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Podstawa opracowania: pismo Pana Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna 
Politechniki Gdańskiej, prof. dr. hab. inż. Michała Wasilczuka nr 025/WIMiO/2022 z dnia 18.01.2022 r. wraz 
z dokumentacją wniosku kandydata 

 
 
 
1. Charakterystyka sylwetki Kandydata – przebieg kształcenia, pracy zawodowej oraz 

aktywność naukowo-dydaktyczna i popularyzatorska na rzecz nauki 
 
 Pan dr inż. Karol Tucki urodził się w dniu 17 sierpnia 1979 roku w Elblągu. Studia wyższe 
rozpoczął w 1998 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, gdzie w 2002 roku 
uzyskał tytuł zawodowy inżyniera na podstawie pracy dyplomowej pt. „Wpływ tolerancji palisady 
wirnikowej na częstości drgań własnych łopatek”. Dalsze kształcenie, studia magisterskie 
uzupełniające, realizował na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie na kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie eksploatacja pojazdów i maszyn. W 
dniu 7 maja 2004 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera na podstawie pracy dyplomowej 
pt. „Modernizacja kotłowni węglowej na zrębki drewniane z uwzględnieniem zasad logistyki”. 
 
 W latach 2004÷2006 Kandydat był studentem studiów doktoranckich na Wydziale 
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych w 
dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” uzyskał w dniu 12 grudnia 2006 roku na tym samym 
wydziale na podstawie przedstawionej do obrony rozprawy doktorskiej nt. „Metoda projektowania 
stopnia turbinowego z wykorzystaniem sieci neuronowych i algorytmów genetycznych”. 
Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. inż. Krzysztof Kosowski, prof. nadzw. PG, a 
recenzentami pracy doktorskiej byli: prof. dr hab. inż. Zygfryd Domachowski z Politechniki Gdańskiej 
oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej. 
 
 W dalszych etapach kształcenia Pan dr inż. Karol Tucki w roku 2010 ukończył dwusemestralne 
studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zarządzania projektem, a w roku 
2012 studia podyplomowe w zakresie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
  



– 2 – 

 
 Karierę zawodową Pan dr inż. Karol Tucki rozpoczął w roku 2007 w Instytucie Lotnictwa 
w Warszawie na stanowisku inżynier. W roku 2008 na mocy porozumienia stron kontynuował 
zatrudnienie w firmie GE Company Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako inżynier konstruktor. Od roku 
2012 Pan dr inż. Karol Tucki jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie pełni funkcję Kierownika Katedry Inżynierii Produkcji 
oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej. 
 
 W zakresie działalności naukowej Kandydat zajmuje się stosunkowo rozległym obszarem 
tematycznym, zarówno w zakresie zagadnień inżynierskich jak i analizy systemów technicznych, 
wykorzystując zdobyte umiejętności i wiedzę z zakresu technologii informacyjnych (bazy danych, sieci 
neuronowe, algorytmy genetyczne) oraz komputerowych narzędzi wspomagania projektowania (MES, 
CFD) i innego oprogramowania inżynierskiego. 
 Udokumentowana osiągnięciami publikacyjnymi, tj. współautorstwo monografii i rozdziałów 
w monografiach oraz współautorstwo artykułów w czasopismach posiadających współczynnik 
wpływu IF, aktywność naukowa Kandydata dotyczy głównie: 
- badań efektywności urządzeń energetycznych przeznaczonych dla energetyki systemowej, 

rozproszonej, prosumentów i gospodarstw domowych, 
- oceny możliwości redukcji zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach 

indywidualnych, 
- oceny rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie, 
- badań biopaliw do zasilania silników spalinowych w zastosowaniach transportowych. 
 
 Jako główne osiągnięcie naukowe, przedłożone do oceny we wniosku o przeprowadzenie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-
technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Pan dr inż. Karol Tucki wskazuje cykl 
powiązanych tematycznie ośmiu artykułów naukowych zatytułowany „Efektywność energetyczna 
pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi biopaliwami”. 
 
 Wyniki swoich prac, oprócz ich publikowania w monografiach i czasopismach naukowych, 
Kandydat prezentował wielokrotnie jako aktywny uczestnik na kilkunastu konferencjach naukowych, 
zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W obszarze wynalazczości, komercjalizacji i ochrony 
własności intelektualnej Kandydat dokumentuje swe osiągnięcia w postaci współtworzenia dwóch 
przyznanych patentów oraz dziewiętnastu zgłoszeń patentowych. 
 
 Działalność dydaktyczna Pana dr inż. Karola Tuckiego jako pracownika uczelni wyższej na 
stanowisku adiunkta obejmuje prowadzenie zajęć wykładowych i ćwiczeniowych ze studentami 
Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na trzech 
kierunkach kształcenia, tj. zarządzanie i inżynieria produkcji, technologie energii odnawialnej, 
inżynieria systemów biotechnicznych. Ponadto jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych 
studentów, zarówno na studiach inżynierskich jak i magisterskich oraz pełni funkcję promotora 
pomocniczego w czterech postępowaniach o nadanie stopnia doktora nauk. Kandydat podejmuje 
również liczne działania na rzecz opracowywania i doskonalenia programów kształcenia oraz 
współpracy jednostki zatrudniającej z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze badawczym i 
dydaktycznym. 
 
