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Opinia

o całokształcie dorobku naukowego, dydaktyczn€go
i organizacyjnego dra inż. Karola Tuckiego,

wraz z osiągnięciem naukowym:
''Efektyrvność energeĘczna pojazdów samochodowych z silnikami

spalinowymi zasilanymi biopaliwami"

l. Podstawaopracowania

Niniejsza opinia została opracowana w zwizku z postępowanięm habilitacyjnym dla inz'
Karola Tuckiego na zlecenie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauko\ł/ej ,,lnłnieria
Mechaniczna'' prof. dra hab' Michała Wasilczuka z dnia 18 stycznia2jf2 r' (pisno
l. dz. 02 6 / W MIMiO / 2022).
PŹedmiotem oceny jest dorobek naukowo-badawczy' dydaktyczny i działalnośc
organjzacyjna dra inż. Karola Tuckiego wraz z cyklem publikacji' związanych
z dekIarowanyn przez Kandydata osiqgnięciem naukowym ,.Efektywność ęnergetyczna
pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi zasilanymi biopaliwami.

2. Informacje ogólne

Niniejsza opiniajest w formie i treści nietypowa w stosunku do wszystkich innych opinii'
które opmcowałem w czasie mojej pracy zawodowej. Po raz pierwszy postanowiłem nie
pozostawać całkowicie obojętnym w stosunku do przedmiotu opinii i postanowiłem nie
powstrzymywać się od elemelrtów emocionalnych zawsze uważałem to w opiniach za
niedopuszczalne. A|e tym razem mam do czynienia z mate ałem takiej jakości, że trudnojest
zna|eŹć termin dos1atecznie dosadny do określenia tej jakości: jest to po prostujakość
skandaliczna (po raz pierwszy używam takiego terminu nigdy nie sądziłem' że doczekam
takiej sytuacji) pod każdym względem: merytorycznym' formalnym, edytorskim r, r:o
nai gorsze. intelektualnym.
Materiały autorstwa Kandydata sq opracowane niesłychanie niestarannie, wręcz niechlujnie'
W swoiei długiej pracy zawodowej nie przepuściłbym studęnta o takiej wiedzy i poziomie'
jak Kandydat. przez egzamin z.,Silników spa|inowych''' ani nie zaliczyłbym mu nawet pracy
przejściowej' nie mówiąc o pmcach inŹynierskięj imagisterskiej.
Gdybym zamieścił w recenzji przynajrnniej część błędów w opracowaniu autorstwa
Kandydata. to byłaby to lista znacznie dłuŹsza od pozostalej części recenzji.

Jest zatem jakiś problenr z naszyln systemem w nauce, z naszym środowiskiem naukowym,
że można doprrścić do takiego poziomu w lozwoju naukowym młodego pokolenla.



W zwiqzku z tym inne elementy recenzji. oprócz oceny merytorycznej' są przedstawione
w sposób skrócony. gdyż znajdują się one w oficjalnej dokumentacji postępowania. skupię
się na ocenie dokonań Kandydata.

3. Ocenadorobku naukowo-badawczego.organizacyjnego
i dydaktycznego

J.l. Podstawowe dane o Habil itancie

Habilitant ukończył studia inżynierskie w Państwowej Wy^zej Szkole Zawodowej w Elblągrr
w 2002 r' W 2004 r. ukończył studia magisterskie na Wydzia|e Nauk Technicznych.
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskięgo w olsztynie' w latach 2004.2006 był studentem
studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej. Kandydat obronił doktorat w 2006 r. na
wydzialę ocęanotechniki i okrętownictwa Politecbniki Gdańskiej w dziedzinie nauki
technicme. w zakresię budowa i eksp|oatacja maszyn.
W 20 |0 r. Kandydat ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu
Warszawskiego w zakresie zarz4dzania projektami, a w 2012 r. studia podyplomowe na
Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniuersytelu warszawskiego w zakresie e|ektywności
i koŃurencyjności przedsiębiorstw.
w latach 2007-2008 Kandydat pracował w lnstytucie Lotnictwajako inzynier. w latach 2008-
-20l2 w General Elęctric company PoIskajako inżynier konstruktor.
obecnie Kandydat pracujejako adiunkt w Sfkole Głównęj Gospodarstwa więjskięgo
w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji w Katedrze Inżynierii Produkcji w Instytucie
Inzynierii Mechańcznej. Kandydat pełni funkcję kierownika Katedry i zastępcy Dyrektora
Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

