
 

 

Załącznik nr 4 do Zasad polityki kadrowej 

 

Arkusz dla kandydata ze stopniem dr. hab.  
na stanowisko profesora uczelni w grupie  

pracowników badawczych i badawczo- 
dydaktycznych 

 
31-05-2021 

dr hab. inż. Łukasz Rymaniak 
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,  

Politechnika Poznańska 
 

Dziedzina:  Nauki Inżynieryjno-Techniczne 
Dyscyplina:  Inżynieria Lądowa i Transport 

Specjalność:  - 
 

2011: mgr  2016: dr  2020: dr hab.  
 

1. Kształcenie kadry 

 Obronione Otwarte prom. 
pomoc. 

Recenzje 

 Kraj. Zagr. Kraj. Zagr. Kraj. Zagr. 

Dr   1  3**+1*   

Hab.        

1*-przed obroną (planowany termin 11.2021) 
3**-obronione(10.2018, 11.2020, 04.2021) 
 

2. Dorobek publikacyjny lub w zakresie 

sztuki 

Najważniejsze prace po habilitacji 
(artykuły/monografie/rozdziały) 
(maks. 5) 

Cytowania 
Pkt. Scopus GS 

Rymaniak Ł., Kamińska M., Szymlet N., 
Grzeszczyk R.: Analysis of harmful 
exhaust gas concentrations in cloud 
behind a vehicle with a spark  
ignition engine. Energies;14(6),  
1769:1-16, 2021, doi: 
10.3390/en14061769. 

0 0 140 

Kamińska M., Rymaniak Ł., Lijewski P., 
Szymlet N., Daszkiewicz P., Grzeszczyk 
R.: Investigations of exhaust emissions 
from rail machinery during track 
maintenance operations. Ener-
gies;14(11), 3141:1-12, 2021, doi: 
10.3390/en14113141. 

0 0 140 

Lijewski P, Szymlet N., Fuć P., Do-
mowicz A., Rymaniak Ł.: The effect of 
start-stop systems on scooter exhaust 
emissions. Transportation Research 
Part D: Transport and Environment, 
91, 102684:1-9, 2021, doi: 
10.1016/j.trd.2020.102684. 

0 0 140 

Kurc B., Pigłowska M., Rymaniak Ł.: 
Application of Carbonized Starches as 
Carbon Electrode Active Material 
Compared to Graphene Nanoplatelets-
Based Anode in a Lithium-Ion Cell. 
Waste and Biomass Valorization,  
1-20, 2021, doi: 10.1007/s12649-021-
01465-3. 

0 0 70 

Kurc B., Pigłowska M., Rymaniak Ł., 
Fuć P.: Modern Nanocomposites and 
Hybrids as Electrode Materials Used in 
Energy Carriers. Nanomaterials, 11(2), 
538:1-45, doi: 10.3390/nano11020538. 

0 0 70 

 

 Indeks 
Hirscha 

Cyto-
wania 

Cyt. bez 
autocyt. 

Scopus 7 141 125 

Google Scholar (GS) 9 309  
 

Liczba prac po habilitacji z listy MNiSW do 2018 r.* 

Autorskie          
Współaut.          

Pkt. 80 50 45 40 35 30 25 20 15 
*habiliatcja po 2018 r. 

 

Liczba prac po habilitacji z listy MNiSW od 2019 r. 

Autorskie         
Współaut.  3   2   

Pkt. 200 140 100 80 70 40 20 
 

Wykłady konferencyjne/wystawy na zaproszenie po habilitacji: 

L.p. Tytuł wykł., nazwa i miejsce konferencji/wystawy, czas 

1. Cykl wykładów dla doktorantów:  
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów 
Szynowych Tabor: 

 10.02.2021: „Gdzie w dzisiejszym świecie na-
uki jest Doktorant?” 

 10.03.2021: „Odnajdywanie siebie w bazach: 
WoS, Scopus, Scholar” 

 10.05.2021: „Wyzwania dotyczące publikacji 
w wysoko punktowanych czasopismach. Po-
stępy w rozwoju publikacyjnym.” 