 W zakresie działalności organizacyjnej i popularyzującej naukę Pan dr inż. Karol Tucki może 
się wykazać pokaźną ilości inicjatyw i pełnionych funkcji, m.in. jako Kierownik Katedry Inżynierii 
Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW, Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii 
Mechanicznej oraz członek kilku komisji wydziałowych. Pełnił rolę redaktora gościnnego wydań 
specjalnych czasopism Sustainability oraz Advances in Environmental and Engineering Research - 
Energy, Economy, and Environment: A Worldwide Research Update. Jest inicjatorem w nawiązywaniu 
współpracy macierzystej uczelni w innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i zagranicą 
oraz podejmuje zaangażowanie w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów badawczych i 
dydaktycznych, również aktywnie w nich uczestnicząc. 
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 Podsumowując, ogólna charakterystyka Kandydata wskazuje na istotną aktywność naukową, 
dydaktyczną i organizacyjną Pana dr. inż. Karola Tuckiego jako pracownika naukowego i 
dydaktycznego na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie oraz realizowaną we współpracy z innymi instytucjami naukowymi, która wraz ze 
wskazanym we wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego cyklem powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w 
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych 
spełniają przesłanki zawarte w art. 219 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), jako podstawa ubiegania się o stopień naukowy 
doktora habilitowanego. 
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2. Analiza i ocena osiągnięć naukowych o których mowa w art. 219 ust. 1. pkt 2 Ustawy i ich 
wkładu w rozwój dyscypliny inżynieria mechaniczna 

 
 Jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna 
Pan dr inż. Karol Tucki w złożonym wniosku z dnia 23 września 2021 roku podaje cykl powiązanych 
tematycznie artykułów naukowych. Wniosek jest skierowany do Rady Dyscypliny Naukowej 
Inżynieria Mechaniczna Politechniki Gdańskiej za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. 
Wskazany we wniosku cykl artykułów naukowych jest objęty wspólnym tytułem „Efektywność 
energetyczna pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi biopaliwami” i 
składa się na niego łącznie osiem publikacji, w tym 6 publikacji wieloautorskich i dwie publikacje 
autorskie Kandydata. 
 Wszystkie pozycje zostały opublikowane w latach 2019-2021 w recenzowanych czasopismach 
naukowych o zasięgu międzynarodowym, posiadających współczynnik wpływu IF oraz 
indeksowanych w głównych, międzynarodowych bazach informacji naukowej, m.in. Web of Science, 
Scopus. Znakomita większość z nich, a mianowicie siedem, zostało opublikowanych przez 
Multidisciplinary Digital Publishing Institute MDPI (czasopisma Sustainability oraz Energies) a jeden 
przez Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej (Rocznik Ochrona Środowiska - Annual Set The 
Environment Protection). Są to następujące pozycje: 

1. Tucki K., Mruk R., Orynycz O., Wasiak A., Botwińska K., Gola A. Simulation of the Operation of a 
Spark Ignition Engine Fueled with Various Biofuels and Its Contribution to Technology 
Management. Sustainability 2019, 11, 2799. (70 pkt. MEiN, IF: 2,576). 
DOI: https://doi.org/10.3390/su11102799 

2. Tucki, K., Mruk, R., Botwińska, K., Mieszkalski, L., Kulpa, K. A Comparative Analysis of Approval 
Driving Tests in the Context of Carbon Dioxide Emissions on the Example of Selected Passenger 
Cars. Annual Set The Environment Protection 2020, 22, 859-879. (40 pkt. MEiN, IF: 0,804). Online 
access: http://ros.edu.pl/index.php/component/content/article/865-060-ros-v22-
r2020.html?Itemid=299&lang=pl 

3. Tucki K., Mruk M., Orynycz O., Botwińska K., Gola A., Bączyk A. Toxicity of Exhaust Fumes (CO, NOx) 
of the Compression-Ignition (Diesel) Engine with the Use of Simulation. Sustainability 2019, 11, 
2188. (70 pkt. MEiN, IF: 2,576). DOI: https://doi.org/10.3390/su11082188 

4. Tucki K., Orynycz O., Mruk R., Świć A., Botwińska K. Modeling of Biofuels Emissivity for Fuel Choice 
Management. Sustainability 2019, 11(23), 6842. (70 pkt. MEiN, IF: 2,576). 
DOI: https://doi.org/10.3390/su11236842 

5. Tucki K., Orynycz O., Wasiak A., Świć A., Mruk R., Botwińska K. Estimation of Carbon Dioxide 
Emissions from a Diesel Engine Powered by Lignocellulose Derived Fuel for Better Management of 
Fuel Production. Energies 2020, 13(3), 561. (140 pkt. MEiN, IF: 3,004), 
DOI: https://doi.org/10.3390/en13030561 

