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Zalqcznik nr 1 

Uzasadnienie 

do UchwaJy Komisji habilitacyjnej z dnia 7 listopada 2019 roku powolanej przez 

Centraln^ Komisj i ds. Stopni i TytuJow 

w sprawie przeprowadzenia post^powania habilitacyjnego 

dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej 

w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie technologia zywnosci i zywienia 

Dr inz. Lidia Stasiak-Rozanska w 2006 roku uzyskata tytul magistra inzyniera 
wzakresie biotechnologii w przemysle spozywczym kohcz^c Miedzywydzialowe Studium 
Biotechnologii Szkoty Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2012 roku 
obronila prac^ doktorsk^ na Wydziale Nauk o Zywnosci SGGW w Warszawie, uzyskuj^c 
stopieh naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii zywnosci i zywienia na 
podstawie rozprawy pt.: „Badania nad wykorzystaniem wybranych gatunkow bakterii 
octowych do otrzymywania preparatu komorkowego o aktywnosci katalitycznej 
dehydrogenazy glicerolowej". Od czerwca 2006 roku do grudnia 2007 roku byla 
pracownikiem naukowo-technicznym i wykonawc^ grantu w Zakladzie Biochemii 
Drobnoustrojow Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Od roku 2011 jest zatrudniona 
w Zakladzie Biotechnologii i Mikrobiologii Zywnosci Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii 
i Oceny Zywnosci Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pocz^tkowo 
jako asystent, a od roku 2012 do chwili obecnej jako adiunkt. Dr inz. Lidia Stasiak-Rozahska 
jest matk^ trojga dzieci. W okresie zatrudnienia dwukrotnie korzystala z rocznego urlopu 
macierzyhskiego. 

Jako swoj dorobek ilustruj^cy wklad do rozwoju nauki dr inz. Lidia 
Stasiak-Rozahska przedstawila do oceny osi^gni^cie naukowe pt. „Biotechnologiczne 
otrzymywanie dihydroksyacetonu z glicerolu odpadowego przy udziale bakterii 
octowych oraz koncepcja zastosowania tego zwi^zku w pol^czeniu z celulozy 
bakteryjn^" w postaci jednotematycznego cyklu pi^ciu oryginalnych publikacji. 
W zal^czonym cyklu jedna praca (HI) stanowi przegl^d literaturowy zwi^zany z tematyk^ 
badan, a cztery (H2-H5) maj^ charakter oryginalnych prac eksperymentalnych. Prace ukazaly 



si^ w latach 2017-2018 w czasopismach naukowych z listy JCR. L^czny Impact Factor tych 
publikacji wynosi 6,859, a suma punktow MNiSzW 108. W pracach wchodz^cych w sklad 
osi^gni^cia naukowego Habilitantka jest pierwszym i korespondencyjnym autorem, a jej 
udzial w ich powstaniu wynosi od 68 do 95%. Recenzenci zgodnie stwierdzili, ze 
zamieszczony szczegolowy wykaz wykonanych prac, polegaj^cych m.m. na: przygotowaniu 
koncepcji badan, opracowaniu metodyki i przeprowadzeniu wi^kszosci eksperymentow, 
opisie ich rezultatow, wiod^cym udziale w przygotowaniu i przeprowadzeniu publikacji przez 
procedure wydawnicz^ jako autor korespondencyjny potwierdza, ze liderem opisanych badan 
byla dr inz. Lidia Stasiak-Rozahska. Pod wzgl^dem parametrycznym Recenzenci ocenili 
osi^gniecie naukowe jako dobre. 