3.2. Dorobek naukorra

Zainteresowania naukowe Kandydata skupiały na tematyce:
właściwośoi pojazdów samochodowych z silnikami spa|inowymi zasilanymi biopaliwami
ze wzg|ędu g{ównie na fużycię pa|iwa.

_ skutecznościurządzeńenergetycznych,
mniejszenia zułcia energii w obiektach ułteczności pub|icznej i gospodarstwach
indywidualnych,
elektromobiIności.

_ biopaliw do zasilania silników spa|inowych w transporcie'

Dorobek naukowy Habilitanta obęjmuje następującę ęlęmenty pŹedstawione w poniższej
tabeli:

Element dorobku naukowego Liczba
elementów
dorobku

Liczba
punktów
MNiSW

całkowity
IF

Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia
naukoweso

8 810 20.4'18

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących
sie w bazie Journal Citation ReDońs (JRc)

29 2534 68,918

Publikacje naukowę w czasopismach znajdujących
się w bazie Joumal Citation Repońs (JRc) łącmie
z publikaciami wchodzacymi * skIad osiąenięcia

3',1 3344 88,9t8



naukowego
Udzielone palenry międzynarodowe i kraiowe 2 l
Monosrafie i rozdziaty w monografiach 48
Publikacje naukowe w recenzowanych matęriałach
konferencvinych

33

Monografie i rozdziaty w monografiach i publikacje
naukowe w recenzowanych materiałach
konfęrencyinych

73 780

opracowania zbiorowe' katalogów fbiorów.
dokumentacja prac badawcfych, ekspeńyz utworów
i dzieł artystvcznych

l

Kietowanie międzynarodowym i i krajowymi
projektami badawcrymi oraz udział w takich
oroiektach

5

Międzynarodowe i kajowe nagrody za działalność
naukową albo
ańvstvczna

2

Wyglaszanie referatów na międzyrrarodowych
i kmjowych konferencj ach
tematvcznYch

6

sumarycmy Impact Factor według listy Joumal citation Repońs (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania, wynosi 88,91 8.

Liczba cytowali publikacji (artykuły naukowe i materiały pokonferencyjne) według:
_ bazy Web of Science (wos) to: l69 (bez autocytowań) i 281 (z autocytowaniami).
- bazy Google Scholar to: 473,
- bazy scopus to: 332.

Index Hirscha według:
- bazy Web of Science (WOS) to: 10,
- bazy Google Scholar to: 12,
- bazy Scopus to: 12.

3.3. Dorobekdydaktyczny

Dorobek dydaktycmy Kandydata dotyczy zajęć z zakresu:
- eksploatacjitechnicznej.
_ materiałoznawstwa,
- metod wytważania'
_ technologii przetwarzania materiałów.
- technologiiwytwarzania,
- organizacyjnego i technologicznego przygotowanie produkcji,
_ zarządzanieprojektami'
_ tęchnologii i organizacji'
- rachunku kosfów dla inżyniera'
_ zatządzania ls|.lgami w zapleczu technicznym rolnictwa,
_ innowacyjności,
- prowadzenia prac dyplomowych i promotorstwa pomocniczego.



Zakres tematyczny zajęć dydaktycznych nie ma praktycznie żadnego związku z tematyką
wnioskowanego przez Kandydata osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę
postępowania habilitacyjnego. Jest to wyraźnie widoczne wjakości wniosku Kandydata.