6. Tucki, K., Wasiak, A., Orynycz, O., Mruk, R. Computer Simulation as a Tool for Managing the 
Technical Development of Methods for Diagnosing the Technical Condition of a Vehicle. Energies 
2020, 13(11), 2869. (140 pkt. MEiN, IF: 3,004). DOI: https://doi.org/10.3390/en13112869 

7. Tucki, K. A Computer Tool for Modelling CO2 Emissions in Driving Tests for Vehicles with Diesel 
Engines. Energies 2021, 14, 266. (140 pkt. MEiN, IF: 3,004). 
DOI: https://doi.org/10.3390/en14020266 

8. Tucki, K. A Computer Tool for Modelling CO2 Emissions in Driving Cycles for Spark Ignition 
Engines Powered by Biofuels. Energies 2021, 14, 1400. (140 pkt. MEiN, IF: 3,004). 
DOI: https://doi.org/10.3390/en14051400 
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https://doi.org/10.3390/su11082188
https://doi.org/10.3390/su11236842
https://doi.org/10.3390/en13030561
https://doi.org/10.3390/en13112869
https://doi.org/10.3390/en14020266
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 Sumaryczna wartość współczynników wpływu przedstawionych publikacji (sumaryczny 
impact factor) wynosi Σ IF = 20,548, natomiast łączna liczba punktów wg wykazu czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i 
Nauki wynosi 810 pkt. Pod względem jakości publikacyjnej, wyrażonej wartością podanych 
wskaźników naukometrycznych czasopism, osiągnięcie naukowe nie budzi zatem zastrzeżeń. 
 
 Deklarowany merytoryczny i redaktorski wkład Kandydata w powstanie w/w publikacji 
wieloautorskich obejmuje współudział m.in. w formułowaniu hipotez, określeniu celu prac, 
opracowaniu planu przeprowadzonych badań, zgromadzeniu materiałów źródłowych i analizie 
zawartych w nich wyników badań eksperymentalnych, opracowaniu koncepcji, przygotowaniu oraz 
opracowaniu specjalistycznych komputerowych narzędzi obliczeniowych, wykonaniu doświadczeń, 
analizie i opracowaniu wyników badań oraz przygotowaniu manuskryptów, pełnienie roli autora 
korespondencyjnego. 
 
Tematyka naukowa osiągnięcia i ocena zgodności tematycznej poszczególnych prac 
wchodzących w skład cyklu publikacyjnego 
 
 Oceniając określenie tematyki wiodącej cyklu publikacyjnego jako osiągnięcia naukowego 
należy uznać jej zasadność z punktu widzenia aktualności problemów badawczo-rozwojowych w 
dziedzinie napędów spalinowych pojazdów. Sformułowany temat Efektywność energetyczna pojazdów 
samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi biopaliwami wskazuje bowiem na badania 
dotyczące oceny sprawności przetwarzania energii w ruchu drogowym pojazdów przy zasilaniu ich 
różnymi paliwami ze źródeł odnawialnych. Jako ogólny cel zrealizowanych prac prezentowanych w 
cyklu publikacyjnym Kandydat podaje „określenie możliwości zastosowania ilościowych modeli zużycia 
paliwa do określenia emisji dwutlenku węgla i spełnienia wymagań stawianych dla różnych pojazdów w 
testach jezdnych w funkcji parametrów technicznych pojazdów, rodzaju zastosowanego testu jezdnego i 
rodzaju paliwa oraz oddziaływania na parametry techniczne silnika pojazdu”, co, pomimo zawiłości 
sformułowania wskazuje na istnienie związku z przyjętą tematyką cyklu, głównie z uwagi na 
szacowaną w badaniach wartość emisji dwutlenku węgla jako parametru bezpośrednio powiązanego 
ze zużyciem paliwa przez pojazd. 
 
 Jednakże analizując podane przez Kandydata cele szczegółowe cyklu publikacyjnego należy 
uznać, że tylko cześć z pozycji literaturowych wchodzących w jego skład pozostaje w ścisłym 
związku z tematyką osiągnięcia. Mianowicie: 

 prace 1-3 dla których Kandydat podaje jako cel szczegółowy „wykazanie, w kontekście testów 
jezdnych oraz systemu „start-stop”, że dodatek biopaliwa zmniejsza emisję dwutlenku węgla, 
jednocześnie powodując wzrost zużycia paliwa oraz wzrost emisji pary wodnej”  

 prace 4-5 dla których Kandydat podaje jako cel szczegółowy ”określenie, w kontekście testów 
jezdnych oraz w kontekście oceny efektów środowiskowych (LCA) wpływu zastosowanych paliw i 
biopaliw na emisje dwutlenku węgla i emisje pary wodnej z silnika spalinowego”. 