 

3. Projekty badawcze, patenty,  

wdrożenia, wzory użytkowe 

Projekty (np. UE, NCN, NCBiR, MNiSW…): 

Nazwa projektu  
i źródło finansowania 

Rola Lata PLN 
tys.* 

Projekt realizowany w ramach 
Regionalnych Agend Naukowo 
Badawczych, poddziałanie 
4.1.2. POIR, nr POIR.04.01.02-
00-0002/18: Brama emisyjna – 
urządzenie modułowe do 
szybkiej oceny emisyjności 
pojazdów drogowych i szyno-
wych, NCBiR. 

Kierownik projektu: 
koordynacja prac 

wykonawców, dobór 
personelu oraz 

realizacja badań w 
kolejnych etapach 

projektu. 

2019-
2022 

3069,4 

Projekt realizowany w ramach 
Programu Badań Stosowa-
nych, nr PBS3/A6/25/2015: 
Opracowanie innowacyjnego 
akumulatorowo-
kondensatorowego zasobnika 
energii dla pojazdów z napę-
dami alternatywnymi, NCBiR. 

Wykonawca: udział 
w badaniach emisji 
zanieczyszczeń oraz 
energochłonności 
pojazdów wraz z 
opracowaniem 

wyników w różnych 
etapach realizacji 

projektu. 

2015-
2017 

2650,5 

Projekt realizowany w ramach 
Programu Badań Stosowa-
nych, nr PBS3/B6/23/2015: 
Pierwszy polski system do 
badań parametrów szybko-

Wykonawca: udział 
w badaniach wstęp-
nych dla opracowa-

nia wytycznych 
systemu oraz bada-

2015-
2017 

1310 



 

 
zmiennych nowoczesnych 
napędów pojazdów samocho-
dowych, NCBiR. 

niach weryfikacyj-
nych. 

Projekt realizowany w ramach 
programu LIDER, nr 273/L-
5/2013: Nowa generacja pomp 
wtryskowych typu common 
rail, NCBiR. 

Wykonawca: udział 
w badaniach stano-
wiskowych nowoo-
pracowanych pomp 
wysokiego ciśnienia. 

2014-
2017 

1150 

Projekt realizowany w ramach 
programu „INNOTECH” w 
ścieżce programowej IN-TECH, 
nr INNOTECH-
K2/IN2/36/182269/NCBR/12: 
Pierwszy polski autobus klasy 
MEGA z wieloosiowym napę-
dem hybrydowym zasilanym 
gazowymi paliwami ekologicz-
nymi, NCBiR. 

Wykonawca: udział 
w badaniach emisji 

zanieczyszczeń z 
pojazdów wraz z 
opracowaniem 

wyników w różnych 
etapach realizacji 

projektu. 

2012-
2017 

1525 

Projekt realizowany w ramach 
programu „INNOTECH” w 
ścieżce programowej IN-TECH, 
nr INNOTECH-
K2/IN2/61/182935/NCBR/12: 
Pierwsze polskie stanowisko 
do badań silników spalinowych 
w warunkach nieustalonych 
wyposażone w hamulec dy-
namiczny, NCBiR. 

Wykonawca: udział 
we wszystkich 

etapach projektu 
(projektowanie, 

konstrukcja, wyko-
nanie, weryfikacja). 

2012-
2015 

1616 

Projekt badawczy (grant 
zespołowy) nr NR10002910: 
System kontroli i badań wła-
ściwości ekologicznych pojaz-
dów o zastosowaniach poza-
drogowych (non-road) z 
uwzględnieniem specyfiki ich 
warunków eksploatacji, NCBiR. 

Wykonawca: udział 
w badaniach pojaz-

dów pozadrogowych 
w rzeczywistych 

warunkach eksploa-
tacji i w warunkach 

statycznych. 

2011-
2014 

1240 

Projekt realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013, nr POIG.01.04.00-
30-054/09: Pierwszy w Europie 
polski autobus elektryczny 
firmy Solaris, NCBiR. 

Wykonawca – udział 
w badaniach ener-

gochłonności pojaz-
dów konwencjonal-
nych i opracowane-
go autobusu elek-

trycznego, realizacja 
pomiarów związa-
nych z efektywno-

ścią pracy akumula-
torów. 