3.4. Dorobek organizacyjny

W dorobku organizacyjnym Kandydata można wyróżnić pełnienie funkcji:
- członka komisji hospitacyjnej Wydziału Inżynierii Plodukcji,

członka komitetu organizacyjnego konferencji zorganizowanej w ramach obchodów
200-lecia SGGw w warszawie _.,Prob|ęmy gospodarki energią i środowisklęm
w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym'',
pełnomocnika Dziekana wydziału Inzynierii Produkcji do spraw współpracy
z gospodarką'

_ współpracy z Siecią Badawczq Łukasiewicz. Przemysłowym Instytutem Automatyki
i Pomiarów PIAP,

- współpracy zsiecią Badawczą Łukasiewicz _ Przemysłowym Instytutem Motoryzacji
PIMOT.

. współpracy z Technical University ofKosice (Cżechy) i University ofZilina (Słowacja)'
- członka komisji do spraw oceny placowników'
- koordynatora modułu l na SGGW projektu ..Synergia _ zintęgrowany program rozwoju

SGGW".
redaktora gościnnego wydania specjalnego Sustainability .,Bioenergy and Biofuels'..

3.5. Ce| naukowy cyk|u publikacji ujęĘch jako osiągnięcie naukowe

Informacje formalne

osiągnięciem naukowym' zgodnie z ań. l6.2'1 (Dz'U' 2003 Nr 65 poz. 595; Ustawa z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakręsie sztuki)jest cykl powiązanych tęmatycznie publikacji zgodnie ze źródłem:
Załącznik nr 2a do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego: Autorefelat
w zaklesie osiągnięcia naukowegojako wkładu do dyscypliny inżynierii mechanicznej'
lII. osiągnięcie naukowe wynikające z art' 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r'
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz' U. nr 65. pof. 595 ze zm'). lII.1' opis dotyczący osiągnięcia naukowego wynikającego
z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopl ach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakręsie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.).

W skład osiągnięcia naukowęgo ',Efektywność enelgetyczna pojazdów samochodowych
z silnikami spalinowymi zasilanymi biopaliwami" wchodzi cykl 8 wybranych publikacji:

l ' Tucki K'' Mruk R., orynycz o., Wasiak A.' Botwińska K.' Gola A. Simulation of the
operation ofą spark ignition engine fueled with various biofuels and its contribution to
tęchno|ogy management. sustainability 2019. l l, l-17' (70 pkt. MNisw, IF: 2,576)

2. Tucki' K', Mruk' R., Botwińska, K.. Mieszkalski, L', Ku|pa' K. A comparative analysis of
approval driving tests in the context ofcarbon dioxidę emissions on the ęxample of
sęlected passengel cars' Annual set The Environment Protection 2020, f2,859-8.79. (4o
pkt. MNiSW. IF: 0,804)



3. Tucki K.' Mruk M., orynycz o.. Botwińska K.' Gola A.. Bączyk A. Toxicity of exhaust
fumes (co. noJ ofthe compression-ignition (diesel) engine with the use ofsimulation.
sustainabil ity 2019, l l. l-15. (70 pkt. MNisw, IF:2,576)

4' Tucki K.. orynycz o.. Mruk R'' Świć A., Botwińska K. Modeling of biofuels emissivity
for fuel choice management. Sustainability 2019. I l(23), l-22. (70 pkt. MNiSW, IF:
2.576)

5' Tucki K.. orynycz o.' Wasiak A.. Świć A'' Mruk R., Botwińska K. Estimation of carbon
dioxide ęmissions from a diesel engine powered by lignocellulose derived fuel for bettęr
management offuel production. Energies 2020. l3(3), l-29. (140 pkt. MNiSW. IF:
3,004)

6. Tucki, K., Wasiak, A.. orynycz, O.. Mruk, R, Computer simulation as a tool for
managing the technical development ofmethods for diagnosing 26 the technical
condition ofa vehicle. Energies 2020. l i(l l),2869. (140 pkt. MNiSW, IF: 3,004)

7. Tucki. K. A computer tool for modelling Cor emissions in d ving tests for vęhicles with
diesel engines. Energies 2021. 14,266. (140 pkt. MNiSW,IF: 3,004)

8. Tucki. K. A computer tool for modelling COr emissions in driving cycles for spark
ignition engines powered by biof'uels. Energies 2021. 14, 1400. (140 pkt. MNiSW tF:
3.004)

Liczba punktów MNiSW publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi
810 pkt .

