
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
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Informacje o: 

 osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił 

funkcję promotora pomocniczego, 

 współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi 

w zakresie sztuki w kraju i za granicą, 

 działalności popularyzującej naukę, 

 informacje dodatkowe. 
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1 Informacja o osiągnięciach dydaktycznych 

 

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale MEiL PW (od roku 1995): 

 Termodynamika (wykład podstawowy) 

 Wymiana ciepła (wykład podstawowy) 

 Zaawansowana wymiana ciepła (II stopień, mgr) 

 Wymiana ciepła III (wykład specjalnościowy dla studentów specjalności Chłodnictwo 

i Klimatyzacja) 

 Heat Transfer in Aerospace (wykład na specjalności Aerospace Engineering, II stopień, mgr), 

(w języku angielskim)  

 Magazynowanie energii; Współczesne metody akumulacji energii 

 Energy Storage (w języku angielskim) 

 Techniki komputerowe 

 Metody numeryczne w wymianie ciepła 

 Fizyka inżynierska (dla specjalności Automatyka i Robotyka, II stopień, mgr)  

 Zajęcia laboratoryjne z termodynamiki i wymiany ciepła 

 Prace przejściowe, prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie (byłem promotorem ponad 50 

pracy dyplomowych)  

 

Studia podyplomowe: 

 Magazynowania ciepła 

 Niekonwencjonalne metody przetwarzania energii  

 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie (w latach 2001-2004): 

 Metody programowania 

 Podstawy modelowania baz danych  

 Prace dyplomowe inżynierskie  

 

Udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach projektu COST Action 0802: 

 Training School, Chania, Grecja, maj 2010; wykład nt.: Mathematical and numerical modeling of 

heat transfer in building envelope elements impregnated with PCM,  

 Training School, Freiburg, Niemcy, maj 2011; współpraca przy przygotowaniu wykładu nt.: 

Mathematical and numerical modeling o heat transfer in building envelope elements impregnated 

with PCM (wykład prowadzony przez prof. Piotra Furmańskiego). Udział ok. 50% 

 

Książki i skrypty: 

 

D1. Domański R., Jaworski M., Wiśniewski T,: Wymiana ciepła, laboratorium dydaktyczne. Oficyna 

Wydawnicza PW, Warszawa 2002. 

D2. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła – komputerowe wspomaganie obliczeń, 

tablice właściwości termofizycznych. Wyd. III. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000. 
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D3. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J.: Wybrane zagadnienia z termodynamiki w 

ujęciu komputerowym. PWN, Warszawa 2000. 

D4. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła – komputerowe wspomaganie obliczeń, 

tablice właściwości termofizycznych. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Oficyna Wydawnicza 

PW, Warszawa 1996. 

D5. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Termodynamika, Wymiana Ciepła – materiały 

pomocnicze, komputerowe programy edukacyjne. Wydawnictwo Luxus, ITC, Warszawa 1995. 

D6. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana Ciepła, Termodynamika – komputerowe bazy 

danych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1994. 

D7. Domański R., Jaworski M., Rebow M.: Wymiana ciepła – komputerowe wspomaganie obliczeń, 

tablice właściwości termofizycznych. WPW, Warszawa 1992. 

 

 Skrypty [D5, D6, D7] oraz książkę [D3] należy uznać za szczególne osiągnięcie o cha-

rakterze dydaktycznym, ponieważ w latach 1990. były to pierwsze publikacje (materiały 

dydaktyczne), w których zaproponowano wykorzystanie programów komputerowych w nau-

czaniu termodynamiki i wymiany ciepła. Były to zarówno programy pozwalające na ilustrację 

procesów fizycznych, jak też obszerne bazy danych materiałowych, potrzebnych do obliczeń 

inżynierskich w tych obszarach. To nowatorskie podejście do nauczania termodynamiki i wy-

miany ciepła prezentowano na konferencjach tematycznych [C33, C34]. Byłem autorem 

znacznej liczby programów stanowiących integralną cześć tych publikacji, jak również 

pomysłodawcą i autorem bazy danych materiałowych.  