2010-
2012 

602,4 

Projekt badawczy realizowany 
w ramach programu IniTech, 
nr: ZPB/64/67600/IT2/10: 
Zmniejszenie energochłonno-
ści wybranym podzespołów 
funkcjonalnych w autobusach 
miejskich i trolejbusach, 
NCBiR. 

Wykonawca: udział 
w badaniach ener-

gochłonności pieców 
ogrzewania posto-

jowego, klimatyzacji 
oraz systemu 

wspomagania kie-
rownicy. 

2010-
2011 

490 

PLN tys.* - kwota dofinansowania dla PP 
 

Projekty we współpracy z przemysłem/instytucjami, 

projekty architektoniczne, urbanistyczne lub osiągnięcia 
w zakresie sztuki: 

Nazwa projek-
tu/Sponsor/klient 

Rola Lata PLN 
tys. 

01.02.2017-15.012020: Praca 
zespołowa naukowo-
badawcza nr 
05/52/PRJG/0275 zew.: Opra-
cowanie nowej generacji 
autobusu miejskiego z szere-
gowym napędem hybrydo-
wym zaprojektowany pod 
wymogi systemów BRT (Bus 
Rapid Transit). Praca wykona-
na na zlecenie firmy Solaris 
Bus & Coach S.A. 

Wykonawca: po-
miar emisji zanie-

czyszczeń z autobu-
sów konwencjonal-

nych i o dostoso-
wanej konstrukcji 
BRT wg procedur 

na zgodność emisji 
w eksploatacji 

2017-
2020 

1129,1 

16.03.2017-30.04.2019: Praca 
zespołowa naukowo-
badawcza nr 
05/52/PRJG/0284 zew.: Po-
miar i analiza emisji związków 
szkodliwych w warunkach 
rzeczywistych w celu określe-
nia założeń pozwalających na 
jej ograniczenie oraz weryfika-
cja badawcza zaproponowa-
nych rozwiązań. Praca wyko-
nana na zlecenie Solaris Bus &  
Coach S.A.  

Wykonawca: po-
miar emisji zanie-

czyszczeń z autobu-
sów konwencjonal-

nych i o dostoso-
wanej lekkiej 

konstrukcji wg 
procedur na zgod-

ność emisji w 
eksploatacji i w 
testach SORT. 

2017-
2019 

861 

01.05.2017-30.03.2019: Praca 
zespołowa naukowo-
badawcza nr 
05/52/PRJG/0268 zew.: Opra-
cowanie innowacyjnego 
układu oczyszczania spalin z 
cząstek stałych (filtra) do 
silników z bezpośrednim 
wtryskiem benzyny w zakła-
dzie Lindo Catsystem w Go-
rzowie Wielkopolskim. Praca 
wykonana na zlecenie P.P.K. 
Lindo Catsystem Sp. z .o.o. 

Wykonawca: udział 
w badaniach sta-

nowiskowych 
filtrów cząstek 

stałych. 

2017-
2019 

885,6 

02.10-30.11.2017: Praca 
zespołowa naukowo-
badawcza nr 
05/52/PRJG/0272 zew.: Anali-
za emisji zanieczyszczeń 
autobusu marki Solaris zgod-
nie z dyrektywami WE 
582/2011 i 64/2012. Praca 
wykonana na zlecenie firmy 
Solaris Bus & Coach S.A. 

Wykonawca: reali-
zacja pomiarów 

emisji zanieczysz-
czeń autobusów 
miejskich w rze-

czywistych warun-
kach eksploatacji. 

2017 61,5 

20.03-17.07.2017: Praca 
zespołowa naukowo-
badawcza nr 
05/52/PRJG/0264 zew.: Ocena 
porównawcza emisji spalin 
pojazdów osobowych z silni-
kiem ZI i ZS o różnej objętości 
skokowej w testach RDE. 
Praca wykonana na zlecenie 
Instytutu Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 
w Bielsku-Białej. 

Wykonawca: udział 
w realizacji pomia-
rów emisji zanie-
czyszczeń z pojaz-

dów podczas 
rzeczywistej eks-

ploatacji. 

2017 36,9 

01.01-31.07.2016: Praca 
zespołowa naukowo-
badawcza nr 
05/52/PRJG/0242 zew.: Opra-
cowanie instalacji zgazowują-
cej etap III i IV. Praca wykona-
na na zlecenie Politechniki 
Wrocławskiej. 