Całkowity lF publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi 20.478.

ocena m€rytotYczna osiągnięcia naukowego
ocena merytoryczna osiągnięcia naukowegojest zdeterminowana wiedzą Kandydata
w zakręsie tematyki objętej osiągnięciem naukowym. Pod tym względem moja ocenajest
bardzo krytyczna. Kandydata bowiem cechuje w tym zakresie poziom co najmnięj amatorski.
Kandydat w zakresie tęmatyki. której się podjął. zwiqzanej m.in. z pojazdami
samochodowymi. silnikami spalinowymi oraz, szczególnie. z emisją zanieczyszczeń
z pojazdów samochodowych' nie ma wyksŹałcenia. wymaganego nawet na poziomie
studentów.

w opracowaniu autorstwa Kandydatajest tak duża |ista błędów' nieścisłości i innych
uchybień merytorycznych. żę przedstawienie ich niejest możliwę w ramach recenzji.
W niniejszym punkcie sq przedstawione tylko niektóre.

l. W tytule osiągnięcia naukowegojest pojęcie .'efektywność energetyczna pojazdów
samochodowych''. w opracowaniu autorstwa Kandydata nigdzię niejest zdefiniowane.
jaka wielkość fizyczna charakteryzuje tzw. efektywność enęrgętyczną. To bardzo
powazny błąd merytorycmy. który świadczy również o poziomie intelektua|nynr.
Termin ..efektywność.. oznacfa takię właściwości'jak produktywność, wydajność.
skutęcmość. Na podstawie znajomości pub|ikacji, wchodzących w skład osiągnięcia
naukowęgo Kandydata, można wnioskować. że chodzi Mu o sprawność ogólną pojazdu,
charakteryzującą zużycie pa|iwa. Tytuł osiągnięcia naukowego jest jednak nie tylko
nieprecyzyjny. ale i my|ący' Tzrv. efektywność enęrgetyczna może tęż charaktęryzować
moŹ|iwość wykonania pracy - tę właściwość determinuje przede wszystkim moc
użyteczna silnika spalinowego. a w zastosowaniu w samochodzię skutkiem sq: prędkość
nraksynralna i przyspieszenie nraksymalne pojazdu.



Jednakjeśli przedmiotęm osiągnięcia naukowego są badania fwiqfane ze z!ż.ycieln
paliwa. tojest uzasadnione zadanie pytania: w jakim celu Kandydat zajmuje się np'
emisj q pary wodnej ? oczywiście em isj a pary wodnei j est j ednoznac znię związ^na ze
zużyciem i składem paliwa. ale czy wyznacznikiem osiągnięcia naukowegojest badanie
drugorzędnego pod maczeniem naukowynr i praktyczrym zjawiska. jakim jest emisja
pary wodnej?

2. Kandydat rrie wie. co tojest emisja zanieczyszczeń. Jest to' jakjest powszechnie
wiadome' masa zanieczyszczeń' ajednostką miarjest kilogram' Kandydat przedstawia
emisję np' w gramach na kilometr.

3. Kandydat wielokrotnie używa terminu '.emisyjność.' (zapewne Jego zdaniem wymiennie
dla terminll ..emisja''|). nie Wiedz4c' co tojest. Nie należy podejrzewać, aby Kandydat
zajmował się wielkością fizyczną charakteryzującą możliwość emisji promieniowania
elektromagnetycznego przez ciało. a tojest emisyjność' inaczej zdolność emis1jna.

