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Recenrja
dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjne8o

Pana dr' inż' Macieja ReicheIa
w zwiąfku f postĘpowaniem habiIitacyjnym

1' Podstawa formaIna opracowania recenżji, uwagiwstępne

Podstawę formaIną opracowania recenfj i st3nowi decyzja centraInej Komis]i d5' stopni i TytulóW
Naukowych, która W dniu 2a.o2'2o2o r' powołała komisję habi|itacyjnq, W skład której zostałem
powo|any jako recenzent oraf pismo Przewodniczącego Rady DyscypIinY nźynieria Mechaniczna
Po|]techn]ki Gdańskiej z dnia 11'05'2020 |', z prośbq o opracowanie przeze mnie ninIej9fej recenf]|.
Recenfję sporfqdzono na podstaWie następujqcych dokumentów i materiatów:

. kopii poświadczone8o dokumentu potwierdfajqcego posiadanie stopnia doktora inżyniera,

. autoreferatu,

. Wykazu osiągnięć naukowych a|bo artystycznYch, stanowiących znacfnv wkład w rozwój
okreś|onej dyscYpIiny,

. Applacation ofthe IMO standard manoeuvres procedure for poddriven ships, - publikacja
M. Reichel JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGy - 2019

. Equivalent standard manoeuvres for pod-driven ships - publikacja - M. Reichel OCEAN
ENGINEER NG .2019

. monografi i  Habi|itanta pt': ,,Hydrodynamiczne aspektY projektowania statkóW f napędem
afYmutaInym'., Wydawnictwo PoIitechniki Gdańskiej, 2019, |sBN 978.83'7348'788-8'

Recenfję prży8otowano na podstawie Ustawy f dnia 3 |ipca 2018r' PraWo o s2koInictwie WYższYm
i nauce (Dz'U. 2018 poz. 1669) oraz Rozporzqdzenia Ministra Nauki i sfkoInictwa Wyższego f dnia 19
styc2nia 2018 r' w sprawie szczególowego trybu i warunków przeplowadfania cfynnosc|
w przewodfie doktorskim, w postępowan.u habiIitacYjnym oraf w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz.U. 2018 poz. 261).

2. Charakterystyka sylwetki habi itanta

Pan dr inź' Mac]ej ReicheI W 2004 roku ukończył studia magisterskie na WYdzia|e oceanotechniki
i okrętownictwa, Po|itechniki Gdańskiej ' W roku 2011 roku obronił na tym samYm Wvdfia|e
PoIitechniki Gdańskiej pracę doktorską: ,,Prognozowanie właściWości manewrowych statków
z napędem azvmutainym', '

W |atach 2005.2011 był zatrudniony w oHo cTo s.A' W Gdańsku,2013.2o15 Force Techno|ogy,
Department for Marit ime Industry, Hydro, and Aero- dynamics Divjsion, Dania,2016 Fundacja
Befpieczeństwa Zeg|ugi i ochronY srodowiska, Badawczo - szkoIeniowy ośrodek Manewrowan.a
statkamj, |łaWa, od lutego 2019 WYdfiał oceanotechniki i  okrętownictwa PoIitechniki w Katedrfe
Technologii obiektów Pływa].ącYch, sYstemóW Jakości i Materia10znaWstwa'



3' ocena osiqgnięcia naukowego

HabiI tant przedstawił do oceny jako 05iqgnlęcie naukowe monograf ię naukowq pt ':

, ,Hydrodynamiczne aspekty projektowanla statków z napędem afYrnuta nym ' W mojej op ni i  w
autoreferacie brak jest jednak wskazania osiągnięcia naukowego . Autor stwierdza bowiem, że sama
rnonograf ia stanowi osiągniecie naukowe, co nie moźe być podstawq do ubiegan]a 5ię o stopień
naukowy' ZaróWno W autoreferac]e jak i  W samej monograf i i  powinno być jasno zdef iniowane
05iqgnięcie naukowe, cf ego ewidentnie brakuje'

Monograf ia składa się f 135 stron, 195 pozyc]. i  I i teraturowych oraf 7 rofdf iałóW'
Monograf ia stanoWi zbiór iusystematyzowanie dotychcfa5 zgrornadzonej w]edzy oraz badań

przef międfynarodowe środoWi5ko naukowe'. lest bardzo dobrym prfe8|qdem pub|]kacj] na temat
aspektóW zwiQfanych z projektowan]em statków z napędem azYm!]ta]nym' Wtaśc]Wie Autor sam
stwierdza W autoreferacie, że: , ,ce em naUkowvm jest usYstematvzowanie wiedfY,, '