Tematyka prac stanowi^cych osi^gni^cie naukowe dotyczy biotechnologicznej metody 
otrzymywania dihydroksyacetonu z glicerolu odpadowego przy wykorzystaniu wolnych 
i immobilizowanych komorek oraz preparatow bakterii octowych. W publikacji H I , 
opublikowanej w czasopismie Post^py Mikrobiologii, kandydatka przedstawila przegl^d 
dotychczasowych kierunkow przemyslowego zastosowania bakterii octowych. Podkreslila 
kluczow^ role spelniaj^ bakterie octowe w produkcji i przechowalnictwie zywnosci, 
zaznaczaj^c zarowno pozytywne jak i negatywne skutki ich dzialania. Scharakteryzowala 
i wskazala kierunki zastosowania glownych metabolitow produkowanych przez bakterie tej 
grupy, w tym kwas octowy, kwas glukonowy i lewan. Szczegoln^ uwage poswi^cila 
dihydroksyacetonowi i celulozie bakteryjnej. Wedlug prof. Zbigniewa Czameckiego 
w sposob interesuj^cy chociaz kontrowersyjny odniosla sie do stosowania w praktyce 
mikroorganizmow genetycznie zmodyfikowanych i obaw znacznej czesci konsumentow w tej 
kwestii. Pani prof Anita Rywinska stwierdzila, ze wl^czenie tej publikacji do cyklu 
skladaj^cego sie na osi^gniecie habilitacyjne bylo bardzo dobr^ decyzj^. Praca stanowi 
wartosciowe kompendium wiedzy na temat przemyslowego wykorzystania bakterii octowych. 
Wszyscy Recenzenci stwierdzili, ze ta publikacja i czesc wstepna autoreferatu pokazaly, ze 
drinz. Lidia Stasiak-Rozahska posiada wystarczaj^c^ wiedze i kompetencje do dzialania 
w tym obszarze badawczym. 

Kolejne trzy publikacje (H2-H4) tworz^ dokumentacje cyklu badan, ktorych celem 
bylo okreslenie wplywu i wzajemnych zaleznosci zmiennych czynnikow eksperymentow 
hodowlanych biokonwersji glicerolu do dihydroksyacetonu w odniesieniu do wskaznikow 
efektywnosci procesu. W publikacji H2, ktora ukazala sie w czasopismie Applied Sciences, 
porownana zostala zdolnosc biotransformacji glicerolu do dihydroksyacetonu przez cztery 
rozne biokatalizatory, przygotowane z wykorzystaniem biomasy komorek Gluconobacter 
oxydans. Byly to wolne i immobilizowane komorki oraz wolny i immobilizowany preparat 
komorkowy otrzymany wwyniku sonikacji biomasy. Biotransformacje prowadzono 
w wodnych roztworach glicerolu o stezeniu pocz^tkowym tego zwi^zku wynosz^cym 30 
i 50 g/L, w temperaturze i pH optymalnych dla wzrostu komorek lub aktywnosci 



dehydrogenazy gUcerolowej. Wykazano znacz^ce roznice w dzialaniu poszczegolnych 
biokatahzatorow i najwydajniejszy wariant dla biotransformacji glicerolu. Pani prof Anita 
Rywinska i pan prof. Andrzej Lenart podkreslili, ze w badaniach Habilitantka 
wykorzystywala glicerol odpadowy, co jest szczegolnie istotne ze wzgl^du na mozliwosc 
zagospodarowania tego odpadu. 