4' Kandydat nie wie' co tojest metodologia' Jak wiadomo.jest to nauka o netodach badań
nauko\łTch stosowanych w danej dziedzinie wiedzy. Kandydat używa tego terminu dla
metodyki' którajest zbiorem zasad dotyczących sposobów wykonywaniajakiejś pracy.

5' Kandydat nie wie' co tojest technologia. Uzywa wielokrotnie tego tęrminu W sensle
technika' w rzeczywistości technologiajest metodą przygotowania i prowadzenla
procesu produkcyjnego Iub przetwórczęgo.

6' Kandydat wielokrotnie pisze o limitowaniu emisji zanieczyszczeń (a nawet emisji spalin
sic!) w stosunku do pojazdów samochodowych i silników spalinowych' To bardzo

powuny błąd merytoryczny' w rzęczywistości limity są ustalane dla pewnych
zerowynriaroĘch charakterystyk emisji zanieczyszczeń. mianowicie dla pojazdów
samochodowych o masie odniesienia mniejszej niż 26l0 kgjest to emisja drogowa
zanieczyszczeń' będąca pochodną emisji zanieczyszczeń względem drogi przebywanej
ptzez pojazd. D|apojazdów o masie odniesienia większej niź 26l0 kgjest oceruana
emisjajednostkowa zanieczyszczeń. będqca pochodną emisji zanieczyszczeń względem
mocy użytęcznęj siInika.

7. Kandydat nie wie' co tojest przebieg pewnej wielkości fizycznej. wieloklotnie naz)wa
przebiegiem zaleŹnośćjednej wieIkości fizycznej od innej wielkości fizycznej' nie
będącej czasem lub monotonicznq funkcją czasu. Takjest np' dla stwierdzeń tak błędnych
.iak ,.przebieg maksymalnego momentu obrotowego silnika w funkcji prędkości
obrotowej wału korbowego silnika''. Nawiasem mówiąc jest to ',zależność momentu
obrotowego od prędkości obrotowej,.' a funkcja to sposób przyporządkowania elementów
pewnego zbioru elementom innego zbiolu' o czym naj\'lyraźniej Kandydat nie \^ie'

8. Wiedza Kandydata w zakresie silników spalinowych niekiedy nie osiąga poaomu
dziennikarzy' Kandydat używa dla takich wielkości. jak skok tłoka i średnica cylindra
terminów ',skok i średnica węwnętrzna'. (sic!). wykazując tym catkowity
nieprofesjonalizm. Podobnie Kandydat uzywa tajemniczych, nieznanych w naukach
o silnikach spalinowych' terminów takich' jak ,'charakterystyka robocza silnika'..

9. Kandydat nie rozróżnia pojęć .'więlkość'' i ,.wartość''. To bardzo poważny błqd. nawet
natuw intelektualnei.

I Nawiasem mówiąc. t|żywanie d|a tej samej wielkości różnych terminów (nawet,jęś|i by to Die było
tak nieprawidłowe, jak w omawianyDr wypadku)jest powaŹnym błęd€m nie 1yIko formalnym' ale
i mervtorvcznvm.



10. Kandydat nie wie, co to jest transformata. Używa tęgo terminu w sensie transfomacji,
czyli przekształcenia' Transfolmata jest natomiast wynikięm transformacji, czyli tzw'
obrazem przekształcenia. To bardzo poważny błąd merytoryczny.

l 1 . Bardzo poważnym błędem jest opisywanie' że do napędu rozrządu jest stosowany pasek.
w rzeczywistości niejest to przekładnia pasowa, tylko pżekładnia z paskiem zębatym'

l2. Kandydat ułwa ''żurnalistyczlego'. terminu ,'kaloryczność paliwa,,. Zapewne nie wie.
że jest pewna wielkość fizyczna wańość opałowa paliwa'

l3. Kandydat używa komiczno.pompatycznego terminu ,'ilościowe modele''. Nie wymaga to
komentaża'

14. Kandydat używa żargonowych terminów, np. ,'zapotrzębowanie masowe powierza', dla
masowego natężenia przepływu' Stosuje również niespójny w stosunku do terminu
'masowe natężenie plzeptywu,, telmin ,,strumień'' dla objętościowego natężenia
przepływu.

