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RECENZJA 
dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego  

dr. inż. Jakuba Kupeckiego  

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego dr. habilitowanego 

 

 

1.  PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA RECENZJI 

Podstawą opracowania recenzji jest zlecenie sygnowane przez Dziekana Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Janusza 

Frączeka (pismo nr MEiL-1235/2018 z dnia 25.10.2018 r.), wystawione zgodnie z decyzją 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wynikającą z wniosku o wszczęcie postępowania 

habilitacyjnego złożonego przez dr. inż. Jakuba Kupeckiego, zwanego dalej Habilitantem. 

Recenzję opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych  

i tytule naukowym … (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 882) i Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 01.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). 

2.  PODSTAWOWE DANE O HABILITANCIE 

Pan Jakub Kupecki urodził się 21 stycznia 1985 r. w Warszawie. W 2008 roku ukończył 

studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, kierunek 

Energetyka. W 2009 roku uzyskał dyplom ukończenia The School for Renewable Energy 

Sciences, University of Iceland / University of Akureyri na Islandii - kierunek Energetyka 

Odnawialna, specjalność Ogniwa Paliwowe i Technologie Wodorowe, i w tym samym roku  

dyplom ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) na WMEiL PW, kierunek Energetyka, 

specjalizacja Systemy Informatyczne w Energetyce. W 2013 roku ukończył Haas School  

of Business, University of California, Berkeley, USA. W 2014 roku na WMEiL PW obronił 

dysertację nt. Analysis of Micro-Combined Heat and Power Unit with Solid Oxide Fuel Cells, 

której promotorem był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, uzyskując stopień doktora nauk 

technicznych w dyscyplinie Energetyka. 

W 2011 r. Habilitant podjął pracę w Instytucie Energetyki (IE) w Warszawie, pracując  

w kolejnych latach na stanowiskach: inżyniera w Pracowni Ogniw Paliwowych (02.2011-

02.2013); asystenta n-b (03.2013-09.2014) i adiunkta (10.2014-07.2015) w Zespole Ogniw 

Paliwowych oraz kierownika tego Zespołu (08.2015-04.2017). W tym samym okresie (2011-

2017) pracował na WMEiL PW na stanowisku wykładowcy zewnętrznego. Od maja 2017 

roku kieruje pracami Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych IE,  

a od marca 2018 roku jest też zatrudniony na stanowisku Visiting Professor w National Fuel 

Cell Research Center, University of California (Stany Zjednoczone). 

3.  CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ HABILITANTA 

Działalność naukowo-badawcza dr. inż. Jakuba Kupeckiego obejmuje szerokie spektrum 

zagadnień związanych z problematyką wykorzystania ogniw paliwowych i układów 

energetycznych z ogniwami paliwowymi, przy czym zasadnicza jej część dotyczy tzw. ogniw 
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stałotlenkowych, stanowiąc kontynuację ogólnej tematyki z okresu przed dysertacją. Wyniki 

prowadzonych badań zawarte są w licznych autorskich i współautorskich publikacjach 

Habilitanta, prezentujących zarówno jego osiągnięcia, jak i obszar działań.  

W łącznym dorobku publikacyjnym przedstawionym w Załączniku nr 3 do Wniosku, 

obejmującym okres przed jak i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (w dokumentacji 

habilitacyjnej brak rozdzielenia publikacji na te dwa okresy), można wyszczególnić 

współautorstwo / autorstwo łącznie 89 publikacji, w tym: 1 monografii [I/B]; 15 artykułów  

w czasopismach z bazy JCR / listy „A” MNiSzW [II/A_1-15]; 12 artykułów w innych 

czasopismach naukowych krajowych lub międzynarodowych (jeden z listy „A” [II/E_18],  

7 z listy „B” MNiSzW [II/E_3,5,10,12, 13,20,21], 4 w czasopismach nie kwantyfikowanych 

[II/E_2,4,11,17]); 3 rozdziałów w monografii zagranicznej [II/E_1] i 8 rozdziałów  

w monografiach krajowych [II/E_6-9,14-16,19] oraz 47 referatów opublikowanych / 

wygłoszonych na konferencjach krajowych [II/L_2-4,14,15,18,19,22,23,26,28,32,34,36, 

40,43-47] i międzynarodowych [II/L_1,5-13,16,17,20,21,24,25,27,29-31,33,35,37-39,41-42]. 

Uzupełnieniem jest współautorstwo 2 patentów [II/C_1,2] i 1 zgłoszenia patentowego 

[II/B_1], a także niepublikowany dorobek wynikający z udziału w licznych projektach 

badawczych [II/F_1-11] (numeracja publikacji zgodna z Załącznikiem nr 3). 

Przeważająca większość publikacji to prace współautorskie / wieloautorskie, przy czym 

w przypadku tylko niektórych do Wniosku dołączono oświadczenia precyzujące udział 

Habilitanta i pozostałych autorów w ich powstaniu (10 oświadczeń przyporządkowanych do 

różnych form publikacji [II/A_1,8,9,12,14; II/B_1; II/C_1; II/E_5,8,17]). Samodzielne 

publikacje to monografia (stanowiąca główne osiągnięcie naukowe) oraz 15 innych pozycji, 

takich jak artkuły (4), rozdziały w monografiach (3) i referaty (8).  