 
Natomiast kolejne prace nie wskazują na istnienie ścisłego powiązania z tematyką osiągnięcia. I tak: 

 praca 6 dla której Kandydat podaje jako cel szczegółowy „wykazanie możliwości wykorzystania 
prądnic synchronicznych trójfazowych do hamowania pojazdów w testach jezdnych” wskazujący 
na brak powiązania z tematyką osiągnięcia naukowego,  

 prace 7-8 dla których Kandydat podaje jako cel szczegółowy „wykazanie przydatności sieci 
neuronowych do modelowania testów jednych” wskazujący pośredni związek z tematyką 
osiągnięcia naukowego (jedynie w zakresie metodologicznym a nie poznawczym). 

 
 Ponadto Kandydat w znacznej części autoreferatu, oprócz przedstawienia metodologii badań, 
wyników i wniosków zawartych w wyżej wymienionych osiągnięciach publikacyjnych, zamieszcza 
bardzo obszernie wyniki innych badań i symulacji (nie ujętych w treściach cyklu publikacyjnego), 
które wg Autora „umożliwiają analizę pojazdów silnikowych (samochodów osobowych) z punktu 
widzenia parametrów eksploatacyjnych tych pojazdów, specyfikacji testów jezdnych i ich liczby, a także 
porównania wyników testów samochodów osobowych”. Pomijając niejasność sformułowania celu 
utylitarnego tych badań (np. co wg autora oznacza możliwość analizy pojazdów silnikowych z punktu 
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widzenia specyfikacji testów jezdnych) oraz tego, że załączone wyniki nie są integralną częścią cyklu 
publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, ich wartość poznawcza w postaci mnogości 
wykresów dotyczących m.in. odchylenia standardowego chwilowych wartości przyspieszenia i 
prędkości pojazdu w trakcie realizacji testu jezdnego, gęstości prawdopodobieństwa momentu 
obrotowego w funkcji prędkości kątowej wału korbowego i różnych innych zestawień parametrów 
kinematycznych i dynamicznych pojazdów w testach jezdnych jest znikoma z punktu widzenia 
tematyki i wskazanego celu naukowego cyklu publikacyjnego. Co więcej, ich zamieszczenie i 
wielokrotne powielanie w treści autoreferatu powoduje rozmycie istoty i znacząco utrudnia analizę 
wartości merytorycznej zasadniczego osiągnięcia, stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień 
naukowy doktora habilitowanego przez Kandydata i nie będą w dalszej części opinii analizowane i 
komentowane. 
 
Metodyka i wyniki badań oraz ocena ich wkładu w rozwój dyscypliny inżynieria mechaniczna 
 
 Główny trzon metodologiczny badań realizowanych w ramach przedstawionych przez 
Kandydata prac naukowych opiera się o modelowanie ruchu pojazdów w warunkach symulowanych 
testów jezdnych. Modele pojazdu obejmujące jego właściwości kinematyczne i dynamiczne, 
energetyczne i emisyjne opracowane zostały głównie w oparciu o zebrane dane literaturowe. Modele 
te zostały zaimplementowane przez Kandydata w środowisku programistyczno-symulacyjnym SciLab 
w formie wyodrębnionych modułów obliczeniowych. Podstawowymi informacjami wejściowymi do 
obliczeń były profile prędkości i przyspieszeń określone w procedurach poszczególnych testów 
jezdnych. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych opublikowanych w literaturze w zakresie 
charakterystyki zużycia paliwa silników spalinowych Autor określał zapotrzebowanie na paliwo w 
funkcji momentu obrotowego i prędkości kątowej wału korbowego silnika analizowanych pojazdów, 
co z kolei umożliwiło oszacowanie charakterystyki dawkowania paliwa na jeden cykl roboczy pracy 
silnika. 
 Przebieg strat mechanicznych w układzie napędowym i sprawność układu przeniesienia 
napędu zostały określone z wykorzystaniem sieci neuronowych o właściwościach aproksymujących 
na podstawie danych opublikowanych w literaturze. Opory ruchu były określane na podstawie 
zależności matematycznych opisanych w regulaminach badawczych testów jezdnych. W rezultacie 
otrzymywano profile chwilowej prędkości obrotowej i momentu obrotowego generowanego przez 
silnik podczas trwania całego testu jezdnego, co w połączeniu z wcześniej określoną charakterystyką 
jednostkowego zużycia paliwa oraz zapotrzebowania na energię pozwoliło wygenerować przebieg 
zmian strumienia paliwa zużywanego przez pojazd w czasie trwania testu. Przy założeniu 
wytwarzania przez układ zasilania pojazdu mieszanki stechiometrycznej w każdych warunkach pracy 
silnika (dotyczy silników o zapłonie iskrowym) określany był również chwilowy strumień masowy 
zużywanego powietrza.  
 Uwzględniając udział poszczególnych pierwiastków w mieszance jak wodór, węgiel i tlen oraz 
wartość opałową testowanych paliw, w tym niezbędną równoważność energetyczną strumienia 
różnych paliw, a także podstawowe reakcje chemiczne spalania całkowitego węglowodorów obliczano 
chwilową i skumulowaną w teście emisję jednostkową dwutlenku węgla CO2 i pary wodnej H2O. W 
jednej z prac (nr 3) określano również chwilową i skumulowaną w teście emisję jednostkową tlenków 
azotu NOx oraz tlenku węgla CO, przy czym poza ogólną informacją odnośnie bazowania na zawartej w 
literaturze „charakterystyce emisyjności tlenków azotu i tlenku węgla w funkcji prędkości kątowej 
wału korbowego silnika i momentu obrotowego na wale korbowym silnika” nie podano żadnych 
szczegółów, pozwalających na szczegółową analizę metodyki obliczeń i choćby ogólną weryfikację 
uzyskanych wyników. 
 W części prac uwzględniono dodatkowo analizę cyklu życia pojazdu i paliw LCA w określaniu 
emisji jednostkowej dwutlenku węgla CO2 i pary wodnej H2O (prace 4 i 5) oraz wykorzystanie sieci 
neuronowych do określania chwilowej wartości zużycia paliwa w funkcji prędkości kątowej i 
momentu obrotowego na wale korbowym silnika oraz parametrów pracy układu przeniesienia 
napędu (prace 7 i 8). 
 
