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 Przez Dziekana  

 Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu 

 prof. dra hab. inż. Jacka Pielechę 

 

 

 

Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Rektora o zatrudnienie mnie na podstawie umowy o 

pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych w Instytucie Transportu (IT) w Zakładzie Transportu Szynowego. 

  

 Z wyrazami szacunku 

 

  

 

      Wojciech Sawczuk 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zasad polityki kadrowej, 

2. Oświadczenie o niekaralności zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zasad polityki kadrowej, 

3. Syntetyczny wykaz dorobku zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zasad polityki kadrowej.  



 

Załącznik nr 2 do Zasad polityki kadrowej  
Poznań, dnia 27.09.2021 r. 

 
dr hab. inż. Wojciech Sawczuk 
                   (tytuł/stopień, imię i nazwisko) 

 

 
Adiunkt, Instytut Transportu na Wydziale ILiT 

    (stanowisko i jednostka)  
 

01.10.2010 r., pełen etat 
    (data i wymiar zatrudnienia) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 
1. Ja, niżej podpisany oświadczam, że Politechnika Poznańska jest moim1)  

1) podstawowym miejscem pracy, 

2) dodatkowym miejscem pracy, 

w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  poz. 85,  
z późn. zm.). 

 
2. Ponieważ Politechnika Poznańska jest moim podstawowym miejscem pracy, oświadczam również, że1) 

1) nie świadczę pracy w ramach stosunku pracy dla innego pracodawcy, 

2) świadczę pracę dodatkowo w (nazwa i adres pracodawcy, stanowisko, okres i wymiar zatrudnienia): 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

3) prowadzę działalność gospodarczą (nazwa i adres firmy, od kiedy): 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy u dodatkowego pracodawcy lub zaprzestania prowadzenia działalności  
gospodarczej zobowiązuję się złożyć nowe oświadczenie.  

 

 

                                   ……………….……………….. 
                                       podpis pracownika 

1) (niepotrzebne skreślić) 
 

Wyciąg z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) 

Art. 120. 

1.  W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. 

2.  Warunkiem wskazania uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest zatrudnienie w niej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może 
mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy. 

Art. 125. 

1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować 
dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową. 

2. W terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia o zgodę rektor wyraża zgodę albo odmawia jej wyrażenia. Odmowa wyrażenia zgody wymaga uzasadnienia. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie: 

1) w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub porozumienia albo dla których jest organem prowadzącym, założycielem 
albo udziałowcem; 

2) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 1000);  

3) w instytucjach kultury; 
4) w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290). 

4. Nauczyciel akademicki prowadzący działalność gospodarczą informuje o tym rektora uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy. 

 



Załącznik nr 3 do Zasad polityki kadrowej  

 
 

dr hab. inż. Wojciech Sawczuk  
           (tytuł/stopień, imię i nazwisko)  
  
 
Adiunkt, Instytut Transportu na Wydziale ILiT 
                (stanowisko i jednostka)  
 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 
 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) spełniam następujące warunki: 

 posiadam kwalifikacje określone w ustawie i statucie,  

 nie zostałem ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 tj. karą wydalenia z pracy 

w Uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat i karą pozbawienia 

prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat, 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 korzystam z pełni praw publicznych, 

 nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

 
 

 
 
 

 ………………………..………………………………….  
          (podpis składającego oświadczenie) 



 

 

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 

 
27-09-2021 

dr hab. inż. Wojciech Sawczuk 
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,  

Politechnika Poznańska 
 

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

Specjalność:    
 

2005: mgr  2010: dr  2019: dr hab.  
 

1. Kształcenie kadry 

 Obronione Otwarte prom. 
pomoc. 

Recenzje 

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

Dr   2
1) 

1
2)

 2
3) 

  

Hab.        
1)

  mgr inż. Mateusz Jüngst, planowany termin obrony 
2022 r., 

 mgr inż. Marta Pachołek, planowany termin obro-
ny 2024 r., 

2) dipl. Ing. Armando Miguel Rilo Cañás, doktorant 

wdrożeniowy Szkoły doktorskiej, planowany termin 
obrony 2024 r., 

3)
  dr inż. Roksana Licow, data obrony 09.10.2018 r. 

dr inż. Jarosław Czerwiński, data obrony 
10.07.2017 r. 

2. Dorobek publikacyjny lub w zakresie 

sztuki 

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

Cytowania 
Pkt. Scopus GS 

Sawczuk W., Rilo Cañás A.M., 
Ulbrich D., Kowalczyk J.:  Modeling 
the Average and Instantaneous 
Friction Coefficient of a Disc Brake 
on the Basis of Bench Test. Materi-
als 2021, vol. 14, no. 16, p. 4766-1 
– 4766-21, doi: 
10.3390/ma14164766. 