Wykonawca: udział 
w projektowaniu i 
testach stanowiska 

modelowego 
przeznaczonego do 
zgazowania bioma-

teriałów. 

2016 1152,2 

31.03-26.04.2013: Praca 
zespołowa naukowo-
badawcza nr 52-194/13/JG 
zew.: Badania i analiza syste-
mu ogrzewania wnętrza 
pojazdu na hamowni podwo-
ziowej w komorze klimatycz-
nej i rzeczywistych warunkach 
ruchu w autobusie z hybrydo-
wym układem napędowym. 
Praca wykonana na zlecenie 
firmy Solaris Bus & Coach S.A. 

Wykonawca: udział 
w badaniach emisji 

zanieczyszczeń 
autobusu w komo-
rze klimatycznej. 

2013 49,2 

1.06-30.09.2011: Praca zespo-
łowa naukowo-badawcza nr 
52-139/11/JG zew.: Analiza i 
wykonanie badań dotyczących 
emisji substancji szkodliwych 
emitowanych przez silnik 
spalinowy jednośladów w 

Wykonawca: opra-
cowanie i realizacja 
testów na hamowni 

podwoziowej. 

2011 18,4 



 

 
wersji ze standardowym oraz 
modyfikowanym tłokiem 
Mozzi. Praca wykonana na 
zlecenie ALMOT Mikołaj 
Sibora Spółka Komandytowa. 

 

Patenty 
PP Inna firma 

PL EU+US Inne PL EU+US Inne 

Otrzymane razem - - - 1* - - 

Otrzymane po hab. - - - - - - 

Wdroż./sprzedane 
razem 

- - - - - - 

Wdroż./sprzed. po 
hab. 

- - - - - - 

1*-30.11.2020, PL429966-A1: Rail axle assembly of 

rail-road vehicle, has small gears which are meshed 

with toothed rims at ends of rollers, brakes which are 

installed in cavities of rollers, and shafts which are 

mounted in sleeves of supports attached to rail axis. 

Zgłoszenia wysłane (przez Rzecznika) do Urzędu Pa-
tentowego Rzeczypospolitej Polskiej, obecnie trwa 
procedura uzyskania ochrony patentowej: 

 Zespół osi szynowej pojazdu szynowo drogowego 

(jeden silnik). 

 Wewnętrzny hamulec klockowy I. 

 Wewnętrzny hamulec klockowy II. 

 Nośnik metalowy z warstwą filtrującą umożliwiają-

cy oczyszczanie cząstek stałych z silników o za-

płonie iskrowym z wtryskiem bezpośrednim. 

 Nośnik metalowy umożliwiający filtrowanie czą-

stek stałych z silników o zapłonie iskrowym. 

Inne: 

 2018 Kierownik projektu: Działalność Statutowa – 

Młoda Kadra nr 05/52/DSMK/0287: Interdyscypli-

narne badania silnikowych zespołów napędowych 

w aspekcie układów oczyszczania spalin i wybra-

nych elementów konstrukcyjnych (17 wykonaw-

ców). 

 11-12.2015: Udział w organizacji i realizacji szko-

lenia dla pracowników Instytut Badań i Rozwoju 

Motoryzacji BOSMAL z obsługi aparatury PEMS – 

AVL MOVE. 

 2012 Kierownik projektu: Działalność Statutowa – 

Młoda Kadra nr 52-157/12 DS-MK: Opracowanie 

metodyki transponowania testów emisji spalin wy-

konanych w warunkach rzeczywistych na dyna-

miczne stanowisko hamowniane AVL Dyno Road 

120 oraz wyznaczenie punktów zgodności emisyj-

nej test homologacyjny – warunki rzeczywiste (2 

wykonawców). 

 

4. Staże naukowe lub przemysłowe  

(miejsce i czas realizacji) 

 10.08.2020-12.03.2021: Staż naukowy w Sieć Ba-

dawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szyno-

wych Tabor (ul. Warszawska 181, 61-055 Po-

znań): Badania emisji zanieczyszczeń z pojazdów 

pozadrogowych. 