Panowie profesorowie Zbigniew Czamecki i Andrzej Lenart stwierdzili, ze uzyskane 
wyniki maj^ zarowno istotn^ wartosc poznawczq jak i praktyczn^, a analiza wynikow tych 
eksperymentow pozwolila na zaplanowanie kolejnego etapu badan opisanego w publikacji 
H3, wydanej w czasopismie Electronic Journal of Biotechnology. Proces biotransformacji 
prowadzono w roztworze o stezeniu glicerolu wynosz^cym 30 g/L, a jako biokatalizator 
wykorzystano immobilizowany preparat komorkowy. Zdaniem prof. Anity Rywihskiej bardzo 
dobr^ decyzj^ byla zmiana procedury unieruchamiania preparatu komorkowego w stosunku 
do tej opisanej w pracy H2. Zmniejszenie ilosci immobilizowanego materialu biologicznego 
oraz zmniejszenie srednicy alginianowych kulek umozliwilo otrzymanie nieco wyzszych 
st^zeh dihydroksyacetonu, w porownaniu do eksperymentu opisanego w poprzedniej 
publikacji. Pani prof Anita Rywinska, stwierdzila, ze chociaz Habilitantka nie uzyskala 
spektakulamej poprawy ilosci otrzymanego dihydroksyacetonu w kolejnych etapach, za 
niew^tpliwy sukces nalezy natomiast uznac fakt, iz immobilizowany preparat komorkowy, po 
wprowadzonych modyfikacjach moze bye uzyty powtomie do kolejnej biotransformacji. 
Natomiast prof. Zbigniew Czamecki podkreslil, ze wprowadzone modyfikacje skutkowaty 
poprawy efektywnosci procesu, co swiadczy o przemyslanym postawieniu hipotezy 
i zbudowaniu eksperymentu. Recenzenci stwierdzili jednak, ze mozliwosc ponownego uzycia 
mikrokapsulek nalezy uznac za nie w pelni potwierdzon^, poniewaz preparat dzialat 
skutecznie podczas pierwszych 24 godzin procesu, a nast^pnie jego aktywnosc wyraznie si^ 
obnizala. Prob? poprawy tej aktywnosci Habilitantka podj^la w eksperymentach opisanych 
w pracy H4, opublikowanej wZeszytach Problemowych Post^pow Nauk Rolniczych. 
Obnizeniu aktywnosci dehydrogenazy glicerolowej w dmgim cyklu towarzyszyly rowniez 
zmiany zawartosci pirolochinolinochinonu (PQQ), Habilitantka postanowila zbadac czy 
istnieje zwi^zek mi^dzy tymi zmiennosciami. W tym celu przeprowadziia eksperyment, 
wktorym biokonwersji w pierwszym i dmgim cyklu prowadzono w medium reakcyjnym 
zawieraj^cym PQQ w pi^ciu wybranych st^zeniach. Wprowadzone takze zmiany 
wprocedurze przygotowania, przechowywania i przemywania preparatu komorkowego -
wszystkie te etapy prowadzono w srodowisku bufom o pH 9,0, a nie w jalowej wodzie, jak 
we wczesniejszych etapach. Proces biotransformacji prowadzono natomiast w buforze o pH 
7,5, aby zapewnic optymalne warunki dla dzialania dehydrogenazy glicerolowej. Nie 
stwierdzono statystycznie istotnego wplywu st^zenia PQQ na efektywnosc reakcji i stabilnosc 
aktywnosci dehydrogenazy glicerolowej. Wedlug prof Anity Rywinskiej otrzymane wyniki 
sugemJ4 raczej, ze wi^kszy wptjrw na aktywnosc dehydrogenazy glicerolowej mialo 



zapewnienie optymalnych warunkow pH, niz obecnosc PQQ w srodowisku i dyskusja 
wynikow nie do kohca wyczerpuje zagadnienie wplywu, a wlasciwie braku wplywu PQQ na 
dzialanie dehydrogenazy glicerolowej. Pan prof. Zbigniew Czamecki s^dzi, ze zawarte 
w kolejnej publikacji interesuj^ce spostrzezenia poczynione w odniesieniu do tego 
eksperymentu zach^caj^ do dalszych badan nad optymalizacj^ procesu w sensie poznawczym 
i praktycznym. 

Wedlug wszystkich czlonkow Komisji bardzo interesuj^cym elementem omawianego 
cyklu badan byla proba opracowania nowego produktu - platow celulozy bakteryjnej 
nas^czonej dihydroksyacetonem. Wyniki badan dotycz^ce wykorzystania bakterii 
Gluconobacter xylinus, do wytwarzania celulozy bakteryjnej, Habilitantka opisuje w kolejnej 
pracy - H5, wydanej w czasopismie Polymers. Oczyszczono otrzymane platy tego 
biopolimem i nas^czono je roztworami czystego dihydroksyacetonu o roznych st^zeniach. 
Osuszone platy aplikowano na skor? i przetrzymywano w ten sposob przez 15, 30 lub 60 
minut oceniaj^c efekt pigmentacji. Badania pokazaly, ze celuloza bakteryjna moze bye 
skutecznym nosnikiem dihydroksyacetonu. Platy celulozy przygotowane wg opisanej w pracy 
procedury mog^ stanowic nowy bioprodukt, ktory moze bye konkurencyjny dla komercyjnie 
dost^pnych preparatow samoopalaj^cych. Wedlug prof Andrzeja Lenarta wyjasnienie od 
strony teoretycznej potencjalu biotechnologicznego bakterii octowych do wytwarzania 
dihydroksyacetonu i celulozy moze przyniesc nowe rozwi^zania dla praktyki. 