Ważny ze względu na procedurę habilitacyjną dorobek naukowy dr. Jakuba Kupeckiego, 

obejmuje tematykę ukierunkowaną na problemy modelowania numerycznego i opracowania 

modeli komputerowych umożliwiających symulację pracy pojedynczych ogniw, stosów 

ogniw oraz układów energetycznych z ogniwami paliwowymi tzw. stałotlenkowymi.  

Realizowana przez Habilitanta tematyka jest efektem licznych wyzwań i problemów 

stojących przed współczesną energetyką. Systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię 

elektryczną i ciepło, a także poszukiwanie źródeł i nośników energii przydatnych do 

zastosowań w transporcie, wymuszają potrzebę rozwoju technologii o wysokiej sprawności 

konwersji energii, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji gazów cieplarnianych  

i zanieczyszczeń stałych. Szczególną rolę przypisuje się tutaj układom kogeneracyjnym skali 

mikro, a wśród perspektywicznych rozwiązań wymienia się m.in. ogniwa paliwowe 

stanowiące technologię, której sprawność nie jest limitowana sprawnością obiegu Carnota. 

Ponadto ogniwa paliwowe uważane są za przydatne do budowy układów kogeneracyjnych  

o stosunkowo dużej skali generowanej mocy, to jest od rozwiązań „mikro” do instalacji 

megawatowych. 

Ogniwa paliwowe klasyfikuje się w kilku typoszeregach, a podstawą podziału jest rodzaj 

stosowanego elektrolitu i temperatura pracy. Uważa się, że na szczególną uwagę zasługują 

ogniwa wysokotemperaturowe, pracujące przy temperaturze powyżej 500oC, w szczególności 

ogniwa SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) z elektrolitem w postaci tlenku stałego, w rozwoju 

których w ostatnich latach odnotowano znaczący postęp, wykazujące szereg zalet w stosunku 

do ogniw niskotemperaturowych. W ostatniej dekadzie w Europie powstało kilka instalacji 

demonstracyjnych z ogniwami tego typu, wyznaczających kierunki dalszego rozwoju, w tym 

zbudowany w IE pierwszy polski układ mikrokogeneracyjny o mocy elektrycznej i mocy 

cieplnej 2 kWe + 2 kWt. 

Powstanie każdej instalacji z ogniwami paliwowymi jest wspierane modelowaniem 

matematycznym, podobnie jak optymalizacje parametrów ich pracy prowadzone są z użyciem 
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programów symulacji cyfrowej. Odnosi się to to także do badań stanów pracy negatywie 

wpływających na „żywotność” ogniw. Tym samym, nieodłącznym elementem rozwoju 

układów z ogniwami SOFC jest zastosowanie zaawansowanych narzędzi obliczeniowych  

i programów symulacyjnych umożliwiających prowadzenie badań stanów nieustalonych oraz 

pracy układu poza tzw. punktem projektowym, co jednocześnie pozwala m.in. wyeliminować 

czasochłonne i kosztowne eksperymenty lub ograniczyć je do minimum.  

Problematyka badawcza ogniw SOFC i układów z tego typu ogniwami stanowi główny 

obszar zainteresowań naukowych Habilitanta, przy czym szczególne miejsce zajmują w nim: 

modelownie numeryczne i programy symulacyjne do badania stanów nieustalonych,  

 z uwzględnieniem stanów awaryjnych. 

4. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE HABILITANTA 

Za osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny 

wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, a tym samym będące podstawą procesu 

habilitacyjnego (Dz.U. 2017 rok, poz. 1789), została uznana i zgłoszona przez Habilitanta 

jego autorska monografia zatytułowana: 

Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego stosów stałotlenkowych ogniw 

paliwowych podczas pracy w stanach nieustalonych, 

opublikowana w 2018 roku przez Wydawnictwo Naukowe ITE -PIB w Radomiu.  

4.1. Charakterystyka osiągnięcia 

Tematyka monografii dotyczy szeroko rozumianej problematyki eksploatacji ogniw 

stałotlenkowych, a w szczególności możliwości występowania w trakcie ich pracy tzw. 

stanów nieustalonych i ich modelowania komputerowego, a jej podjęcie przez Kandydata jest 

efektem m.in. wnikliwej kwerendy literatury, która wykazała, że pomimo obszernej wiedzy 

technicznej, brak jest kompleksowego podejścia do badań tzw. stanów nieustalonych 

mających miejsce w czasie pracy ogniw SOFC, w tym ich awarii. Wyniki prowadzonych  

w tym zakresie prac są zawarte m.in. w ww. monografii habilitacyjnej.  

W eksploatacji stosów ogniw SOFC, poza okresami stabilnej pracy, można wyróżnić 

dwa rodzaje stanów nieustalonych, definiowane jako stany typowe i stany nieplanowe. 