0 0 140 

Sawczuk W., Jüngst M., Ulbrich D., 
Kowalczyk J.:  Modeling the Depth 
of Surface Cracks in Brake Disc. 
Materials 2021, vol. 14, no. 14, p. 
3890-1 – 3890-18, doi: 
10.3390/ma14143890. 

0 0 140 

Sawczuk W., Ulbrich D., Kowalczyk 
J., Merkisz-Guranowska A.: Evalua-
tion of Wear of Disc Brake Friction 

0 0 100 

Linings and the Variability of the 
Friction Coefficient on the Basis of 
Vibroacoustic Signals. Sensors 
2021, vol. 21, no. 17, p. 5927-1 – 
5927-21, doi: 10.3390/s21175927. 

Sawczuk W., Merkisz-Guranowska 
A., Rilo Cañás A.M.:  Assessment of 
disc brake vibration in rail vehicle 
operation on the basis of brake 
stand. Maintenance and Reliability 
2021, vol. 23, no. 1, p. 221 – 230, 
doi: 10.17531/ein.2021.2.2. 

1 1 100 

Ulbrich D., Kowalczyk J., 
Stachowiak A., Selech J., Sawczuk 
W.:  The Influence of Surface Prep-
aration of the Steel during the 
Renovation of the Car Body on Its 
Corrosion Resistance. Coatings 
2021, vol. 11, iss.4, p. 384-1 – 384-
17, doi: 
10.3390/coatings11040384. 

0 0 100 

 

 Indeks 
Hirscha 

Cyto-
wania 

Cyt. bez 
autocyt. 

Scopus 4 47 30 

Google Scholar (GS) 6 160  

 

Liczba prac po habilitacji z listy MNiSW do 2018 r. 

Autorskie          
Współaut.          

Pkt. 80 50 45 40 35 30 25 20 15 

 

Liczba prac po habilitacji z listy MNiSW od 2019 r. 

Autorskie         
Współaut.  2 3     

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 

Technologia w pozytywnym klimacie- Wydział 
Inżynierii Lądowej i Transportu, wystąpienie na 
Seminarium Spotkanie Nauki z Biznesem, Poli-
technika Poznańska, 16.09.2020 r. 

2 

Przygotowanie wniosku oraz realizacja projektu 
w aspekcie wdrożenia jego efektów, wystąpienie 
na XVII Konferencji Modernizacja Taboru Szyno-
wego – Zakup i Utrzymanie, Mrągowo 30.09-
02.10.2020 r. 

3 

Prezentacja potencjału badawczo-rozwojowego 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, Targi 
ITM Industry Europe Nauka Dla Gospodarki, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 2-3.09.2021 r.  

4 

Ocena porównawcza zużycia zestawów kołowych 
i tarcz hamulcowych w elektrycznym zespole 
trakcyjnym serii EN76, wystąpienie na XXIV Kon-
ferencji Naukowej POJAZDY SZYNOWE, Arłamów 



 

 

12-15.09.2021 r. 

5 

Weryfikacja wybranych modeli oporów ruchu 
pociągu towarowego na podstawie jazdy wybie-
giem, wystąpienie na XXIV Konferencji Naukowej 
POJAZDY SZYNOWE, Arłamów 12-15.09.2021 r. 

 

3. Projekty badawcze, patenty,  

wdrożenia, wzory użytkowe 

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

Nazwa projektu  
i źródło finansowania 

Rola Lata PLN 
tys. 

Inkubator Innowacyjności 4.0, 
Program Operacyjny Inteli-
gentny Rozwój, Działanie 4.4. 
Projekt finansowany przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki 
oraz ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. 

Wykonawca 
w projekcie 

2014-
2020 

1899,9 

POWER – Uczelnia zintegro-
wana na przyszłość, PO-
WER.03.05.00-00-Z041/17, 
Unię Europejską – Europejski 
Fundusz Społeczny. 

Wykonawca 
– wykła-
dowca 

2020-
2021 

56 

Identyfikacja i modelowanie 
zjawisk nieliniowych w strefie 
kontaktu okładziny ciernej z 
tarczą hamulcową pojazdu 
szynowego w aspekcie ustabi-
lizowania chwilowego współ-
czynnika tarcia, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w 
Warszawie, program LIDER V, 
umowa LIDER/022/359/L-
5/13/NCBR/2014. 

Kierownik 
projektu 

2015-
2018 

1132,9 

MFB – rodzina średniopodło-
gowych wózków tramwajo-
wych, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w Warsza-
wie, program INNOTECH, 
numer projektu 
05/52/NCBR/7268. 