Rofdf iał p erwsfy to genefa tematu' Rozdział drugi stanowi opls projektowania statku
z pędnikarni afymutaInym] ] konsekwenc].e ]ch stosowania'  Rozdf iał trfeci  dotyczy charakterystyk
pędników afymutalnych w Warunkach Wody otwartej '  W rozdzia|e tym mamy odwołania do prac
au t oTa :

. Gtodkowski R., Reichel M., Richards l .  (2009). Studieson pod propulsors and related
Conference on Advanced Model
AMT 2009, Francja
podded propulsor model. Pol lsh

procedures the unif ied approach. 1't International
Measurement Techno ogy for the EU Marit ime ndustry

. Reichel M. (2007). Manoeuvring forces on arlmuthing
Marit ime Research, Vo 14, pp. 3 8

. Reichel M. (2017). Predict lon of rnanoeuvring abi l i t ies of 10000 DWT pod-driven coasta
tanker. Ocean EngineerinB, Vo . 136, pp. 201 208.

. ReicheI M' (2011)'  Pro8nofowanie właściwoścj manewrowych statków z napędem
azvmutalnvm. Praca doktorska

Rozdf ialcfwartY omaWia właściwości napędowe statku z napędem azymuta nym' Rofdf ia| platy
to opis właśc]Wości manewrowych statku f prfedm]otowym napędem' HabiI i tant prfedstawla W nim
wYnik] autorskich badań mode|owych dwóch Wariantów geometrycfnYch statku tzw' gazowca
z Układem k|asycfnym oraf układem f pędnikami afymuta nymi przedstawlonych wcfeśnlej
w  oub  i k a c l i :

.  Reichel M. (2018). Rudder - equivaent pod propulsor helm angles of a gas c.rr ier.
Internat iona Conference on Marine Simu at ion and Model i ing - MARSIM, Kanada.

Przy op]sie crabbingu, cfyI i  zdoIności ruchL] poprfecfne €o, nienormowanego prfepisami Mo, Autor
przedstawla ki]ka wersj i  kryter iów |okaInYch opjsanych wcfeśniej w pub|]kacj i:

.  Abramowicz Gerlk T' ,  Lewczuk Ł' ,  Reich €  M' (2016)'  ogranicfenia eksp oatacyjne
iśrodowiskowe manewróW podchodfenia ]odchodfenia od nabrzeża promu dWuśrubowego'
Prace Wydzlalu Nawlgacyjnego Akademil Morsklej w Gdyni. Zeszyt nr 31.

W rofdf iaIe sfóstYm Hab]l i tant opisu]e również ]nne f jaWiska hydromechanicfne dotycfące
statkóW z napędem azymuta nym'

Poza w5pomnianyml pracami Autora, w 5pis ie I i teratury znajduje s ię róWnieź pubi]kacja do której
nie fnajduje s]ę jednak odniesienie w tekście monograf i i :

.  Reichel M. (2010). Manoeuvring abi i t ies of podded ships with different stern shapes. 18
Internat lonal Conference on Hydrodynamics in Ship Desgn, Safety and Operat ion -

HYDRoNAV' Gdańsk
Monograf ia baruje na bardzo obsrernej wledzy naukowel potwierdronej 195 pozycjami

publ ikacyjnymi, niestety W tym 5kładfie jest tyIko 7 pt]bikacj] Habi l]tanta z czego jedYnie
3 opubl ikowane po uryskaniu stopnia naukowego doktora.

W mojej ocenie W monograf i i  brakuje uosó|nienia prfedstawionych badań jak równ]eż opisu
metody projektowania'  Mam wrażenie, że jest to zebranie i  prfedstaWien]e Wiedzy opub|]kowanej
Wcfeśn]ej prfez innych autoróW (o czym Habi|]tant sam pisze W autoreferacie), opi5 przypadkóW bez



dog|ębnego komentarfa Iub próby sprecyfowania wytycznych projektowych czY metodY projektowej
(co byłoby najbardf lej pożqdane) jak róWnież choćby zafnaczenia swojego WkiŹdu W spira i
projektowej statków f napędem azymuta nym.