Do stanów nieustalonych typowych zalicza się: rozruch, zatrzymanie, zmianę obciążenia 

elektrycznego stosu, a także degradację osiągów postępującą stopniowo w czasie i związaną  

z  liczbą cykli. W warunkach „normalnej” eksploatacji dla ww. trybów pracy znane są ogólne 

metody kontroli parametrów, obejmujące przede wszystkim monitorowanie temperatury,  

a w szczególności szybkość jej zmian. Zastosowanie programów symulacyjnych pozwala 

określić charakter zmian, a w przypadku obliczeń optymalizacyjnych – wyznaczyć przedziały 

czasowe, w których realizacja rozruchu, zatrzymania bądź zmiany mocy może być 

prowadzona bez przekroczenia granicznych wartości tempa wzrostu lub spadku temperatury. 

Ma to szczególne znaczenie w instalacjach pracujących cyklicznie, poddawanych częstym 

zmianom, w przypadku których występowanie stanów przejściowych wpływa na czas pracy 

w obciążeniu znamionowym, średnią roczną sprawność oraz ekonomikę pracy układu.  

Do drugiej grupy stanów nieustalonych zalicza się zdarzenia określane jako tryby pracy 

nieplanowane, to jest zjawiska których zajście jest niepożądane, takie jak utrata obciążenia 

elektrycznego, zmiana parametrów paliwa i utleniacza, uszkodzenie ogniw lub reformera  

i inne. W przypadku ich wystąpienia, priorytetem powinno być zapewnienie ciągłości pracy 

stosu (podtrzymanie pracy), lub ograniczenie szybkości zmian parametrów eksploatacyjnych. 

Procedury i algorytmy postępowania powinny umożliwiać sekwencyjne podejmowanie 

działań naprawczych, do których można zaliczyć zmiany obciążenia elektrycznego oraz 
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zmiany wielkości przepływu i/lub temperatury reagentów. Gdy nie jest to możliwe, działania 

powinny być ukierunkowane na bezpieczne zatrzymanie pracy instalacji.  

Niezachowanie reżimów i procedur technologicznych podczas pracy stosów ogniw może 

prowadzić do ich uszkodzeń i destrukcji. Dlatego podjęcie tej tematyki przez Habilitanta, 

mające na celu opracowanie programów i metod prowadzenia symulacji numerycznych 

dynamicznej pracy ogniw paliwowych z elektrolitem w postaci tlenku stałego, odniesione do 

różnych stanów nieustalonych obejmujących zarówno zdarzenia o charakterze planowanym 

jak i nieplanowanym, należy uznać za ważne ze względów poznawczych, jak i utylitarnych.  

Proponowane i opracowane przez Habilitanta algorytmy i procedury postępowania, 

szczegółowo omówione w autorskiej monografii, umożliwiają sekwencyjne podjęcie działań 

naprawczych, co w analizowanych przypadkach pozwala zapobiec przekroczeniom wartości 

granicznych określających bezpieczny zakres zamian parametrów eksploatacyjnych. Oznacza 

to m.in., że nie zawsze wystąpienie stanu awaryjnego wymusza odstawienie stosu ogniw, jak 

ma to najczęściej miejsce w istniejących instalacjach SOFC (odstawienie z tzw. definicji). 

Oznacza też, że modyfikacja parametrów pracy stosu w czasie wystąpienia nieplanowanego 

stanu pracy, może przekładać się na mniejszą degradację ogniw niż w przypadku odgórnie 

założonego awaryjnego jego zatrzymania.  

Prace Habilitanta w tym obszarze wiedzy należy uznać za ważne, a uzyskane wyniki za 

podstawę opracowanie algorytmów kontroli i regulacji rzeczywistych instalacji z ogniwami 

SOFC, niezależnych od wielkości i konfiguracji, a ponadto wydłużających czas eksploatacji. 

4.2. Ocena monografii 

Przedstawiona do oceny monografia stanowi próbę zebrania i usystematyzowania wiedzy 

na temat modeli matematycznych umożliwiających symulację pracy stosów ogniw SOFC  

w tzw. stanach nieustalonych. Szczególną uwagę poświęcono w niej typowym planowanym 

dynamicznym trybom pracy, a także stanom awaryjnym, przy czym rozważania zostały 

zawężone wyłącznie do stanów nieustalonych. Praca zawiera uogólnienia wyników badań,  

w tym dotychczas niepublikowanych, uzyskanych w czasie realizacji projektów badawczych 

(m.in. projekt ONSITE). 

Monografia liczy łącznie 133 strony tekstu i składa się z części zasadniczej (s. 19-121),  

uzupełnionej spisami: treści, ilustracji i tabel (s. 3–9), spisem symboli, oznaczeń i skrótów  

(s. 11-13), przedmową (s. 15-18) i wykazem bibliografii (s. 123-133) obejmującym łącznie 

169 pozycji literatury reprezentatywnych dla omawianej tematyki.  

Przedstawione w niej wyniki zostały uzyskane na drodze analiz teoretycznych popartych 

analizą literatury tematu, a także na drodze modelowania matematycznego z użyciem 

komercyjnego oprogramowania Aspen HYSYS, rozbudowanego o kody własne użytkownika, 

umożliwiającego prowadzenie badań numerycznych i prac obliczeniowych wybranych 

stanów nieustalonych pracy z wykorzystaniem metody GFEM (Gibbs free energy 

minimization). Walidacja opracowanych modeli była prowadzona z wykorzystaniem danych 

doświadczalnych zebranych w trakcie prac realizowanych w IE, a także z wykorzystaniem 

dostępnych danych literaturowych.  