 Dokonując oceny merytorycznej uzyskanych wyników należy mieć na uwadze ich niemal 
wyłącznie czysto symulacyjny charakter oraz przyjęcie wielu założeń upraszczających oraz 
idealizujących przebieg zaimplementowanych w modelach zjawisk fizycznych i chemicznych (np. 
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zasilanie silnika o zapłonie iskrowym mieszanką stechiometryczną we wszystkich stanach pracy, 
nieuwzględnianie specyfiki stanów nieustalonej pracy silnika, w tym emisyjności i zużycia paliwa 
podczas ciepłego i zimnego rozruchu silnika, przyjęcie przebiegu spalania wg idealnych reakcji 
chemicznych z wyłączeniem spalania niecałkowitego i niezupełnego, nieuwzględnienie dostosowania 
parametrów pracy układów zasilania silników w przypadku zasilania paliwami zawierającymi wysoką 
zawartość alkoholi i tlenowych związków organicznych, jednakowa sprawność spalania i sprawność 
silnika przy zasilaniu różnymi paliwami itp.). W związku z tym wiele wniosków poznawczych 
sformułowanych w dalszej części przez Kandydata ma charakter oczywistej wiedzy ogólnej, 
wynikającej z podstawowych cech i różnic parametrów energetycznych i fizyko-chemicznych 
badanych paliw, a przez to że nie zweryfikowanych eksperymentalnie, w niektórych przypadkach 
możliwe że błędnych. To z kolei sprawia, że wartość dysertacyjna zrealizowanych przez Kandydata 
prac ma bardziej charakter metodologiczny niż naukowo-poznawczy, i w takim w większości 
zakresie mogąca oddziaływać na rozwój dyscypliny inżynieria mechaniczna. 
 
 Odnosząc się krytycznie do wybranych, najistotniejszych osiągnięć prezentowanego dorobku 
Kandydata jako wkładu do dyscypliny inżynieria mechanicznej stwierdza się jak niżej. 
 
 Kandydat dokonując ogólnej oceny wartości swych dokonań błędnie zauważa (str. 84) że 
stanowią one „uzupełnienie luki powstałej na etapie konstruowania silników, gdzie uwzględnia się 
zasilanie tylko paliwami konwencjonalnymi”, podczas gdy np. od wielu lat produkuje się i eksploatuje 
pojazdy typu „flex fuel” przystosowane do spalania mieszaniny bioetanolu z benzyną w zmiennym 
stosunku od 0% do 85% etanolu, które chociażby są wyposażone w dodatkowe funkcjonalności 
systemu zasilania i sterowania w postaci czujników (sprzętowych lub wirtualnych) zawartości 
bioetanolu w paliwie. 
 
 W zakresie wniosków szczegółowych (str. 100-104 autoreferatu): 
 
1. Wykazanie na podstawie przeprowadzonych badań, że udział dodatku biopaliw w mieszaninie wpływa 
na emisje dwutlenku węgla, emisje tlenków azotu, wzrost zużycia paliwa oraz wzrost emisji pary wodnej 
– wniosek oczywisty i wielokrotnie potwierdzany w literaturze przedmiotu, wynikający 
bezpośrednio z podstawowych różnic parametrów fizyko-chemicznych biopaliw w stosunku do paliw 
konwencjonalnych, w tym ze zwiększonej zawartości tlenu w paliwie oraz innego stosunku wagowego 
węgla i wodoru oraz generalnie niższej kaloryczności biopaliw, przy czym wniosek: 
 