UWaźam zatem, że monograf]a jest bardfo przydatnym mater]ałern systematyzujacym Wiedfę
różnych badaczy dotyczących projekto\^/ania statkóW f napędem azymuta nym' Może stanowić
bardzo dobre źródło Wiedzy dla projektantóW a|e też d|a studentów iosób pogłębiajqcych Wiedzę
branżowq gdyż stanowi najbardf iej aktua|ne źródto wiedzy na temat pędnikóW afymuta nych
i świadomości ich stosowan]a'

4'  ocena aktywności naukowej

Kariera naukowa Habi] i tanta skupia s ię wokót zjawisk hydrodynam]cu nych zWiqfanych
z fastosowaniem pędnikóW azYmuta nych' Zgodnie z przekazanymi ]nformacjami jest autorem
7 pub ikacj i  naukowych po otrfymaniu stopn a naukowego doktora' Pięć najnowszych pubIikacj i:

.  Equiva ent śtandard manoeuvres for pod driven ships, M' Relch €  ocEAN ENGINEERING -

2019 1F.2,73, pkt=140
. Appl icat ion ofthe Mo standard manoeuvres procedure for pod-driven shlps, M. Reiche

JoURNAL OF MARINE SC ENCE AND TECHNOLOGY - 2019 lF=1,845, pkt=100
. Longltudinal Motion Due to Act ion of Tunnel Thrusters, M. Reichel Pol ish Maritme

Research - 2018 lF=1,214, pkt=70
. Ful scale measurements of pressure f ie ld induced on the quay wa by bow thrusters -

indirect method for seabed Ve|ocit ies monitor ing, T' Abramowicz GeriEk Z' Burciu W' Górski
M' Re]che oCEAN ENGINEER|NG 2018 t=1,13, pkt=IĄo

. Predict ion of manoeuvring abi| i t ies of 10000 DWT pod dr]V €n coasta| tanker, M' Reiche| .

OCEAN ENGINEER NG - 2O1l lF=2,13, pkt=144
daje 5Umaryczny IF=11,249 oraz sumę punktóW 590 bef podf iału na autorów' NaIeźy podkreślić, źe
trfy f nich sq jedno autorsk e. Pokazuje to znaczqcy potencjał naUkowy Hab]l i tanta'

Habi|]tant jest róWnież W5półautorem dwóch o5]ągnięć projektowYch:
. Reiche M', Górski W., Borowieck] B. (2012). opracowanie stanowjska imetody prowadfenia

badań modeIowych ho ownika e5kortowe8o o duźej wysokości metacentrycznej, cTo s.A.
. Reiche M., Kraskowski M. (2013). opracowanie metodyki oceny charakterystyk

manewrowych statków przy użyciu obIicfeń nLlmerYcznych ibadań modeIowych' cTo s 'A'
lest też autorem sfeściu Wystqpień na konfer €ncjach naukowych:
. 4th Costa , Offshore and Ocean Englneerlng Conference - COO - 2019
. nternat ional Conference on Marlne Simulat ion and Mode l ing - MARSIM - 2018
. Hydrodynamics in ship Deslgn, Safety and Operat ion HYDRONAV 2017
. Annua] GeneraI M €et ing of nternat]onaI Marine simuIator Forum 2016
. Hydrodynamics n Ship Des gn, Safety and Operat ion - HYDRONAV 2014
. nternat ional Conference on Marine Simulat ion and Mode l ing MARS M -2012

Uczestnlczył również w pięciU pracach zespołów badaWcfych reaIzujQcych projekty badaWcfo
rozwojowe w trf € ch jako klerownik i  w dwóch jako wykonaWcaI
. Równoważńe manewry standardowe d|a statków z napędem afymuta nym, NCN 2017 2018

klerownik
. Wpływ Wody p|ytkiej na manewry statkóW dwuśrubowych, fundusf statutowy Fundacj i

Zeglugi i  Ochrony srodowiska kierownlk
. SatePort, NCB|R 2010 - 2012 - kierownik
. AZ PILOT, Program Ramowy UE, 2008 - 2011- wykonawca
. Optlmisaton of tr im, Den Danske Marit ime Fond, 2013 - 2014 - wykonawca

Poza powyźej wvmienionymi o5]ągnięc]ami:
'  był recenzentem pub ikacj l  dla ośmiu cfa50pi5m oraf materiałóW konferencyjnych,
. braI udf iat dWóch programach eUropej5kich,



odbY| staź naukowY W Force Techno ogy W Dani i  W |atach 2013 2015,
. jest cfynnym recenzentern w p;ęclu fespolach oceniajqcych wnioski naukoWe Iub dYdaktycfne'

oceniając współpracę f otoczeniem społecznym i 8ospodarcfym na eży Wymienić:
WspółaLltorstwo 25 raportów technicfnych d a cTo s 'A.,
Wspólautorstwo 11 raportóW d a duńskiego przemysłu okrętowego,
jedno wdroźenie , ,Pierwsfy po]ski seryjny jacht oc €aniczny Wykonany W techno|ogi i  Vacum

infuslon
Współautorstwo W sfeściu ekspeńyfach technicfnych Wykonanych na zamóWien e.