Część zasadnicza monografii składa się z ośmiu rozdziałów, z czego rozdział 1 zawiera 

syntetyczne wprowadzenie w tematykę omawianych zagadnień, ze wskazaniem znaczenia  

i roli ogniw paliwowych stałotlenkowych (SOFC), przy czym zwięzły opis tej technologii,  

oraz teoretycznych podstaw działania, parametrów konstrukcyjnych, materiałowych  

i eksploatacyjnych, a także czynników wpływających na warunki pracy stosów, zawarte są  

w rozdziale 2. Uzupełnieniem są informacje na temat ogniw SOFC wytwarzanych w Polsce 

oraz na temat niektórych instalacji istniejących na świecie.   
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Rozdział 3 zawiera omówienie klasyfikacji stanów nieustalonych występujących w pracy 

ogniw SOFC, a także charakteru zmian ich parametrów eksploatacyjnych, uzupełnione 

wyszczególnieniem zjawisk negatywnie oddziaływujących na ich pracę i przyczyniających się 

do pogarszania osiągów elektrochemicznych, jak również powodujących ich uszkodzenia, 

przy czym scharakteryzowane zostały tzw. stany nieustalone o charakterze planowanym  

(typowym) i nieplanowanym (awaryjnym), wraz ze wskazaniem czynników mających wpływ 

na charakter zmian.  

W rozdziale 4 zostały zamieszczone opis i charakterystyka referencyjnego stosu ogniw 

stałotlenkowych, wybranego jako obiekt badań. Przedstawiona została jego specyfikacja, 

konstrukcja oraz parametry strumieni paliwa i utleniacza, temperatura i skład gazu, wartości 

współczynników wykorzystania paliwa i utleniacza w znamionowym punkcie pracy, wraz  

z omówieniem metody realizacji rozruchu i wskazaniem parametrów kontrolnych 

decydujących o bezpiecznej eksploatacji, a także ograniczeń krytycznych (szybkość zmian 

temperatury i natężenia prądu) zarówno podczas wygrzewania, jak i wychładzania ogniw, 

obejmujących zmiany punktu pracy instalacji, a także rozruch i zatrzymanie stosu.  

W rozdziale 5 są przedstawione i omówione metodyki postępowania w trakcie 

eksploatacji stosu w stanach nieustalonych, a także podane informacje na temat autorskiego 

algorytmu obliczeniowego umożliwiającego symulację referencyjnego stosu ogniw SOFC  

w wybranych nieustalonych stanach pracy, obejmujących rozruch, zatrzymanie, łagodną 

zmianę bądź utratę obciążenia, zmianę przepływu paliwa i utleniacza, uszkodzenie części 

ogniw w stosie, degradację stosu oraz uszkodzenie zewnętrznego reformera paliwa. Podany 

algorytm dotyczy każdego z ww. przypadków, z zaznaczeniem ich odmiennej 

charakterystyki, wymagającej adaptacji i dostosowania funkcjonalności modelu. Dodatkowo 

omówiono zmianę ogniw i konfiguracji przepływowej oraz pracę w trybie wewnętrznego 

reformingu paliwa w stosie.  

Rozdział 6 zawiera omówienie koncepcji dynamicznego modelu stosu przeznaczonego do 

badań numerycznych stanów pracy o charakterze planowanym (tryb normalny) oraz 

nieplanowanym, klasyfikowanym jako awaria. Ponadto podano w nim koncepcję sterowania 

stosem ogniw, umożliwiającą zapobieżenie uszkodzeniom z powodu przekroczenia wartości 

niektórych parametrów, w czasie wystąpienia jednego ze zdarzeń zaliczanych do stanów 

nieplanowanych / awaryjnych.   

W rozdziale 7 zamieszczone są wyniki badań numerycznych, przedstawione jako 

charakterystyki dynamiczne stosu ogniw pracującego w stanach nieustalonych (planowanych  

i nieplanowanych), z uwzględnieniem zmian temperatury wylotowej z części anodowej  

i katodowej oraz temperatury wnętrza stosu, jak również generowanego napięcia i natężenia 

prądu elektrycznego, pokazane dla niezbędnego kroku czasowego.  

Rozdział 8 stanowi podsumowanie wyników prowadzonych badań i zawiera omówienie 

możliwości praktycznego ich wykorzystania.  

Analiza i ocena merytoryczna monografii pozwala mi stwierdzić, że stanowi ona ważne 

kompendium wiedzy na temat ogniw paliwowych stałotlenkowych oraz modelowania  

i modeli matematycznych służących do symulacji pracy stosów ogniw SOFC w stanach 

nieustalonych, typowych oraz nieplanowanych. Zawarta w niej tematyka jest ważna zarówno 

ze względu na rozwój technologii, jak też eksploatację urządzeń energetycznych z ogniwami 

stałotlenkowymi, a prowadzone przez Habilitanta prace i uzyskane rezultaty mają duże 

znaczenie poznawcze i utylitarne. Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych 

tematyką ogniw paliwowych, w szczególności eksploatacją instalacji z ogniwami typu SOFC. 

 Należy jednocześnie podkreślić, że monografia przybliża tylko część działalności n-b. 