l5. Kandydat nie wie' żę przebieg Prędkości samochodu nie jest funkcją dyskretną -
Kandydat używa terminu,'zestaw punktów prędkości jazdy:'.

ocena formaIna osiągnięcia naukowego
Pod względem formalnymjakość opracowania autorstwa Kandydatajest podobnię niędobra,
jak w wypadku poziomu merytorycznego.
stlonę fomalną opracowania można rozpatrywać ze względu na:
_ poprawność językowq'

poprawność sposobu wylażania myśli.
_ poprawnośćedytorską.

Pod każdym z tych względów opiniowane matęriały są opracowane wyjątkowo niestarannie'
zeby nie powiedzieć dosadnie: niechlujnię!

wafio zwrócić uwagę na takie elementy

1. Błędy ońogratlcne. np. .'nie przekloczenie''' czy brak odmiany nazwiska typu ,Nudny''
czy .'otto''. Błędem ońograficznym jest także rozpoczynanie pisania w tekścię (nię na
poczqtku zdania) wielką literą rzeczowników pospolitych, np. ',Rys.''.

2. Nieprawidłowe stosowanie do oceny Wańości wielkości fizycznych przymiotników
'.niski wysoki.' zamiast' pmv/idłowo' '.mały _ duzy'' (wyjqtkiem są tylko niektóIe
wielkości fizyczne. których poniar zwyczajowo kojarzy się z poziomem, np'
temperatura).

3. Niepotrzebne nadużywanie terminów obcych' np. ''redukcja'' zamiast, prawidłowo,
.'zmniejszanie''' występują też w opracowaniu elementy klasycznej .'nowomowy'''
np. ..dedykowanie czegoś'' zamiast, prawidłowo. ',p.zeznaczenie czegoś,'(ak wiadomo'
dedykować można damie sonet)' Podobniejest w wypadku terminu
,.zaimplementowanie".

4' Kandydat używa w tekście symboli chemicznych zamiast, prawidłowo, nazw
chemicznych. Zresztą system powoływania się w tekście na związki chemicznejest
mieszany: wymiennie nazwy i symbole jakże charakterystyczna niestarannośc
oDiniowaneco materiału.
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Kandydat nie przywiqzuje wagi do ścisłości wyra:żania myśli wymiennie stosuje różnę
terminy dla tych samych wielkości fizycznych. np. sprawność i efektywność.

Pojawiają się w materiale tajemnicze pojęcia' przystające bardzięj żumalistyce'
np. .'neutralność techno]ogiczna.'' Podobnie niejest znane pojęcie ''niskiego stopnia
spalania..' Występuje również określenie ',charaktęrystyka zmian masy paliwa najeden
cykl roboczy'.. o jakię zmiany może chodzić Kandydatowi?

Stosowane sązapisy. spotykane _ być może w odręcznych notatkach' np. -50 kW.
Autor często nię stosuje spacji między wańością i symbolem jednostki miar. stosuje
róWlież wymiennie zapis wartości i symbolu jednostki miar oraz wańości i nazwy
jednostki miar. Stosuje reż żargonowejednostki miar' takiejak litry'

występujq wyraźne błędy językowe wskazujqce na brak wyksŹałcenia ogólnegr.r'
np. zapis,.30tych".

Kandydat stosuje żargonową tęrminologię, np. ''rura wylotowa'' _jest to wyraźny brak
profesjonalizmu. Podobnie żargonow} jęst termin.jednostka napędowa Diesla''' Jest
stosowany prawidlowy temin.'silnik o zapłonie samoczynnym.,' ale także wymiennie
żargonowy termin ',silnik wysokoprężny''. Również poważnym błędem.iest stoso\Ąanie
tenninu .,obroty..0ak w języku szot.erów) zamiast' prawidłowo. '.prędkość obrotowa''.
Również błędnyjest termin .,pojemność silnika'. jest to..objętość skokowa silnika.'.
To klasyczne przykłady braku profesjonalizmu.