1g. Dowiodłem, że uruchomienie systemu „start-stop” powoduje spadek zużycia paliwa, jednakże jego 
wielkość zależy od charakterystyki zastosowanego testu jezdnego. W przypadku zastosowanych testów 
zawierających duży udział czasu postoju pojazdu w stosunku do całkowitego czasu testu system ”start-
stop” znacznie zmniejsza ogólne zużycie paliwa. Testy nowej generacji nie zawierają tak dużego udziału 
czasu postoju pojazdu w stosunku do czasu całkowitego testu i system „start-stop” w niewielkim stopniu 
zmniejsza ogólne zużycie paliwa - w swej istocie wydaje się zbyt daleko idący w związku z tym, że 
autor nie uwzględnia w modelach specyfiki stanów nieustalonej pracy silnika, w tym emisyjności i 
zużycia paliwa podczas ciepłego i zimnego rozruchu silnika. 
 
2. Ocena w kontekście testów jezdnych oraz w kontekście oceny efektów środowiskowych (LCA) wpływu 
zastosowanych paliw i biopaliw na emisje dwutlenku węgla i emisje pary wodnej z silnika spalinowego – 
wnioski w tym zakresie, pomimo ich w większości oczywistego charakteru, mogą stanowić istotne 
podkreślenie istotności podejścia w oszacowaniach emisji jednostkowej składników spalin 
pojazdów samochodowych uwzględniającego wpływ efektów środowiskowych w całym cyklu życia 
(produkcja i spalanie) paliw. 
 
3. Ocena w kontekście testów jezdnych możliwości wykorzystania prądnic synchronicznych trójfazowych 
do hamowania pojazdów – wniosek oceniony jako w całości spoza tematyki i celu naukowego cyklu 
publikacyjnego. 
 
4. Wykazanie na podstawie przeprowadzonych badań wykorzystujących narzędzia komputerowe 
opracowane w programie SciLab 6.1.0, Open Modelica oraz wyniki badań przeprowadzonych na 
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hamowniach podwoziowych, że sieci neuronowe mogą być wsparciem w procesie modelowania testów 
jezdnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej i poza nią (np. w USA) – w powiązaniu z oceną 
Kandydata (str. 83), że: 
Narzędzie symulacyjne w tym przypadku można adaptować do parametrów eksploatacyjnych dużego 
zbioru pojazdów reprezentujących dany rynek samochodowy. Symulatory drogowe opracowane na 
podstawie opisanego narzędzia będą umożliwiały uzyskanie bardziej precyzyjnych wartości emisyjności 
w ruchu drogowym niż przyjmowane oszacowania środowiskowe – wniosek można uznać za istotny w 
zakresie praktycznej metodologii badań pojazdów silnikowych w warunkach symulowanych 
testów jezdnych, zatem wnoszący określony wkład w rozwój dyscypliny inżynieria mechaniczna pod 
warunkiem dokonania właściwej weryfikacji eksperymentalnej wyników uzyskanych za pomocą tych 
narzędzi. 
 
 Podsumowując stwierdza się, że przedstawiony cykl publikacji naukowych, stanowiący 
podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-
technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna przez Pana dr. inż. Karola Tuckiego, a w 
szczególności wynikające z nich osiągnięcia utylitarne mogą stanowić pewien praktyczny wkład w 
rozwój dyscypliny inżynieria mechaniczna. 
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3. Ocena aktywności naukowej, w tym realizowanej w więcej niż jednej uczelni lub instytucji 
naukowej 

 
 Aktywność naukową Pana dr. inż. Karola Tuckiego można jednoznacznie oceniać jako 
ponadprzeciętną. Poza ośmioma pracami naukowymi przedstawionymi w ramach osiągnięcia 
naukowego nt. „Efektywność energetyczna pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi 
zasilanymi biopaliwami” będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna Kandydat posiada 
w swoim dorobku pokaźną liczbę publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych i innych 
czasopismach, monografiach oraz wydawnictwach konferencyjnych. Są to w większości opracowania 
wieloautorskie a problematyka tych prac może być ujęta w następujące ramy tematyczne: 
- badania efektywności urządzeń energetycznych przeznaczonych dla energetyki systemowej, 

rozproszonej, prosumentów i gospodarstw domowych, 
- ocena możliwości redukcji zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach 

indywidualnych, 
- ocena rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie, 
- badania biopaliw do zasilania silników spalinowych w zastosowaniach transportowych. 
 
 Dorobek opublikowany w czasopismach recenzowanych, posiadających współczynnik wpływu 
IF obejmuje 29 pozycji o łącznej liczbie punktów wg wykazu czasopism MEiN 2534 pkt. Jeśli chodzi o 
publikacje w innych czasopismach, nieposiadających współczynnika wpływu IF to jest to 41 pozycji 
autorskich lub wieloautorskich oraz 25 publikacji naukowych w recenzowanych materiałach 
konferencyjnych. Ponadto Kandydat był współautorem sześciu rozdziałów w monografiach 
naukowych oraz współautorem jednej monografii naukowej. Łączna liczba przyznanych punktów za 
tę grupę publikacji wg wykazu czasopism MEiN to 780 pkt. Kandydat był prelegentem na sześciu 
krajowych konferencjach naukowych oraz uczestnikiem innych sześciu konferencji naukowych, 
zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. 
 