 

Materiały dydaktyczne dla studiów doktoranckich przygotowane w ramach projektu 

Wykłady dla Studium Doktoranckiego Wydziału MEiL: 

 Wykład pt.: „Współczesne zagadnienia badawcze w procesach magazynowanie energii”, 

Opracowałem następujące tematy: Zastosowanie akumulacji energii w przemianach 

fazowych; Materiały zmiennofazowe, PCM; Przykładowe instalacje z PCM, Akumulacja 

chłodu; Pomiary właściwości cieplnych materiałów PCM; Modelowanie procesów 

wymiany ciepła w zasobnikach ciepła. Udział ok. 30%. 

 Wykład pt.: „Współczesne metody modelowania złożonych procesów wymiany ciepła”. 

Tematy szczegółowe: Wymiana ciepła w mikroskali, Wymiana ciepła w procesach 

zmiany fazy. Udział ok. 15%. 

 

Udział w projekcie edukacyjnym PL0460 „Profesjonalna współpraca partnerska pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii 

(OŹE): kształcenie na poziomie magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad 

energią odnawialną”. 

 

Jestem kierownikiem, z ramienia Politechniki Warszawskiej jako Partnera, w projekcie pt. 

„PhD on Innovation Pathways for TES (Thermal Energy Storage)”, INPATH-TES, który 

uzyskał finansowanie w ramach programu EU “Horizon 2020 – the Framework Programme 

for Research and Innovation (2014-2020)”. Początek realizacji projektu przewidziany jest na 

maj 2015 r. Konsorcjum tworzą 22 instytucje posiadające znaczny dorobek w badaniach 

dotyczących akumulacji energii/ciepła.  
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Za osiągnięcia dydaktyczne uzyskałem: 

• 4 nagrody (zespołowe) JM Rektora PW,  

• Nagrodę (zespołową) Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika [D3] 

(2000). 

 

 

2 Informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami 

naukowymi 

 

Udział w organizacji konferencji naukowych: 

Członek komitetów organizacyjnych konferencji: 

 Letnia Szkoła Termodynamiki, Warszawa-Jadwisin, 2000, 

 Zjazd Termodynamików, Muszyna, 2002,  

 Int. Conference on Energy Storage, Futurestock, Warszawa, 2003, 

 Międzynarodowa Konferencja SolPol’2008, Innovative Technologies and New Ideas, Warszawa, 

2008 

Członek komitetów naukowych konferencji: 

 Int. Conference on Energy Storage, Effstock, Stockholm, 2009,  

 Int. Conference on Energy Storage, Innostock, Lleida, Hiszpania, 2012, 

 

Jestem członkiem Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN 

 

Brałem udział w pracach komitetu Międzynarodowej Agencji Energii ds. akumulacji energii: 

Energy Conservation through Energy Storage Implementing Agreement, ECES IA IEA (Alt. 

Delegate, reprezentant ITC PW), 2006-2007 

 

Współpracuję z wieloma instytucjami naukowymi zajmującymi się badaniami technologii 

akumulacji energii oraz problemami efektywności energetycznej w budownictwie. Ostatnio 

brałem/biorę udział w dwóch projektach międzynarodowych w ramach programu UE COST 

Action:  

 COST Action, TU0802, Next generation cost effective phase change materials for 

increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings (NeCoE-PCM) 

 COST Action, TU1205, Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS). Projekt 

dotyczy rozwoju technologii pozyskiwania energii słonecznej zintegrowanych ze 

strukturą budynków.  

Byłem współautorem następujących raportów podsumowujących działania zrealizowane w 

ramach programu COST Action TU0802, Next Generation cost effective phase change 

materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings: 

 Raport WG 1 .4: Report on the evaluation technologies available for PCM characterization 

 Raport WG 1.5: Report on the new materials developed during the project 
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 Raport WG 1.5b: Characterisation. DSC round Robin test carried out 

 Raport WG 1.6: Updated report on the development of new and novel hybrid PCM for use in 

integrated PCM/RES 

 Raport WG 2.4. Numerical approach and validation 

 Raport WG 3.4: Fabricated optimised RES prototype systems with integrated PCM for increased 

efficiency. 

 

Jak wspomniałem w p. 1, współpraca ta doprowadziła do uzyskania grantu w ramach program 

“Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)” – 

grant pt. „PhD on Innovation Pathways for TES (Thermal Energy Storage)”, INPATH-TES. 