 01-07.12.2019 Udział w programie Erasmus+, wi-

zyta w National Technical University of Ukraine 

„Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Podczas 

wizyty wygłoszono 6 wykładów w Instytucie Inży-

nierii Maszyn, a także na Wydziale Technologii 

Chemicznej.  

 08.10-07.12.2018: Staż naukowy w lwowskiej filii 

Dnipro National University of Railway Transport 

named after academician V. Lazaryan (ul. Ivanna 

Blazhkevych 12A, 79025 Lwów): Assessment of 

the applicability of the EU legislative guidelines on 

exhaust gas from urban and extra-urban buses 

operated in Ukraine.  

 16.07-31.08.2018: Staż naukowy w Instytucie Po-

jazdów Szynowych TABOR (ul. Warszawska 181, 

61-055 Poznań): Badania pojazdów szynowych w 

warunkach rzeczywistej eksploatacji. 

 04.05-01.06.2015: Staż dla doktorantów w Poli-

technice Warszawskiej (Wydział Transportu, ul. 

Koszykowa 75, 00-662 Warszawa) w ramach pro-

gramu Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie poten-

cjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej: 

opracowanie cyklu nowych zajęć dydaktycznych.  

 02-16.02.2015: Staż dla doktorantów w Instituto 

Automobilistico di Ricerche e Sviluppo BOSMAL 

Italia S.r.l. s.u. (ul. Circonvallazione 186 int. 23, 

20026 Santena-Turyn, Włochy) w ramach pro-

gramu Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie poten-

cjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej: 

opracowanie procedur badawczych dla hamowni 

silnikowych w cyklach dynamicznych oraz pojaz-

dów w rzeczywistych warunkach eksploatacji. 

 01.05-31.07.2014: Staż dla doktorantów w firmie 

ODIUT Automex Sp. z o.o. (ul. Marynarki Polskiej 

55d, 80-557 Gdańsk) w ramach programu Inżynier 

Przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycz-

nego Politechniki Poznańskiej: specjalista ds. ba-

dań energochłonności konwencjonalnych i alterna-

tywnych układów napędowych. 

 01-30.07.2010: Staż studencki w Instytucie Badań 

i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. (ul. 

Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała): staż w Dzia-

le Badań Silników Spalinowych. 

Realizacja 24 szkoleń i kursów w kraju i za granicą, z 

których najważniejsze w ostatnich 3 latach to: 

 27.02.2020, Stowarzyszenie Energetyków Pol-

skich: Świadectwo kwalifikacji do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1. 

 17.06.2018, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-

niu, Centrum Edukacji Menedżerskiej – Certyfikat 

PRINCE2® Foundation w zarządzaniu projektami 

nr GR633108437LR. 

 23.03.2018, TSI: Szkolenia w zakresie badań roz-

kładu wymiarowego cząstek stałych w spalinach z 

wykorzystaniem aparatury TSI Engine Exhaust 

Particle Sizer(główny organizator szkolenia w Poli-

technice Poznańskiej). 

 26.02-02.03.2018, Global MRV: Szkolenie w za-

kresie badań emisji spalin w warunkach rzeczywi-

stej eksploatacji z wykorzystaniem aparatury firmy 

Global MRV PEMS AXIONRS (główny organizator 

szkolenia w Politechnice Poznańskiej). 

 22-26.01.2018, AVL List GmbH: Szkolenie w za-

kresie badań liczby cząstek stałych w spalinach z 

wykorzystaniem aparatury firmy AVL: AVL 

M.O.V.E System – PN PEMS. 

 
 



 

 
Najważniejsza współpraca z sektorem gospodarczym (kolejność wg 
zakresu współpracy): 

 Solaris Bus & Coach S.A. – współpraca w zakre-

sie realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdro-

żeniowych dotyczących nowoczesnych układów 

napędowych (konwencjonalnych, hybrydowych, 

elektrycznych i wykorzystujących do zasilania pa-

liwa alternatywne) autobusów miejskich. Najwięk-

szy obszar współpracy dotyczy badań pojazdów w 

rzeczywistych warunkach eksploatacji w testach 

jezdnych SORT oraz podczas określania zgodno-

ści emisji zanieczyszczeń podczas eksploatacji 

(Dyrektywa UE 582/2011). Ponadto współpraca 

dotyczy działalności publikacyjnej, konferencyjnej 

oraz projektowej. 