Habilitanta, związanej z ogniwami stałotlenkowymi, ponieważ jest on autorem bądź 
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współautorem szeregu innych ważnych prac (publikacji) tematycznie związanych z głównym 

osiągnięciem naukowym, które mogłyby być do niego również zaliczone.  

4.3. Podsumowanie 

Realizowana przez Habilitanta tematyka badawcza ujęta w monografii jest ważna, 

między innymi w świetle rozwoju i wykorzystania nowoczesnych, wysokowydajnych źródeł 

konwersji energii, w tym bazujących na ogniwach paliwowych stałotlenkowych. Rezultaty 

prowadzonych prac, poza celem poznawczym, są ukierunkowane na zastosowania 

praktyczne, przy czym docelowym ich efektem powinna być poprawa właściwości 

ruchowych układów ogniw SOFC, optymalizacja parametrów ich pracy, a także nowe 

rozwiązania konstrukcyjne. Powinny także znaleźć zastosowanie w rozwoju nowoczesnych 

elektrowni bazujących na ogniwach paliwowych wysokotemperaturowych,  

w szczególności na etapie: 

- rozwoju koncepcji nowych układów energetycznych,  

- konstrukcji jednostek z ogniwami SOFC zgodnie z wymogami bezpiecznej eksploatacji 

w stanach ustalonych i nieustalonych,  

- rozwoju algorytmów sterowania i kontroli pracą stałotlenkowych ogniw paliwowych,  

- prowadzenia analiz wariantowych dla istniejących instalacji energetycznych.  

Należy jednocześnie podkreślić, że celem nadrzędnym prac Habilitanta jest realizacja 

koncepcji programów numerycznych, pozwalających zastąpić kosztowne i długotrwałe fazy 

prototypowania i badania obiektów rzeczywistych - precyzyjnymi modelami obliczeniowymi.  

Reasumując uważam, że monografia uznana za główne osiągnięcie naukowe Habilitanta 

jest swoistym podsumowaniem prowadzonych przez niego prac badawczych w zakresie 

objętym tytułem i zawiera szereg ważnych elementów, które można uznać za jego oryginalny 

dorobek, stanowiący wkład w dyscyplinę Energetyka. Zawarta w niej problematyka  

z pewnością może być przedmiotem postępowania habilitacyjnego, a przedstawione wyniki 

prac – w moim przekonaniu – są ważne zarówno z punktu widzenia nauki, jak też zastosowań 

praktycznych. Ponadto tematyka ta dobrze wpisuje się w ogólne trendy prowadzonych badań, 

których celem jest praktyczne wdrożenie technologii ogniw SOFC do energetyki. 

5. OCENA DOROBKU NIE UWZGLĘDNIONEGO W GŁÓWNYM OSIĄGNIĘCIU  

Pozostałe nie włączone do głównego osiągnięcia naukowego publikacje z  okresu po 

obronie pracy doktorskiej, to: 14 artykułów w czasopismach z bazy JCR / listy „A” MNiSzW 

[II/A_1-14]; 10 artykułów w innych czasopismach naukowych krajowych lub między-

narodowych (jeden z listy „A” [II/E_18], pięć z listy „B” MNiSzW [II/E_3,5,10,12,13],  

cztery w czasopismach niekwantyfikowanych [II/E_2,4,11,17]); 3 rozdziały w monografii 

zagranicznej [II/E_1] i 8 w monografiach krajowych [II/E_6-9,14-16,19] oraz 33 referaty 

opublikowane / wygłoszone na konferencjach międzynarodowych [II/L_1,5-13,16,17,20,21, 

24,25,27,29-31,33] i krajowych [II/L_2-4,14,15,18,19,22,23,26,28,32]. Uzupełnieniem jest 

współautorstwo 2 patentów [II/C_1,2] i jednego zgłoszenia [II/B_1], a także niepublikowany 

dorobek wynikający z udziału w projektach badawczych [II/F_1-5]. 

Wyszczególnione powyżej publikacje zostały wyselekcjonowane przez Recenzenta  

z ogólnego wykazu wszystkich publikacji z okresu przed i po dysertacji (w otrzymanej 

dokumentacji habilitacyjnej brak jest podziału na te dwa okresy). 

Sumaryczny Impact Factor wszystkich publikacji dr. J. Kupeckiego wynosi IF = 52,675 

[wg. zał. 3, p. II/G], przy czym wartość ta nie odpowiada sumie poszczególnych IF podanych 

przy publikacjach [zał. 3, p. II/A_1-15]. Wg bazy Web of Science prace Habilitanta były 

cytowane - 82 razy, natomiast indeks Hirscha h = 7 [II/H/I]. Wg danych odczytanych na dzień 

06.01.2019 prace były cytowane 127 razy, a indeks Hirscha h = 8). 
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Należy zwrócić uwagę, że w wykazie publikacji (Załącznik nr 3) zastrzeżenia budzi 

zamieszczenie całego dorobku publikacyjnego, również z okresu przed doktoratem. Zgodnie  

z zapisem ustawy (Dz.U. z dnia 21.06.2016 roku, poz. 882, Art. 16.1) osiągnięcia naukowe  

w postępowaniu habilitacyjnym powinny dotyczyć okresu po uzyskaniu stopnia doktora.  