 Obiektywnym podsumowaniem aktywności naukowej Pana dr. inz. Karola Tuckiego są 
uzyskane wskaźniki naukometryczne, określane na podstawie indeksowanych prac w bazie Web of 
Science, tj.: 

- sumaryczny Impact Factor według listy Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z 
rokiem opublikowania: ................................................................................................................................................. 88,918 

- liczba cytowań publikacji: 
 • bez autocytowań: ................................................................................................................................................................ 169 
 • z autocytowaniami: ............................................................................................................................................................ 281 

- indeks Hirscha: .......................................................................................................................................................................... 10 
 
 Ponadto Pan dr inż. Karol Tucki uczestniczył w pięciu projektach badawczych, zarówno jako 
wykonawca lub kierownik, w tym w jednym międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym 
przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji w charakterze eksperta z 
zakresu Inżynierii produkcji. 
 
 W obszarze wynalazczości, komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej Pan dr inż. Karol 
Tucki dokumentuje swe osiągnięcia w postaci współtworzenia dwóch przyznanych patentów oraz 
dziewiętnastu zgłoszeń patentowych. 
 
 Za osiągnięcia naukowe Pan dr inż. Karol Tucki był dwukrotnie uhonorowany indywidualną 
nagrodą JM Rektora SGGW (II i III stopnia). 
 
 Pan dr inż. Karol Tucki w swej karierze zawodowej odbył jedno- i trzymiesięczne zagraniczne 
staże naukowe w Faculty of Mechanical Engineering, University of Zilina oraz kilka wizyt studyjnych w 
oddziałach produkcyjnych General Electric, tj. General Electric Schenectady (USA) i General Electric 
Nuovo Pignone (Włochy). 
 



– 10 – 

 Wielokrotnie pełnił rolę recenzenta nadesłanych artykułów do opublikowania w 
zagranicznych czaspoismach naukowych, m.in.: Applied Sciences, Sustainability, Symmetry, Processes, 
Catalysts, Energies, Aerospace, ChemEngineering, Mathematics. Był także redaktorem gościnnym 
wydań specjalnych czasopism Sustainability, Advances in Environmental and Engineering Research. 
 
 Podsumowując, dotychczasową działalność naukową Pana dr. inż. Karola Tuckiego, w tym 
realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej należy uznać za istotną i ocenić 
pozytywnie. 
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4. Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzujące naukę oraz współpraca z 
otoczeniem społecznym i gospodarczym 

 
 Pan dr inż. Karol Tucki od roku 2012 jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Szkoły 
Głównej Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji na stanowisku 
adiunkta. Pełnił funkcję kierownika Katedry Inżynierii Produkcji a obecnie jest Zastępcą Dyrektora 
Instytutu Inżynierii Mechanicznej. 
 
 W zakresie działalności dydaktycznej Kandydat prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału 
Inżynierii Produkcji na trzech kierunkach kształcenia: zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) - studia 
stacjonarne i niestacjonarne, technologie energii odnawialnej (TEO) - studia stacjonarne, inżynieria 
systemów biotechnicznych (ISB) - studia stacjonarne pierwszego stopnia. Prowadzone przez niego 
zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń obejmują następujące moduły kształcenia: Eksploatacja 
techniczna, Materiałoznawstwo, Metody wytwarzania, Technologie przetwarzania materiałów, 
Organizacyjne i technologiczne przygotowanie produkcji, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, 
Rachunek kosztów dla inżyniera, Technologie wytwarzania, Technologia i organizacja oraz 
Zarządzanie usługami w zapleczu technicznym rolnictwa. Kandydat pełnił też rolę promotora w 
przypadku 42 prac magisterskich i 58 prac inżynierskich oraz rolę recenzenta w przypadku 8 prac 
magisterskich i 39 prac inżynierskich. Ponadto sprawuje funkcję promotora pomocniczego w 4 
postępowaniach o nadanie stopnia doktora. 
 Pan dr inż. Karol Tucki na Wydziale Inżynierii Produkcji pełnił funkcję Przewodniczącego 
zespołu ds. opracowania programów kształcenia i materiałów dydaktycznych dla zmodernizowanego 
kierunku nauczania zarzadzanie i inżynieria produkcji. Jest autorem programu kształcenia i 
materiałów dydaktycznych z przedmiotów „Metody wytwarzania” (dla studentów studiów 
stacjonarnych 1 stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji), „Organizacyjne i techniczne 
przygotowanie produkcji” (dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji), „Technologia i organizacja” (dla studentów studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych). Ponadto jest Koordynatorem 
zadania w projekcie POWR, w ramach którego odpowiada za organizację i zgodność z programem 
kształcenia przekazywanych na wykładach treści przez profesorów z zagranicy. 
 Kandydat był inicjatorem porozumienia o współpracy z Firmą Abplanalp w wyniku którego na 
Wydziale Inżynierii Produkcji powstało dydaktyczne laboratorium obróbki metali, wyposażone w 
nowoczesne centra obróbcze CNC. 
 