 ODIUT Automex Sp. z o.o. – współpraca w zakre-

sie realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdro-

żeniowych dotyczących badań nowoczesnych 

układów napędowych i systemów diagnostycz-

nych przeznaczonych dla motoryzacji. Największy 

obszar współpracy dotyczy rozwijania dynamicz-

nych stanowisk hamulcowych. Ponadto współpra-

ca obejmuje działalność publikacyjną, konferen-

cyjną oraz projektową. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Po-

znaniu Sp. z o.o. – realizacja prac badawczo-

rozwojowych dotyczących wdrażania innowacyj-

nych układów napędowych. Realizacja pomiarów 

emisji zanieczyszczeń oraz energochłonności po-

jazdów w rzeczywistych warunkach eksploatacji. 

 ŚWIĄTEK Lech Świątek Sp. z o.o. – realizacja 

prac badawczo-rozwojowych dotyczących wdra-

żania innowacyjnych układów napędowych oraz 

opracowywania konstrukcji specjalistycznych dla 

lotnictwa cywilnego. 

 Polonez AWG Sp. z o.o. – współpraca w zakresie 

realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdroże-

niowych filtrów cząstek stałych dla pojazdów z sil-

nikami ZS. Realizacja pomiarów emisyjnych w 

rzeczywistych warunkach eksploatacji i na stano-

wiskach hamownianych. 

 Lindo P.P.K. Catsystem Sp. z .o.o. – współpraca 

w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych 

i wdrożeniowych filtrów cząstek stałych dla pojaz-

dów z silnikami ZS i ZI. Realizacja pomiarów emi-

syjnych w rzeczywistych warunkach eksploatacji 

oraz na stanowiskach hamownianych.  

 Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Pozna-

niu Sp. z o.o. – współpraca w zakresie realizacji 

prac badawczych dotycząca pomiarów emisji za-

nieczyszczeń i oceny energochłonności z pojaz-

dów szynowych w rzeczywistych warunkach eks-

ploatacji.  

 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding 

– współpraca w zakresie realizacji prac badaw-

czych dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń 

i zużycia paliwa z pojazdów szynowych w warun-

kach rzeczywistej eksploatacji oraz na oporniku 

wodnym.  

 ALMOT Mikołaj Sibora Spółka Komandytowa – 

współpraca w zakresie realizacji prac badawczych 

dotycząca pomiarów emisji zanieczyszczeń i zu-

życia paliwa z pojazdów jednośladowych na ha-

mowni podwoziowej. 

 

Współpraca z jednostkami o charakterze badawczo-

gospodarczym: 

 Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w 

Bielsku-Białej – realizacja prac badawczo-

rozwojowych dotyczących pomiarów emisji zanie-

czyszczeń z nowoczesnych układów napędowych 

na stanowiskach hamownianych i w rzeczywistych 

warunkach eksploatacji. Ponadto współpraca do-

tyczy działalności publikacyjnej, konferencyjnej 

oraz projektowej. 

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów 

Szynowych TABOR w Poznaniu – realizacja prac 

badawczo-rozwojowych dotyczących nowocze-

snych układów napędowych stosowanych w po-

jazdach szynowych i dwudrogowych. Ponadto 

współpraca dotyczy działalności publikacyjnej, 

konferencyjnej oraz realizacji i przygotowywania 

projektów. 

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Insty-

tut Maszyn Rolniczych w Poznaniu – realizacja 

prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowo-

czesnych układów napędowych stosowanych w 

pojazdach pozadrogowych. 

 

5. Organizacja nauki 

Pełnione funkcje na Uczelni: 

 01.2021-obecnie: członek Rady Dyscypliny Inży-

nieria Lądowa i Transport. 

 01.2018-obecnie: Członek Wydziałowej Komisji 

Kwalifikacyjnej. 

 05.2017-obecnie: Przewodniczący komitetu orga-

nizacyjnego i członek komitetu naukowego co-

rocznych Studenckich Sesji Naukowych WILiT 

(wcześniej WIT, WMRiT). 