Wykonawca 
w projekcie 

2014-
2017 

8458,1 

Identyfikacja i modelowanie 
zjawisk nieliniowych w strefie 
kontaktu koła z szyną celem 
opracowania nowego profilu 
koła tramwajowego, Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju 
w Warszawie, program Lider 
IV, umowa LIDER/20/521/L-
4/12/NCBR/2013. 

Wykonawca 
w projekcie 

2014-
2017 

1150,5 

Analiza możliwości zastoso-
wań procesów wibroakustycz-
nych do oceny stanu elemen-
tów ciernych kolejowego ha-
mulca tarczowego rozpoczęcie 
projektu 13.06.2011, zakoń-
czenia realizacji projektu 

Kierownik 
projektu 

2011-
2014 

484,9 

12.06.2014, Narodowe Cen-
trum Nauki w Krakowie, pro-
jekt badawczy N N504 644840 
 

Projekty we współpracy z przemysłem/instytucjami, 

projekty architektoniczne, urbanistyczne lub osiągnięcia 
w zakresie sztuki: 

Nazwa projek-
tu/Sponsor/klient 

Rola Lata PLN 
tys. 

Opracowanie rodziny innowa-
cyjnych wagonów pasażer-
skich z możliwością konwersji 
do składów push-pull – odpo-
wiedź na rosnące potrzeby 
przewoźników europejskich, 
Program Operacyjny Inteli-
gentny Rozwój, Działanie 1.1. 
Projekty B+R przedsiębiorstw, 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, umowa PO-
IR.01.01.01-00-0422/19, bene-
ficjent H. Cegielski – Fabryka 
Pojazdów Szynowych sp. z o.o. 

Wykonawca 
– doradz-

two badaw-
cze, nadzór 
badawczy 

2019-
2022 

21793,9 

Analiza wpływu stanu tech-
nicznego układu hamulcowego 
wagonów biorących udział w 
wykolejeniu pociągu w dniu 
17.09.2019 r. w Malczycach, 
raport z badań na zamówienie 
POZ BRUK Sp. z o.o., Sp. J, nr 
zamówienia 0415/PRJG/0315. 

Wykonawca 2020 25 

Obliczenia hamulca hydrome-
chanicznego dla tramwaju 116 
Ndm, raport z badań na za-
mówienie firmy SystemyHa-
mulcowe.com , nr zamówienia 
0416/PRJG/0016. 

Wykonawca 2021 12,7 

Sąd Okręgowy w Gliwicach X 
Wydział Gospodarczy, opinia 
w sprawie o sygn. X GC 461/17 
na okoliczność oceny prawidłowo-
ści wykonania przez pozwanego 
badań (rewizji) zestawu kołowego 
objętego sporem, możliwości 
wykrycia uszkodzeń zestawu 
kołowego objętego sporem, usta-
lenia przyczyn i charakteru uszko-
dzeń tego zestawu kołowego oraz 
na okoliczność ustalenia rzeczywi-
stej wysokości szkody poniesionej 
przez PKP PLK S.A. w wyniku 
wypadku objętego sporem. 

Wykonawca 2021 4 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
XXVI Wydział Gospodarczy, 
powierza wykonanie czynności 
zabezpieczenia dowodu wspól-
nie Politechnice Poznańskiej 
Instytutowi Silników Spalinowych 
i Transportu Zakładowi Pojazdów 
Szynowych oraz Politechnice 
Śląskiej Wydziałowi Transportu 
Katedrze Transportu Kolejowego 
spawy z powództwa GATX Rail 

Wykonawca 2021 68,9 



 

 

Germany GmbH z siedzibą w 
Hamburgu przeciwko Lucchini 
Poland sp. z o.o. z siedzibą w 
Mińsku Mazowieckim o roszcze-
nie z czynów niedozwolonych. 
 

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. - - - - - - 

* 10.04.2019 r., udzielenie prawa do patentu 
Pat.232881, zgłoszenie P.418361 – Tarcza hamulcowa. 

Inne: 

 Zarządzanie systemami transportu lądowego w 

aspekcie ich efektywności i bezpieczeństwa. Sub-

wencja na 2020 r., SBAD 0416/SBAD/0002, udział 

w projekcie - wykonawca projektu, 

 Recenzowanie artykułów dla Mechanics of Ad-

vanced Materials and Structures oraz Measure-

ment Science Review (2 recenzje),  

 Zagadnienia budowy, projektowania i eksploatacji 

środków transportu szynowego cz. II, 01.05. – 

28.11.2014, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego, dotacja na działalność związana z rozwojem 

młodych naukowców, numer projektu 

05/52/DSMK/0219, udział w projekcie - wykonaw-

ca projektu,    

 Wybrane zagadnienia badań stanu pojazdów i 

środowiska, 01.01.2013 r. – 28.11.2014, Minister-

stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotacja na 

utrzymanie potencjału badawczego, numer projek-

tu 05/52/DSPB/0189, udział w projekcie - wyko-

nawca projektu. 

