wielu kierunków, w tym: żywienie człowieka i ocena żywności, 

gastronomia i hotelarstwo, dietetyka. Habilitant mając duże doświadczenie praktyczne, jak i 

dydaktyczne na Wydziale prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Inżynieria żywności, Trendy 

w technologii żywności, Wyposażenie zakładów żywienia, Systemy technologiczne w produkcji 

potraw, Wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego, Maszynoznawstwo, Ogólna technologia 

żywności. Według recenzenta jest to nadmierne przesycenie w obszarze nauczanie, często związane z 

powielaniem niektórych obszarów dydaktycznych. Jest oczywistym, że do wdrażania nowej ustawy 

był to wymóg systemu kształcenia. Nie umniejsza to wartość potencjału edukacyjnego, co jest 

odzwierciedlane opracowaniem przez Habilitanta nowych programów dydaktycznych, za co był 

nagradzany przez Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Dr inż. Andrzej Półtorak był promotorem 14 prac magisterskich i 19 inżynierskich, a przede 

wszystkim promotorem pomocniczym 2 prac doktorskich obronionych z wyróżnieniem. 

W zakresie osiągnięć organizacyjnych, Habilitant może się poszczycić  aktywnym udziałem jako 

członek Komitetu Organizacyjnego II Światowego Kongresu Międzynarodowej Organizacji Inżynierii 

Rolniczej i Biosystemowej (CIGR) oraz Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji 

podsumowującej realizację Projektu ProOptiBeef. 

Za działalność organizacyjną uzyskał dwukrotnie nagrodę Rektora SGGW (2007 i 2016 r). 

W zakresie działalności popularyzatorskiej wykazał się także dużą aktywnością w Polsce i za 

granicą. Jest autorem 13 publikacji w Poradniku Restauratora. Brał aktywny udział w 

Międzynarodowych Targach Innowacji Technologicznych oraz Międzynarodowych Targach 

Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii w latach 2013- 2016. Prezentowane podczas 



targów produkty, były efektem prowadzonych badań przez Habilitanta i zdobyły w sumie 16 nagród, 

co jest wizytówką polskiej myśli innowacyjności i  promocją uczelni warszawskiej.  

Ponadto Dr inż. Andrzej Półtorak wykazuje się dużą aktywnością w organizacjach naukowych, w 

tym w Polskim Towarzystwie Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "SPOMASZ", jest 

członkiem zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. 

 

4. Podsumowanie 

Uwzględniając całokształt dorobku ujęty w przesłanej dokumentacji dra inż. Andrzeja 

Półtoraka obejmującego  Jego działalność  zawodową, aktywność naukowo-badawczą, publikacyjną, 

dydaktyczną i szkoleniową oraz zaangażowanie we współpracę z gospodarką należy w pełni poprzeć 

starania o awans naukowy. Wysoki poziom naukowo-praktyczny pracy habilitacyjnej podkreśla 

właściwą dojrzałość naukową Kandydata w nowym ujęciu wymagań w standardach europejskich, 

będący jednocześnie formą transferu wiedzy z obszaru nauki do obszaru praktyki gospodarczej. 

Dyskusyjne uwagi recenzenta są jedynie wyznacznikiem dalszego doskonalenia warsztatu, bowiem 

nauka nie znosi jednomyślności, gdyż zatraci swój sens dążenia do odkryć i innowacji.  Z całą 

pewnością, zespół w którym Habilitant kształtował swoje umiejętności naukowe i praktyczne odegrał 

kluczową rolę na prezentowany poziom wiedzy i wyeksponowanie zdolności innowacyjnych. Jako 

recenzent chciałbym pogratulować Doktorowi  A. Półtorakowi takich osiągnięć. Mając na względzie 

dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny Habilitanta stwierdzam, że jest on imponujący, 

wysoce wartościowy i wyjątkowo wdrożeniowy, a habilitacyjne osiągnięcie naukowe w moim 

głębokim przekonaniu zasługuje na wyróżnienie, o co wnioskuję do Wysokiej Rady Wydziału. 

Reasumując stwierdzam, że przekazana do recenzji dokumentacja zawierająca informacje o 

osiągnięciach naukowych, organizacyjnych  i edukacyjnych  oraz Autoreferat przedstawiający dorobek 

dr inż. Andrzeja Półtoraka spełniają wymagania stawiane kandydatom na nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego zgodnie z art. 16 Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i 

tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku.  

  

Wrocław, 18.03.2019r                 Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka 