W Załączniku nr 3 Habilitant zamieścił również publikacje z okresu przed doktoratem, a więc 

sprzed 2014 roku, co oczywiście zwiększa ich liczbę, ale nie powinno mieć miejsca  

w dokumentacji habilitacyjnej, i w mojej ocenie, jest to nie do przyjęcia. Ponadto zestawienia 

liczbowe poszczególnych rodzajów publikacji podane w załączniku Skrócona informacja  

o kandydacie (SIoK), nie korespondują z zestawieniami zawartymi w Załączniku nr 3 (np. 

podano: po uzyskaniu stopnia doktora - autor/współautor 48 referatów, a jest ich tylko 31). 

Podobnie jak niewłaściwie są podane wartości IF, przyjęte niezgodnie z wymaganiami, to jest 

dla roku innego niż data opublikowania artykułu. Pozostawiam to bez komentarza. 

Ww. publikacje, nie uwzględnione w głównym osiągnięciu naukowym, są wynikiem 

realizowanych / współrealizowanych przez Habilitanta prac badawczych, i można w nich 

wyróżnić trzy zasadnicze kierunki działań związane z:  

- rozwojem, konstrukcją i badaniami układów energetycznych z ogniwami SOFC, 

- badaniami eksperymentalnymi i numerycznymi stosów ogniw stałotlenkowych, SOFC.  

- badaniami eksperymentalnymi i numerycznymi elektrolizerów stałotlenkowych, SOE.  

Pierwsza grupa prac dotyczy tematyki badawczej rozwijanej przez Habilitanta  

w pierwszym okresie jego działalności, a ich efektem było, m.in., opracowanie założeń 

koncepcyjnych instalacji mikro-kogeneracyjnej z ogniwami SOFC zbudowanej w Instytucie 

Energetyki, współautorskie zgłoszenie patentowe [II/B_1], a przede wszystkim - dysertacja 

obroniona przez Kandydata w 2014 roku.  

Prowadzone w późniejszym okresie badania miały na celu określenie charakterystyk 

instalacji w warunkach eksploatacji przy zmienionych parametrach pracy, a efektem - kolejne 

publikacje współautorskie, zwłaszcza w czasopismach z listy JCR [II/A], a także dwa patenty 

[II/C_1,2]. Ważnym tutaj osiągnięciem był udział Habilitanta w projektach europejskich 

(SOFCOM, ONSITE), związanych z budową demonstracyjnych układów energetycznych  

z ogniwami SOFC. Wyniki prac były opublikowane w czasopismach [II/A_6,7], materiałach 

konferencyjnych [II/L_25] i w wieloautorskiej monografii będącej podsumowaniem stanu 

techniki w zakresie budowy, eksploatacji i symulacji układów z ogniwami stałotlenkowymi 

[II/E_1].   

Drugi obszar prac obejmuje problematykę omówionego w monografii modelowania  

i modeli matematycznych służących do symulacji pracy stosów ogniw stałotlenkowych, 

przydatnych jako wsparcie rozwoju nowych instalacji z ogniwami paliwowymi, zarówno  

w odniesieniu do projektów koncepcyjnych, jak też badań numerycznych, analiz 

wariantowych oraz optymalizacji pracy istniejących obiektów.  

Trzeci, aktualnie realizowany obszar tematyczny dotyczy wysokotemperaturowych 

procesów elektrochemicznych do wytwarzania wodoru z zastosowaniem elektrolizerów 

stałotlenkowych SOE (solid oxide electrolysis) i wynika z możliwości zamiany polaryzacji 

ogniwa SOFC i przełączenie go w tryb regeneracyjny, to jest tryb elektrolizera. Technologia 

ta stanowi główny element układów znanych pod zbiorczą nazwą instalacji P2G/L/A  

(power-to-gas / -liquid / -ammonia) i jest przedmiotem badań prowadzonych w kierowanym 

przez Habilitanta Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych IE, 

realizowanych w ramach europejskiego projektu BALANCE. Jednym z kierunków tych prac 

jest unifikacja technologii umożliwiająca wytworzenie uniwersalnych ogniw, mogących 

pracować w trybie generacji energii elektrycznej (SOFC) i generacji wodoru (SOE). Ponadto 

Habilitant kontynuuje współpracę z National Fuel Cels Research Center, University of 

California, gdzie w okresie wrzesień 2017 – maj 2018, w ramach stypendium Senior Award 
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Komisji Fulbrighta, kierował badaniami w projekcie Evaluation of application of solid oxide 

electrochemical conversion systems for the dynamic dispatch to complement intermittent 

renewable power, dotyczącym zastosowania elektrolizerów SOE do wspierania niestabilnych 

źródeł energii, i gdzie aktualnie jest zaangażowany jako Visiting Professor. Prowadzi również 

prace dotyczące zastosowania elektrochemicznych ogniw stałotlenkowych do bezpośredniego 

wytwarzania węglowodorów (w ramach projektu OPUS). 