 01.10.2016-obecnie: opiekun Koła Naukowego 

Mechaników i Koła Naukowego Silników Spalino-

wych, w których realizowane są projekty m.in. 

PUT Renovation, PUT Rally Team. 

 01.10.2016-01.01.2021: Niesamodzielny członek 

Rady Wydziału ILiT (wcześniej WIT, WMRiT). 

 01.10.2016-30.09.2020: Pełnomocnik Dziekana 

ds. ruchu naukowego Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Transportu. 

 2017-2019: Wielokrotny Kierownik Komisji Prze-

targowej w Politechnice Poznańskiej podczas roz-

patrywania ofert specjalistycznej aparatury ba-

dawczej.  

 2011-2016 (corocznie): Członek komitetu organi-

zacyjnego i realizator przedsięwzięć: Noc Nau-

kowców w Instytucie Silników Spalinowych i 

Transportu Politechniki Poznańskiej. 

 10.2013-06.2014: Członek Samorządu Doktoran-

tów WMRiT. 

 

 Pełnione funkcje poza Uczelnią: 

 2019-obecnie: Członek komitetu organizacyjnego 

corocznych konferencji Energy-Optimal Technolo-

gies, Logistic and Safety on Transport, Lwów, 

Ukraina (współpraca z Dnipro National University 

of Railway Transport named after academician V. 

Lazaryana). 

 04.2011-obecnie: Członek komitetu redakcyjnego 

kwartalnika Combustion Engines, czasopisma na-

ukowego wydawanego przez Polskie Towarzy-



 

 
stwo Naukowe Silników Spalinowych (dotychczas 

wykonano m.in. 12 recenzji artykułów). 

 03.2010-obecnie: Członek Polskiego Towarzystwa 

Naukowego Silników Spalinowych. 

 2020: Recenzent 2 artykułów SAE Papers: 2020 

SAE International Powertrains, Fuels & Lubricants 

Meeting. 

 2019: Recenzent 7 artykułów MATEC Web of 

Conferences: II Konferencja Energy-Optimal 

Technologies, Logistic and Safety on Transport. 

 07.2018-07.2019: Ekspert Polskiej Agencji Roz-

woju Przedsiębiorczości dla konkursów POIR, 

POPW i POWER. 

 31.05.2019: Członek komitetu organizacyjnego i 

naukowego konferencji: Pojazdy dwudrogowe – 

historia i teraźniejszość, Szreniawa. 

 04.2017-12.2018: Ekspert ds. badań i rozwoju w 

realizacji projektu badawczego pt. Opracowanie 

innowacyjnego układu oczyszczania spalin z czą-

stek stałych (filtra) do silników z bezpośrednim 

wtryskiem benzyny w zakładzie Lindo Catsystem 

w Gorzowie Wlkp. nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-

K01/16 prowadzonego w ramach Regionalnego 

Program Operacyjnego Lubuskie 2020. 

 2018: Współredaktor książki Diesel Engines wy-

dawnictwa IntechOpen. Redaktor główny Piotr Li-

jewski. Ze względu na małą liczbę zgłoszeń auto-

rów tworzących poszczególne rozdziały, książka 

nie została wydana, a opracowane materiały wy-

dano w Diesel and Gasoline Engines. 

 2017: Recenzent 2 artykułów MATEC Web of 

Conferences: VII International Congress on Com-

bustion Engines. 

 06.2017: Członek komitetu organizacyjnego VII 

International Congress on Combustion Engines 

realizowanego przez Polish Scientific Society of 

Combustion Engines,Poznań. 

 

6. Osiągnięcia dydaktyczne 

Tytuły wykładów najwyżej ocenianych przez studentów 
(wraz z ocenami uzyskanymi w minimum dwóch ostat-
nich ankietach studenckich oraz liczbami studentów 
biorących udział w ankiecie): 

 Semestr zimowy 2020/2021: 

Silniki spalinowe (wykład, MiBM, sem. V, st. I) – 

ocena: 4,56 (51 ankiet) 

 Semestr letni 2019/2020: 

Układy silników spalinowych (laboratorium, KiEŚT, 

sem. I, st. II) – ocena: 4,75 (5 ankiet) 

 Semestr zimowy 2019/2020: 

Silniki Spalinowe (wykład, LiK, sem. V, st. I) – 

ocena: 4,61 (11 ankiet) 

 
Autorstwo skryptów i podręczników: 

 2017: Rozdział: Dynamiczne hamownie silnikowe 

w podręczniku pod redakcją W. Serdeckiego: Ba-

dania Silników Spalinowych i ich układów funkcjo-

nalnych (20 pkt. wg MNiSW). 