Kandydat pisze o badaniach eksperymentalnych. To klasyczny pleonazm. Jak wiadomo,
badania. czyli eksperymenty. inaczej doświadczenia mogą być: teoretyczne (inaczej:
umysłowe. myślne. inteligibilne ich przedmiotem są pojęcia' idee) lub empiryczne
(zmysłowe ich przedmiotem są zjawiska).

Nieprawidłowe jest stosowanie skrótowców oryginalnych nazw państw zamiast.
prawidłowo' nazw polskich (Stany Zjednoczone Ameryki. a nie: UsA).

Poważnym brakiem plofesjonalizmujest nazywanie jednostko\r/ego zużycia paliwa
zapotrzebowaniem na paliwo.

Poważnym błędęmjest termin ,'ilość energii.'' Ilość może się odnosić do przedmiotóW.
a nie do wielkości fizycznych, któIe jak wiadomo sq pojęciami' czyli abstraktami. Nie
ma przecież ilości masy' ilości masowego natężenia przepływu itd.

Błędem językowym jest używanie terminu ..wyliczony'' zamiast. prawidłowo.
.,obliczony".

w tekście wymien e są stosowane zapisyI błędny '.fizyko-chemiczny,, i prawidłowy
.,fizykochemicz1y".

Habilitalt stosuje nieprawidłowo termin..ilość'' w stosunku do rzeczowników
policzalnych.

Kandydat zamiennie stosuje do zapisu liczb zmiennoprzecinkowych symbolę: przęcinęk
lub kropka.

W jednym zdaniu może być taka różnorodność błędów: ,'4'7 [l/l00km]' w cyklu
pozamiejskim 3'5 [l/100 km]' natomiast w cyklu mieszanym zuzycie paliwa ksfałtuje się
na poziomie 3,9 [l/l00km]'.. oczywiście w innych miejscach nie są stosowane nawiasy
kwadratowe.

18 .



l9' Kandydat nię wie. Źe wielkości |izyczrre powinny być stosowane w liczbie pojedynczej.
Jest to. zresztą. powszęchnie występujący błqd' A zatem jest .'emisj a zanieczyszczeń'',
a rrie..emisje zanieczyszczeń,'. Ptz'y okazji, emisja musi być fawsze czegoś. a więc nie
..emisja... tyIko ..emisj a zaniec4szczeń,,.

20. Najbardziej kuńoza|ne jest stosowanie terminu 'auto'' $ materia|e habi|it8cyjnym.
Może to występować' choć teź jcst rraganne, u żurna|istów i w mowie potocznej,
ale w dorobku na stopień doktora habilitowanego (?)!

Pod względem edytorskim w materialejest tyle błędów i niestaranńości. że trudno się wTęcz
tym zajmować'

ocena ogó|na osiągnięcia naukowego
Główne dokonania Kandydata w ramach osiągnięcia naukowego to spra\'me zastosowanie
oprogramowania. stosowanego m.in' do badan symulacyjnych. Kandydat okazał sięjednak
nieprzygotowany profesjonalnie do tematyki' dla której postanowił zastosować to
oplogramowanie w celu zgromadzenia dorobku w postaci osiągnięcia naukowego z zamiarem
uzyskania stopnia doklora habil ito\Ą anęgo'

W większości wypadków wnioski sfornrułowane na podstawie przeprowadzonych badań są
trywialne ijest to \łidza powszechnie znana. np'
.'Przy włqczonym systemie ''start-stop.. zauważłłem wyft^ą ńżiicę polegajqcą na
znrniejszeniu zułcia każdego z analizowanych pa|iw przez samochód.'.

4. Konkluzja

w związku z powłźnymi zastrzeżeniami do poziomu merytorycznego, formrln€go

i intelektualnego dorobku Kandydata jednoznacznie n(gat'.rłnie oceniam jego wnioŚek

o nadaniu Mu stopnia doktora habi|itowan€go'