Jestem kierownikiem zespołu reprezentującego PW w tym projekcie.  

 

Wyjazdy zagraniczne: 

• Staż naukowy w Uniwersytecie Bordeaux, Francja, 6 miesięcy, 2011; Udział w badaniach 

dotyczących nowych metod pomiarów właściwości cieplnych materiałów tworzących 

warstwy nanometrowe (metody fototermiczne).  

• Staż naukowy w University of Michigan (Ann Arbor, USA); 6 miesięcy 2000/2001; 

Udział w badaniach naukowych prowadzonych w Center for Laser-Aided Intelligent 

Manufacturing (CLAIM). Stypendium Fundacji DEKABAN. 

• Szkolenie w zakresie analizy termicznej (kalorymetria skaningowa) w firmie Perkin-Elmer, 

Szwajcaria (10 dni, 1988).  

 

Recenzje artykułów w czasopismach: 

 Applied Energy – 4 

 Applied Thermal Engineering – 19 

 ASME Journal of Solar Energy Engineering – 1 

 Energy and Buildings – 11 

 International Journal of Thermal Sciences – 3 

 Journal for Theoretical and Applied Mechanics – 2 

 Renewable Energy – 14 

 Solar Energy Materials and Solar Cells – 2 

 Archive of Mechanical Engineering – 1 

 Polska Energetyka Słoneczna – 6 

 Journal of Power Technologies – 4 

 Prace Instytutu Lotnictwa – 3 

 Publikacje konferencyjne, m.in. na konferencje międzynarodowe: Futurestock’2003, 

Innostock’2012, SolPol’2008 

 

Recenzje wniosków o granty NCBiR – 5 
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3 Informacje o działalności popularyzującej naukę 

 

 

Byłem opiekunem naukowym grupy studentów, członków Studenckiego Koła Astronautycz-

nego (SKA) przy wydziale MEiL PW, biorących udział w projekcie ESMO, European 

Students Moon Orbiter. Projekt, nadzorowany przez European Space Agency, ESA, miał na 

celu zbudowanie studenckiego satelity księżyca. Jeden z zespołów SKA miał za zadanie 

opracować elementy satelity odpowiedzialne za utrzymanie odpowiednich warunków 

termicznych w czasie misji (Thermal Control System), tzn. przeprowadzić analizy złożonych 

procesów cieplnych oraz zaproponować konkretne rozwiązania techniczne. W ramach tej 

aktywności przygotowałem specjalistyczny wykład nt. zagadnień wymian ciepła w 

środowisku kosmicznym, a następnie byłem konsultantem w bieżących pracach zespołu.  

 

Byłem opiekunem naukowym projektu pn. „Budowa komory Wilsona”, realizowanego przez 

zespół Koła Naukowego Energetyków, działającego przy wydziale MEiL, PW. Komora 

Wilsona służy do wizualizacji obecności promieniowania jonizującego. Jej efektywne dzia-

łanie wymaga odpowiednich warunków cieplnych, m.in. niskiej i kontrolowanej temperatury 

w wybranych elementach układu. 

 

Publikacje w materiałach branżowych, dotyczące nowoczesnych technologii stosowanych w 

budownictwie służących ograniczeniu zużycia energii do celów ogrzewania i klimatyzacji: 

1. Jaworski M.: Stosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) w budownictwie – rodzaje i 

właściwości. Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i Inwestora, nr 2/10 (2010), str. 

32-37 (ISBN 978-83-7165-831-0) 

2. Jaworski M.: Materiały zmiennofazowe – wykorzystanie praktyczne. Poradnik Inspektora Nadzoru 

Kierownika Budowy i Inwestora, nr 5/10 (2010), str. 20-30 (ISBN 978-83-7165-834-1) 

 

Publikacje na portalu internetowym www.izolacje.com.pl (od 2009 r.) na temat nowoczes-

nych technologii stosowanych w budownictwie służących ograniczeniu zużycia energii do 

celów ogrzewania i klimatyzacji: 

 Zastosowanie materiałów zmiennofazowych (PCM) do zwiększenia bezwładności cieplnej budynków 

 Materiały zmiennofazowe (PCM) stosowane w budownictwie. Właściwości i rodzaje 

 Materiały zmiennofazowe w elementach konstrukcyjnych ścian i podłóg 

 

Szkolenia dla pracowników firmy Energoremont, sp. z o.o., nt. podstaw wymiany ciepła oraz 

metod obliczeniowych stosowanych przy projektowaniu wymienników ciepła. 