 2015 Opracowanie instrukcji dla cyklu laboratoryj-

nego w ramach projektu „Inżynier Przyszłości. 

Wzmocnienie Potencjału Dydaktycznego Poli-

techniki Poznańskiej” – 5 laboratoriów pod wspól-

nym tytułem: Opracowanie metodyki badań silni-

ków spalinowych zgodnie z procedurami testów 

WHTC, WHSC oraz odzwierciedlenie warunków 

rzeczywistej eksploatacji silnika spalinowego au-

tobusu miejskiego na stanowisku wyposażonym w 

hamulec dynamiczny i wykonanie na tej podstawie 

analizy wskaźników ekologicznych zgodnie z pro-

cedurami UE582/2011 i NTE 

 

Liczba wypromowanych dyplomantów  

(inż./mgr, przed i po habilitacji): 

 Przed habilitacją: 9/0, po habilitacji: 0/0. 

 

Inne: 

 Recenzent 55 prac dyplomowych inżynierskich i 

30 prac dyplomowych magisterskich. 

 Wybrane prace inżynierskie stanowiły podstawę 

do napisania publikacji naukowych, współautor-

skich ze studentami, np.: Rymaniak Ł., Fuć P., Li-

jewski P., Kamińska M., Daszkiewicz P., Ziółkow-

ski A.: Evaluating the environmental costs in Po-

land of city buses meeting the Euro VI norm based 

on tests in real operating conditions. Archives of 

Transport, 52 (4), 2019, 109-115, doi: 

10.5604/01.3001.0014.0212 (70 pkt. wg MNiSW). 

 2016-obecnie: Przygotowanie i realizacja zajęć na 

studium podyplomowym Podstawy Rzeczoznaw-

stwa w Technice Samochodowej realizowanym 

przez Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Poli-

techniki Poznańskiej oraz Stowarzyszenie Rze-

czoznawców Techniki Samochodowej Ruchu Dro-

gowego: Nowoczesne silniki spalinowe – wykład, 

ćwiczenia i laboratorium. 

 2013-obecnie: Organizacja wykładów w PP dla 

szkół średnich: III Liceum Ogólnokształcące w Po-

znaniu (2019/2020), Zespół Szkół Mechanicznych 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu 

(2013/2017/2018). 

 11.2020: Obrona rozprawy doktorskiej dra inż. 

Macieja Siedleckiego pt.: „Emisja cząstek stałych 

z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem re-

trofittingu w rzeczywistych warunkach eksploata-

cji”, której byłem promotorem pomocniczym. Dy-

sertacja otrzymała wyróżnienie Rady Dyscypliny 

Inżynieria Lądowa i Transport (04.2021) oraz na-

grodę Polskiego Towarzystwa Silników Spalino-

wych im. Profesora Zygmunta Szlachty (05.2021). 

 10.2020: Nagroda JM Rektora Politechniki Po-

znańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akade-

mickim 2019/2020. 

 12.2019: Nagroda za zajęcie II miejsca w konkur-

sie HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielko-

polska 2050 dla Koła Naukowego Silników Spali-

nowych, którego jestem opiekunem i kierowałem 

zespołem konkursowym.  

 10.2019: Nagroda JM Rektora Politechniki Po-

znańskiej za osiągnięcia organizacyjne w roku 

akademickim 2018/2019.  

 10.2017: Nagroda JM Rektora Politechniki Po-

znańskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku aka-

demickim.  

 04.2017: Nagroda Miasta Poznania za wyróżnia-

jącą się pracę doktorską wręczona przez Prezy-

denta Miasta Poznania. 

 2011-2016 (corocznie): Wyróżnienie JM Rektora 

Politechniki Poznańskiej dla zespołu wykonawców 

Eko Badania Samochodów oraz Samochody Na 
  



 

 