 W zakresie popularyzatorskim Kandydat uczestniczył m.in. w działaniach podejmowanych na 
rzecz kół naukowych i młodzieży m.in. jako członek Komisji Konkursowej w sekcji Inżynieryjnej 
podczas XL Przeglądu Dorobku Kół Naukowych SGGW i jako członek Komisji Konkursowej 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 
SGGW. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. 
 
 Pan dr inż. Karol Tucki podejmował szereg aktywności organizacyjnych na Wydziale Inżynierii 
Produkcji SGGW, np. w postaci utworzenia warsztatów z programu Comsol Multiphysics lub 
organizacji spotkań dla studentów z przedstawicielami biznesu „Drogi do AgroSukcesu”. W latach 
2014-2016 był członkiem Komisji hospitacyjnej. Ponadto, w roku 2016 był członkiem Komitetu 
organizacyjnego konferencji zorganizowanej w ramach obchodów 200-lecia SGGW w Warszawie - 
„Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym”. Za 
działalność organizacyjną Pan dr inż. Karol Tucki w roku 2020 otrzymał z rąk JM Rektora SGGW 
nagrodę indywidualną II stopnia. 
 Kandydat jest członkiem Komisji do spraw oceny pracowników, członkiem Rady Dyscypliny 
Instytutu Inżynierii Mechanicznej, członkiem Rady Programowej Wydziału Inżynierii Produkcji oraz 
członkiem Zespołu ds. opracowania misji i strategii Wydziału Inżynierii Produkcji, Instytut Inżynierii 
Mechanicznej SGGW. 
 
 W latach 2016-2020 był Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji do spraw 
współpracy z gospodarką. Z inicjatywy Kandydata w roku 2020 zostało podpisane porozumienie o 
współpracy pomiędzy SGGW a Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego, Siecią Badawczą 
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Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Siecią Badawczą Łukasiewicz 
– Przemysłowym Instytutem Motoryzacji PIMOT. Z kolei w latach 2018-2019 zostało zainicjowane i 
podpisane porozumienie w zakresie naukowej i edukacyjnej współpracy (Memorandum of 
understanding on scientific and educational cooperation) z Technical University of Kosice (Czechy) i 
University of Zilina (Słowacja). Na ich mocy pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW 
odbywają w wyżej wymienionych ośrodkach staże naukowe i wspólnie realizują projekty badawcze. 
Pan dr inż. Karol Tucki uczestniczył w realizacji 5 europejskich programów operacyjnych. Był 
współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nt. 
„Bioekonomiczne aspekty wytwarzania, dystrybuowania i wykorzystania bioproduktów 
wytwarzanych na bazie z bioodpadów i agrobiomasy”. 
 
 Podsumowując ten obszar aktywności należy podkreślić wysokie zaangażowanie i wielorakość 
podejmowanych działań przez Kandydata, zarówno w zakresie dydaktycznym, organizacyjnym i 
popularyzującym naukę oraz współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. 
 
 
 
 
 
 
5. Konkluzja recenzji 
 
 Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione osiągnięcia Kandydata, w tym w szczególności cykl 
powiązanych tematycznie artykułów naukowych zatytułowany „Efektywność energetyczna pojazdów 
samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi biopaliwami”, wskazany we wniosku jako 
osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 
dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz pozostałą 
aktywność naukową, w tym realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, 
działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzującą naukę oraz współpracę z otoczeniem 
społecznym i gospodarczym stwierdza się, co następuje. 
 Wkład osiągnięcia naukowego w rozwój dyscypliny inżynieria mechaniczna, pomimo braków 
spójności tematycznej niektórych pozycji w cyklu publikacji oraz krytycznej oceny wartości 
poznawczej może być uznany w zakresie rozwijanej metodyki badawczej za istotny. Aktywność 
naukową Kandydata wyrażona m.in. liczbą i wskaźnikami naukometrycznmi opublikowanych prac w 
dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, osiągnięciami w obszarze wynalazczości można ocenić 
jako ponadprzeciętną, a uwzględniając wskazane przykłady współpracy naukowej z innymi 
jednostkami naukowymi w kraju i za granicą można uznać warunek międzyinstytucjonalności 
naukowej Kandydata za spełniony. W zakresie osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i 
popularyzujących naukę oraz współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym Kandydat 
wskazuje szereg istotnych aktywności i uzyskanych pozytywnych efektów. 
 
 Powyższe podsumowanie pozwala sformułować wniosek o dopuszczenie Pana dr. inż. 
Karola Tuckiego do dalszego postępowania w sprawie nadania Kandydatowi stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria 
mechaniczna. 
 
 
         dr hab. inż. Paweł Woś 