 

Szkolenia w zakresie substancji kontrolowanych (czynniki chłodnicze), prowadzone przez 

Instytut Techniki Cieplnej. 

 

Wykład na seminarium organizowanym przez firmę Dalkia: „Thermal energy storage with 

PCMs. Research in the Institute of Heat Engineering, Warsaw University of Technology” 

(współ. P.Furmański). 
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Jestem członkiem komitetu organizacyjnego Olimpiady Wiedzy Technicznej (od 2002 roku) 

– autorem zadań II i III etapu konkursu, a także członkiem Jury Olimpiady. Od 2010 roku 

jestem członkiem Komitetu Głównego OWT.  

 

 

4 Informacje dodatkowe 

 

4.1 Funkcje na Politechnice Warszawskiej 

 

• Prodziekan ds. dydaktycznych (w kadencji 2012-2016) 

• Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości,  

• Członek Wydziałowej Komisji Kształcenia 

• Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

• Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 

• Członek komisji oceny kadry,  

• Sekretarz Komisji Egzaminów Dyplomowych (2000-2007), 

• p.o. kierownika Pracowni Zastosowań Informatyki ITC (2003-2008), 

• Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli Akademickich (2008-2012) 

• Opiekun naukowy Biblioteki ITC, do 2012 

• Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1998),  

 

4.2 Nagrody i wyróżnienia: 

 

• 4 nagrody (zespołowe) JM Rektora PW za działalność dydaktyczną,  

• 1 nagroda zespołowa JM Rektora PW za działalność naukową,  

• 1 nagroda indywidualna JM Rektora PW za działalność naukową, 

• Nagroda (zespołowa) Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika 

(2000), 

• Wyróżnienie w I edycji konkursu FIATA – stypendium wspomagające pracę doktorską. 

 

 

4.3 Zlecenia zewnętrzne, pomiary, ekspertyzy 

 

Z1. Badania właściwości cieplnych (pojemność i przewodność cieplna) różnych substancji: 

 metale (stopy aluminium z domieszką ceramiki, stale stopowe); Instytut Lotnictwa; Centrum 

Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CEMAT’70 SA; Thomson Multimedia 

sp. z o.o.,  

 materiały organiczne (woski, karma dla zwierząt, ciasto, czekolada); Przedsiębiorstwo 

Specjalistyczne BIVAL Holding Co., Ltd, Kraków i in.,  

 materiały nieorganiczne; Reckitt Benckiser, Nowy Dwór Mazowiecki;  
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• grafit; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Narodowe Centrum Badań Jądrowych
• tworzywa sztuczne,
• kompost; IŚ PW;

Z2. Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej osadów ściekowych,
Z3. Pomiary ciepła właściwego, zawartości wilgoci i krzywej sorpcji topnika elektrod spawalniczych

(współautorzy: P.Furmański, T.Wiśniewski),
Z4. Badania eksperymentalne i teoretyczne charakterystyk cieplnych (strat ciepła) profesjonalnych

ekspresów do kawy; FETCO Inc. sp. z 0.0. (współautorzy: P.Furmański, T.Wiśniewski),
Z5. Analiza procesu wymiany ciepła w rurociągu zrzutu ścieków w warunkach ustalonego przepływu

oraz w warunkach napełniania rurociągu; Energoprojekt Warszawa,
Z6. Badania charakterystyk wymiennika ciepła, prototypu nowej konstrukcji chłodnicy olejowej;

Energoremont sp. z 0.0., Krasnystaw,
Z7. Opinia na temat "Projektu instalacji odzysku ciepła z powietrza usuwanego z linii produkcyjnej

zakładu Reckitt Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim", (współautor A.Twarowski)
Z8. Analiza transportu ciepła przez dach z złożonej strukturze (strop + powłoka o selektywnych

właściwościach radiacyjnych); TriniTrain (współautor R.Domański).
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