Podsumowując pragnę stwierdzić, że Habilitant legitymuje się znacznym dorobkiem 

naukowym ukierunkowanym na problematykę ogniw paliwowych SOFC. Prace te są w dużej 

części zorientowane na zastosowania praktyczne, a ich efektem powinna być poprawa 

właściwości eksploatacyjnych układów z ogniwami stałotlenkowymi, optymalizacja 

parametrów ich pracy, poprawa sprawności, a  także nowe rozwiązania zwłaszcza w zakresie 

doboru materiałów, parametrów mikrostruktur, konstrukcji stosów, itp. W obszarze jego 

zainteresowań są także inne tematy badawcze, np. dotyczące elektrolizerów stałotlenkowych 

SOE, czy też bezpośredniego wytwarzania węglowodorów w elektrochemicznych ogniwach 

stałotlenkowych. Wyniki swoich prac upowszechniał w czasopismach międzynarodowych 

(lista JCR / lista „A” MNiSzW) i krajowych (lista „B” i inne), a także na konferencjach 

krajowych i zagranicznych. Dorobek ten przypada na okres po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora i obejmuje lata 2014-18. Uważam, że dorobek ten spełnia wymogi ustawowe, a jego 

całokształt upoważnia dr. J. Kupeckiego do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 

nauk technicznych. Dorobek ten niewątpliwie mieści się w dyscyplinie Energetyka. 

6.  OCENA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ 

Poniżej, w sposób syntetyczny, przedstawiono osiągnięcia dr. J. Kupeckiego w obszarze 

Jego działalności dydaktycznej i organizacyjnej, a także w innych ważniejszych obszarach 

działalności naukowej i zawodowej.  

Dotychczasowa aktywność dydaktyczna Habilitanta związana jest przede wszystkim  

z WMEiL PW, gdzie w latach 2011-17 pracował jako wykładowca zewnętrzny, prowadząc  

wykłady na studiach magisterskich (Perspektywiczne Technologie Energetyczne, Future 

Energy Systems, Hybrid Power Systems and Technologies), inżynierskich (Technologies and 

Environmental Protection) oraz w ramach programu ATHENS (Advanced Hybrid Power 

Systems) [Zał. 3, p. III/I], i jest stosunkowo skromna, jak można domniemywać, z racji 

miejsca podstawowego zatrudnienia (Instytut Elektrotechniki). Po uzyskaniu stopnia doktora 

Habilitant sprawował opiekę nad studentami realizującymi prace dyplomowe w PW (3 os.), 

WAT (1) oraz w TU Delf, w Holandii (1) [Zał. 3, p. III/J]. 

Aktualnie pełni funkcję promotora pomocniczego w realizowanym na WMEiL 

przewodzie doktorskim (K. Motyliński; Modelowanie dynamiki modułów do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła opartych na tlenkowych ogniwach paliwowych) oraz funkcję opiekuna  

z ramienia przedsiębiorstwa w dwóch doktoratach wdrożeniowych (M. Wierzbicki: 

Opracowanie założeń i systemu integracji ceramicznego elektrolizera stałotlenkowego SOEC 

w systemie power-to-gas;  A. Baran: Rozwój i opracowanie alternatywnych metod konwersji 

węgla oraz paliw stałych w systemach niskoemisyjnych)  [Zał. 3, p. III/K]. 

Uczestniczy w działalności organizacyjnej związanej z funkcjonowaniem jednostki 

macierzystej, Instytutu Elektrotechniki, gdzie od 2017 r. pełni funkcję kierownika Zakładu 

Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych, którego jest organizatorem [III/Q].  

W okresie po dysertacji Habilitant brał czynny udział w realizacji szeregu projektów 

badawczych finansowanych z funduszy centralnych (NCBiR, NCN, inne), gdzie pracował  

w charakterze kierownika (12 projektów, w tym 9 międzynarodowych) lub wykonawcy  

(8 projektów, w tym 4 międzynarodowe) [Zał-3, p. II/J; SIoK].  
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Brał udział w konsorcjach i sieciach badawczych [zał-3, p. III/E], a także w projektach 

realizowanych we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych 

oraz we współpracy z przedsiębiorstwami / przemysłem (4 projekty) [Zał-3, p. III/F; SIoK]. 

Habilitant uczestniczy we współpracy międzynarodowej, czego przykładem mogą być 

liczne staże w zagranicznych ośrodkach akademickich (National Fuel Cell Research Center, 

University of California, USA; Politecnico di Torino oraz Uniwersytet w Genui, Włochy; TU 

Delf, Holandia; KTH w Szwecji i inne) [III/L]. Ponadto uczestniczył w pracach rad 

naukowych konferencji międzynarodowych (członek) [III/C], a także prezentował wyniki 

swoich prac na konferencjach zagranicznych i międzynarodowych [II/L]. 

W 2017 roku otrzymał nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 

w kategorii Nowe technologie konwersji i magazynowania energii [II/K, SIoK]. 

W podsumowaniu tej części należy stwierdzić, że dr J. Kupecki wykazuje wystarczające 

zaangażowanie w działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Natomiast bardzo ważnym  

elementem Jego działań - w mojej ocenie - jest ścisły kontakt i współpraca z uczelniami 

zagranicznymi, czego dowodem są prowadzone liczne prace, uczestnictwo w realizacji 

projektów badawczych, a także staże.  