4. Staże naukowe lub przemysłowe  
(miejsce i czas realizacji) 

 01.07.-31.08.2020 r., staż przemysłowy w firmie 

AKSA POLAND HYDRAULIKA: Nowoczesne układy 

hydrauliczne maszyn budowlanych (ul. Unii Lubel-

skiej 1, 61-249 Poznań), 

 18-22.07.2016 r., zagraniczny staż przemysłowy w 

firmie Karl Deutsch GmbH (Wuppertal, Germany), 

 05-09.12.2011 r., Ostfalia University of Applied 

Sciences (Wolfenbüttel, Germany). 

5. Organizacja nauki 

Pełnione funkcje na Uczelni: 

 Prodziekan ds. współpracy z gospodarką na Wy-

dziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki 

Poznańskiej od 01.09.2020 r. do 31.08.2024 r., pi-

smo RO-030/327/20/1024, 

 Członek Komisji ds. postępowań o nadanie stopnia 

doktora na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transpor-

tu Politechniki Poznańskiej (od 2020 r.), 

 Członek Zespołu ds. Współpracy z Gospodarką 

Politechniki Poznańskiej, powołanie na okres od 

07.01.2021 r. do 31.08.2024 r., pismo RO-

030/6/21/7, 

 Sekretarz Komisji habilitacyjnej dr inż. Rafała Kowa-

lika (posiedzenie komisji 16.03.2021 r.), 

 Członek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Trans-

portu Politechniki Poznańskiej od 2020 r., 

 Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Trans-

port Politechniki Poznańskiej od 2019 r., 

 Członek Komisji oceniającej wystąpienia na XX 

Studenckiej Sesji Naukowej Wydziału Inżynierii Lą-

dowej i Transportu, w dniu 18.05.2021 r. oraz w la-

tach ubiegłych, 

 Opiekun specjalności Transport Szynowy na Wy-

dziale Inżynierii Lądowej i Transportu w latach 

2012 – 2020, 

 Kierownik Laboratorium Badań Zespołów i Elemen-

tów Pojazdów Szynowych (od 2014 r.). 

 Pełnione funkcje poza Uczelnią: 

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechani-

ków Polskich SIMP, odział w Poznaniu okres człon-

kostwa od 2017 r., pełnione funkcja, członek sto-

warzyszenia,  

 Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Dia-

gnostyki Technicznej SIMP, okres członkostwa od 

2017 r., pełniona funkcja, członek zarządu stowa-

rzyszenia. 

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: Budowa pojazdów 

drogowych (wykład, MiBM, sem. 5, st. I) – ocena 

4,60 (7 ankiet), 

 Semestr zimowy 2020/2021: Teoria ruchu pojaz-

dów drogowych (wykład, MiBM, sem. 5, st. I) – 

ocena 4,58 (7 ankiet), 

 Semestr zimowy 2020/2021: Automatyka i roboty-

ka (wykład, MiBM, sem. 5, st. I) – ocena 4,03 (9 an-

kiet). 

 
Autorstwo skryptów i podręczników: 

 Zjawiska nieliniowe w strefie kontaktu okładziny 

ciernej z tarczą hamulcową pojazdu szynowego, 

monografia naukowa 2019 r., Wydawnictwo Poli-

techniki Poznańskiej. 
 

Liczba wypromowanych dyplomantów  

(inż./mgr, przed habilitacją 57/10, po habilitacji 6/8): 
 

Inne: 

 Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe uzyskane 

w roku akademickim 2019/2020, pismo RO-

1170/4/20/760 z dnia 15.07.2020 r., 

https://www.ostfalia.de/cms/en/
https://www.ostfalia.de/cms/en/


 

 

 Członek Komisji Egzaminacyjnej w Sieci Badawczej 

Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i 

Górnictwa Skalnego, powołanie decyzją Dyrektora 

Instytutu dr inż. Marcina M. Kruka w dniu 

08.10.2020 r., legitymacja nr NK-101-L-357/20, 

 Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 

Poznaniu pod numerem 6-03223 powołany decyzją 

Nr 25188/E/2016 do egzaminowania kwalifikacji w 

zawodzie: Technik elektroenergetyk transportu 

szynowego z uprawnieniem 

311302/E.25./E.26./2016 od 2016 r., 

 Przewodniczący Komisji Egzaminacyjne w Izbie 

Rzemieślniczej w Poznaniu w zawodzie Mechanik 

Motocyklowy, powołany decyzją w 2015 r. 