W podsumowaniu dyskusji o osi^gni^ciu naukowym dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej 
przedstawionego w formie cyklu publikacji pt. „Biotechnologiczne otrzymywanie 
dihydroksyacetonu z glicerolu odpadowego przy udziale bakterii octowych oraz koncepcja 
zastosowania tego zwi^zku wpol^czeniu z celulozy bakteryjn^", jednomyslnie stwierdzono, 
ze jest dobrym i wartosciowym opracowaniem o znacz^cym ladunku poznawczym 
z interesuj^c^ perspektywq mozliwych zastosowah praktycznych i moze bye przedmiotem 
post^powania habilitacyjnego. 

Dorobek naukowy dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej obejmuje 58 publikacji, w tym 
34 oryginalne prace tworcze, ktorych 17 krotnie byla pierwszym autorem, a 27 z tych prac 
ukazalo si? po uzyskaniu stopnia doktora, co wedlug Recenzentow wskazuje na duz^ 
aktywnosc publikacyjn^ po ostatnim awansie naukowym. Ponadto Kandydatka jest 
wspolautorem 1 zgloszenia patentowego oraz 24 komunikatow naukowych prezentowanych 
na konferencjach w kraju (19) i za granic^ (1). Sumaryczny IF wedlug Usty JCR wynosi 
24,807 (17,948 bez osi^gni^cia naukowego), zas liczba punktow za publikacje calego 
dorobku naukowego wynosi 471 wg listy czasopism MNiSzW (363 bez publikacji 
stanowi^cych osi^gni^cie naukowe). Publikacje z udzialem Habilitantki, wg bazy Web of 
Science na dzieh skladania dokumentacji, byly cytowane 60 razy (bez autocytowah 57), co 
przelozylo si^ na wartosc indeksu Hirscha rown^ 4. Pani prof. Anita Rywinska podkreslila, ze 



w chwili obecnej te wskazniki juz nieco wyzsze, wg bazy WoS liczba cytowah bez 
autocytowah i Indeks Hirscha wynosz^ odpowiednio, 75 i 5. 

Pani dr inz. Lidia Stasiak-Rozahska byla kierownikiem 3 projektow badawczych oraz 
wykonawc^ w 3 innych projektach badawczych. 

W 2018 r. za dzialalnosc naukowy Kandydatka otrzymala wyroznienie Rektora 
SGGW. 

Wedlug Recenzentow dzialalnosc naukowo-badawcza Habilitantki jest wielow^tkowa 
i interdyscyplinama i rozpocz^la si? juz podczas wykonywania pracy magisterskiej w zespole 
prof. Jacka Bardowskiego w Zakladzie Biochemii Drobnoustrojow Instytutu Biochemii 
i Biofizyki PAN. Kandydatka zajmowala si? analiz^ funkcjonaln^ wybranych genow bakterii 
mlekowych. Po ukohczeniu studiow kontynuowala wspolprac? z IBB PAN jako wykonawca 
grantu, w ramach ktorego prowadzila dalsze badania nad analiz^ funkcjonaln^ genow 
regulatorowych, bior^cych udzial w katabolizmie laktozy i glukozydow w komorkach 
Lactococus lactis IL1403. Wynikiem tych badan byl szereg publikacji i komunikatow 
naukowych. Wedlug prof. Anity Rywihskiej szczegolnie wyroznia si? publikacja: 
T. Aleksandrzak-Piekarczyk, L. Stasiak-Rozahska, J. Ciesla, J. Bardowski, 2015, ClaR - a 
novel key regulator of cellobiose and lactose metabolism in Lactococcus lactis IL1403, 
Applied Microbiology and Biotechnology, 99, 337-347, poniewaz odznacza si? wysokim 
poziomem naukowym i jest dobrym swiadectwem umiej?tnosci wspolpracy i dobrego 
warsztatu eksperymentalnego Kandydatki. 

Z chwil^ podj?cia w roku 2007 studiow doktoranckich na Wydziale Nauk o Zywnosci 
SGGW w Warszawie obszar zainteresowah i aktywnosc naukowa Habilitantki ulegly 
modyfikacji w kierunku bakterii octowych i ich potencjalnych mozliwosci w procesie 
utleniania glicerolu do dihydroksyacetonu. Badania obejmowaly charakterystyk? wzrostu 
wyselekcjonowanych gatunkow bakterii octowych w podlozach modelowych, okreslenie 
wplywu zmiennych warunkow hodowli (sklad i pH podloza, komorki wolne 
i immobilizowane, preparat komorkowy) na efektywnosc biokonwersji. Szeroko zakrojone 
badania zakohczone zostaly w roku 2012 sukcesem w postaci obronionej z wyroznieniem 
pracy doktorskiej i awansu naukowego. Dr inz. Lidia Stasiak-Rozahska kontynuowala dalej 
badania nad biotechnologiczn^ metody otrzymywania dihydroksyacetonu oraz mozliwosciami 
jego zastosowania w praktyce. 