7. OCENA CAŁOKSZTAŁTU OSIĄGNIĘĆ HABILITANTA 

Biorąc pod uwagę „Kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego” ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 1.09.2011 roku (Dz.U. Nr 196, poz. 1165), na podstawie przedstawionych powyżej 

materiałów można stwierdzić, że Habilitant:  

 zgodnie z Art. 16.1 Ustawy (Dz.U. 2016, poz. 882): 

- jest autorem monografii uznanej za osiągnięcie naukowe, stanowiące istotny wkład  

w rozwój dyscypliny naukowej, 

oraz spełnia przeważającą większość wymagań stawianych w wyżej wymienionym  

rozporządzeniu Ministra NiSzW, a mianowicie:  

 zgodnie z §3 ust. 4, punkt „a” rozporządzenia: 

- jest współautorem / autorem publikacji naukowych w czasopismach ujętych  

w bazie Journal Citation Reports (JCR) [II/A_1-14]; 

- jest współautorem zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, 

konstrukcyjnych i technologicznych [II/B_1-3]; 

- jest współautorem dwóch patentów krajowych [II/C_1,2] i jednego zgłoszenia [II/B_1]. 

 zgodnie z §4 rozporządzenia: 

- wyniki prac publikował jako współautor / autor w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż mowa w ww. §3; 

- jest współautorem monografii naukowej i rozdziałów w monografiach [II/E]; 

- jest współautorem dokumentacji z prac badawczych - sprawozdań z realizacji projektów 

(MNSzW, NCN, inne) [II/F_1-5]; 

- sumaryczny Impact Factor Jego publikacji naukowych wg listy JCR, zgodnie z rokiem 

opublikowania: IF = 52,675 [wg II/G];  

- liczba cytowań publikacji wg bazy [II/H; SIoK]:  

- Web of Science (WoS) – 82,  Scopus – 198,  Google Scholar – 284;  

- Indeks Hirscha wg bazy [II/I; SIoK]:  

- Web of Science (WoS) – 7,  Scopus – 10,  Google Scholar – 11;  
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- uczestniczył w realizacji krajowych i międzynarodowych / europejskich projektów 

badawczych (wykonawca, kierownik) [II/J_1-12]; 

- brał aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych / 

wygłoszenia referatów [II/L_1-33]; 

 zgodnie z §5 rozporządzenia: 

- uczestniczył w realizacji programów europejskich i krajowych [II/J, III/F]; 

- uczestniczył w pracach komitetów organizacyjnych międzynarodowych i krajowych 

konferencji naukowych [III/C]; 

- za działalność naukową i organizacyjną był wyróżniony nagrodą [III/D_1]; 

- uczestniczył w pracach konsorcjów i sieci badawczych [III/E]; 

- kierował projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 

oraz we współpracy z przemysłem [III/F];  

- uczestniczy w pracach komitetów i radach naukowych czasopism [III/G]; 

- jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych [III/H]; 

- ma osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki [III/I]; 

- sprawował opiekę nad studentami w toku specjalizacji [III/J]; 

- sprawuje opiekę naukową nad doktorantami (promotor pomocniczy w 1 przewodzie, 

opiekun z ramienia przedsiębiorstwa – 2 doktoraty wdrożeniowe) [III/K]; 

- odbył staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich [III/L], ma kontakty 

naukowe z zagranicznymi ośrodkami akademickimi; 

- brał udział w zespołach eksperckich i konkursowych [III/N];  

- recenzował projekty międzynarodowe i krajowe [III/O], a także publikacje  

w czasopismach międzynarodowych i krajowych [III/P];  

- uczestniczył w pracach na rzecz przemysłu [III/F_1-2]. 

Reasumując: 

- dr Jakub Kupecki zgromadził wystarczający dorobek naukowy, który został 

ukierunkowany na zagadnienia związane z szeroko rozumianą problematyką ogniw 

paliwowych stałotlenkowych i opracowaniem modeli obliczeniowych i symulatorów 

numerycznych do ich badań;  

- dorobek ten jest efektem działalności naukowo-badawczej Habilitanta, w całości został 

uzyskany przez Niego po obronie pracy doktorskiej i stanowi oryginalny przyczynek do 

rozwoju nauki w dyscyplinie Energetyka; 

- prace naukowe Habilitanta wiążą się zarówno z podstawowymi zagadnieniami 

naukowymi jak i ich potencjalnymi, praktycznymi zastosowaniami; 

- Habilitant czynnie i efektywnie uczestniczy w organizacji badań naukowych, a także  

w działalności dydaktycznej. 

- Habilitant czynnie i efektywnie uczestniczy w organizacji współpracy z zagranicznymi 

jednostkami naukowymi, badawczymi i uniwersyteckimi; 

- jest pracownikiem o dobrym potencjale i dużej aktywności naukowej. 

8. KONKLUZJA 

Uwzględniając przeprowadzoną powyżej ocenę autorskiej monografii habilitacyjnej,  

a także całokształtu dorobku naukowo - badawczego, organizacyjnego i dydaktycznego, 

odnosząc się do Ustawy z dnia 14. marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym .. 
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(tekst jednolity, Dz.U. z 2016 roku, poz. 882), stwierdzam, że dr inż. Jakub Kupecki spełnia  

w stopniu wystarczającym wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stopień naukowy 

doktora habilitowanego, ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

z dnia 1. września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). 

Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuję do Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki  

i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej o nadanie dr. inż. Jakubowi Kupeckiemu stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Energetyka.  

 

 

 