Do innych zainteresowah i aktywnosci naukowych dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej 
nalezy zaliczyc szereg zagadnieh dotycz^cych analizy mikrobiologicznej surowcow 
iproduktow spozywczych. Prof Zbigniew Czamecki, za szczegolnie wazne z punktu 
widzenia bezpieczehstwa zdrowotnego zywnosci uwaza badania obecnosci patogenow 
zrodzaju Cronohacter w produktach zywnosciowych, szczegolnie w preparatach dla 
niemowl^t i malych dzieci oraz aktywnosci wybranych olejkow eterycznych jako czynnikow 
przeciwdrobnoustrojowych. Pani prof Anita Rywinska stwierdzila, ze waznym efektem tych 



badan bylo nawi^zanie wspolpracy z wybitnym mikrobiologiem prof. S. Forsythem z 
Nottingham Trent University i za jego posrednictwem zsekwencjonowanie genomu jednego z 
dwoch wyizolowanych do tej pory na swiecie szczepow tego gatunku. 

Wszyscy Recenzenci i Czlonkowie Komisji podkreslili, ze wielce obiecuj^cy wydaje 
si? powrot dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej do wspolpracy naukowej z Instytutem Biochemii 
i Biofizyki PAN i do zagadnieh zwi^zanych z badaniem potencjalnych regulatorow 
transkrypcji u bakterii z rodzaju Lactococcus, na co Habilitantka uzyskala w 2018 roku 
fmansowanie w postaci grantu MINIATURA 1 („Badania transkryptomu mutanta w genie 
rgr, koduj^cym potencjalny regulator transkrypcji u Lactococcus lactis'"). Ponadto, w ramach 
tej wspolpracy jako wykonawca w grancie OPUS 15 zajmuje si? analizy genow u 
Lactococcus zaangazowanych w szlaki metaboliczne biosyntezy kwasu propionowego. 

Udokumentowany jest takze udzial Habilitantki w badaniach nad dezintegracj^ scian 
komorkowych drozdzy w kierunku pozyskania p-glukanow. 

W podsumowaniu dzialalnosci naukowej Recenzenci i Czlonkowie Komisji 
stwierdzili, ze dorobek Habilitantki jest oryginalny, wlasciwie ukierunkowany oraz 
wartosciowy z punktu widzenia naukowego. Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy 
pani dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej znacznie powi?kszony (w 80%) po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora. Prof Zbigniew Czamecki stwierdzil, ze Jej udzial, coraz cz?sciej 
wiod^cy, w realizacji wartosciowych projektow badawczych swiadczy o uznaniu 
w srodowisku technologow i mikrobiologow zywnosci a takze specjalistow z zakresu 
zywienia i ochrony srodowiska. 

W ocenie osi^giii?c dydaktycznych, organizacyjnych i wspolpracy 
mi^dzynarodowej czlonkowie Komisji stwierdzili, ze dzialalnosc dydaktyczna dr inz. Lidii 
Stasiak-Rozanskiej jest nieodl^cznym elementem aktywnosci zawodowej nauczyciela 
akademickiego i zwi^zana jest z zatrudnieniem najpierw na stanowisku asystenta (2011 r.), 
apotem adiunkta (2012 r.) w KBMiOZ. Habilitantka opracowala szereg programow cwiczeh 
i wykladow dla studentow studiow stacjonamych i niestacjonamych. Szczegolnie dotyczy to 
przedmiotow, w ktorych Habilitantka pelni rol? wiod^c^, amianowicie: „Mikrobiologia 
ogolna i zywnosci", „Modyfikacje genetyczne drobnoustrojow" czy „Technologia 
kiemnkowa i specjalizacyjna". 

Pod jej promotorstwem zostaly ukohczone 4 prace magisterskie oraz 18 inzynierskich. 
Aktualnie od 2018 r. jest promotorem pomocniczym realizowanej na wydziale pracy 
doktorskiej. Czlonkowie Komisji stwierdzili, ze nie sposob pomin^c wyj^tkowej aktywnosci 
kandydatki w pracy na rzecz rozwoju kontaktow ze szkolnictwem srednim, poniewaz 
uczestniczyla w licznych programach edukacyjnych i obozach naukowych. 

Recenzenci podkreslili rowniez aktywnosc kandydatki w poszerzaniu wlasnej wiedzy 
i umiej?tnosci czego przykladem jest Jej uczestnictwo w 14 roznego rodzaju kursach, 
szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych, co wedlug prof Anity Rywihskiej 



upowaznia do stwierdzenia, ze Kandydatka jest kreatywnym, dobrze przygotowanym do 
samodzielnych dzialan badawczych, pracownikiem naukowym. 

Wartosciowe ŝ  rowniez osi^gni?cia dr inz. Lidii Stasiak-Rozahskiej w Jej 
dzialalnosci organizacyjnej na rzecz Wydzialu i Uczelni. Od roku 2014 jest czlonkiem Rady 
Wydzialu Nauk o Zywnosci SGGW. Od roku 2013 jest koordynatorem wspolpracy Wydzialu 
Nauk o Zywnosci SGGW i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Byla czlonkiem Komitetu 
Organizacyjnego obchodow 55-lecia Wydzialu Nauk o Zywnosci. Godna uwagi jest takze Jej 
aktywnosc i dzialania promocyjne w ramach Festiwalu Nauki, Dni SGGW, FOOD EXPO czy 
Centrum Nauki Kopemik. W 2017 r. zostala wyrozniona nagrod^ Rektora SGGW za 
dzialalnosc organizacyjn^. 

Habilitantka jest czlonkiem dwoch towarzystw naukowych: American Society for 
Microbiology i PTTZ, w ktorym pelni funkcj? delegata Oddzialu Warszawskiego na walne 
zebrania Towarzystwa w kadencji 2019-2022. 

Prof Zbigniew Czamecki i prof Andrzej Lenart stwierdzili, ze dzialalnosc dr inz. 
Lidii Stasiak-Rozahskiej w zakresie wspolpracy mi?dzynarodowej jest obecnie intensywna 
i owocna. Podj?la wspolprac? z kilkoma zagranicznymi osrodkami naukowymi. Wymienic 
nalezy wspolprac? z dr Mari^ Gullo z Uniwersytetu w Modenie, profesorem Stephenem 
Forsythem z Nothingham Trent University, autorytetem w zakresie patogenow zywnosci, 
a takze z doktorem Pritamem Kumarem Dikshitem z The Energy and Resources Institute 
wNew Delhi, wspolautorem w jednej publikacji kandydatki. Pani prof Anita Rywihska 
podkreslila, ze Habilitantka nie przebywala na zagranicznych stazach naukowych, niemniej 
Jej aktywnosc w zakresie wspolpracy z naukowcami z zagranicznych osrodkow naukowych 
cz?sciowo rekompensuje ten brak. 

Bior^c pod uwag? pozytywne oceny osi^gni^cia naukowego w postaci cyklu 
publikacji pt.: „Biotechnologiczne otrzymywanie dihydroksyacetonu z glicerolu 
odpadowego przy udziale bakterii octowych oraz koncepcja zastosowania tego zwi^zku 
w pol^czeniu z celulozy bakteryjn^" stanowi^cego podstaw? do ubiegania si? o stopieh 
doktora habilitowanego oraz caloksztaltu dorobku naukowego, dydaktyczne'go 
i organizacyjnego, wyrazone przez wszystkich Recenzentow i Czlonkow Komisji, a takze 
dyskusj? i jednomyslne glosowanie na posiedzeniu w dniu 7.11.2019 roku, Komisja 
Habilitacyjna powolana przez Centraln^ Komisj? ds. Stopni i Tytulow w sprawie 
przeprowadzenia post?powania habilitacyjnego dr inz. Lidii Stasiak-Rozahskiej pozytywnie 
opiniuje wniosek o nadanie w/w stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych 
w zakresie technologii zywnosci i zywienia i rekomenduje go Radzie Dyscypliny 
Technologia Zywnosci i Zywienia Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Sekretarz Komisji Przewodmcgagy KnmJsji 