Dorobek pub|ikacyjnY HabiIitanta jest niewie|ki i przedstawia się na poziomie ośmiu artykułóW
od roku 2011 czYli od obronY pracY doktorskiej. Na|eźY zwrócić uwagę, że wymienione tu
5 ostatnich pub|ikacji z |at 2017 - 2019 charakteryzują wYsokie współczYnniki |F i punktacja na
Iiście ministe. iaInej, co dobrfe świadczy o rozwoju naukowym HabiI i tanta' Pozostały aktywność
naukowa jest na dobrym poziomi€.

5 '  ocena 05iqgnięć dydaktycznych, organizacyjnych l  w zakresie popuIaryfacj i  nauki

HabiI l tant Wykazał się osiQgnięciam] w zaLrese or8an zacyjnym będqc cz|onk|em komitetów
organif acyjnych W następujqcych Wydarf eniach naukowych:

. Warsutaty Manewrowan]a statkami , ,oB EKTY AUToNoMcZNE po|ski wktad w rozwój
noWej techno ogi i  naW]gacj i , ,  -  |łaWa 2018 - prfewodniczqcy komitetu organizacyjn €go,

. Warsftaty Manewrowania Statkam ,,STATK| AUToNoM cZNE cfy to już jutro cfy też raczej
Wc]qź daIeka prfyszłość7,, | lawa f017 przewodn]czQcy kornitetu organ]zacyjnego,

. 43.d Internat ionaI Marines]muIator Forum, AnnuaI Genera Meet]ng,. taWa 2016 - cfłonek
komitetu organizacyjnego,

. 18'" Hydrodynamics in Shlp Design, Safety and Operat ion HYDRONAV 2010 cr lonek
komitetu organiracyjnego.

Jest cfłonk]em trf ech toWarf yst\^/:
. Towarfvstwo okrętowcóW PoIsklch od 2016,
. RoVa Inst i tut ion of NavalArchitects od 2013,
. Po skie Towarzystwo Mechanlki  Teoretycrnej I Stosowanej od 2007.
]est autorem Wykładowce kur5u dIa studentóWi , ,Automatyczne 5y5temY sterowania

naprowadzanla w transporcie"
]est autorem cVk|u 14 autorskich WykładóW z zakr €su maneWToWania duźym] statkami istatkami

o n etypowych właśclwośc]ach manewrowych oraz cykIu wVk|adów z zakresu manewrowanIa
ho own]kami f napędem afymutaInym i ich w5pó|pracy fe statkiem'

Habi1itant jest mocno zaan8ażowany w or8anifację dni otwartych W jednostkach naukowYch dIa
studentóW oraz aborator]óW pokazowych' stuŹył teŹ pomocq 5tudentom i doktorantom
w  p | / V g o L o W d 1  d L h  L | .  p ' d L  i 1 , ' y .  e | ) L  ( Ą ,  n d g  , t e | , ( | L h  o ' d l  d o ( ' o  5 \ | '  h '

Biorqc pod uwagę krótki  staż pracY w Po|itechnice Gdańskie] 'Habi| i tant wykazuje na po|u
osiągnięć dYdaktycŹnych i popu|arYzacji nauki duźe zaangażowanie, sporY dorobek
idoświadcżenie.

Wniosek końcowy

Po fapofnaniu sę f autoreferatem, dorobkiem naukowvrn Habl l i tanta oraf z mono8raf iq
habj i tacyjnq stwierdfam, źe dokonanla Hab] i tanta nie sq wystarczajqce do uzyskania stopnia
naukowego doktora habi| i towanego' W zw]qzku z tYm, W oparciu o obecne obow]ązujQce prfep sy
dotYczqce sfczegó|owego trybu iWarunków prfeprowadfan]a czYnnośc] w przewodzie doktor5kim,

'7-e,



w postępowaniu habilitacyjnym oraz W postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U' 2018 poz.
261) oraf Prawo o szko|nictwie Wyższym i nauce (Dz.U' 2018 poz' 1669) nie popieram wniosku
o dopuszczenie dr inż' Macieja Reiche|a do da|szego pro.esu postępowania o nadanie stopn.a
doktora habiIitowanego w dzjedfinie: nauki inżynieryjno - techniczne w dyscyp|inie inżynieria
mechaniczna,

oceniajqc dotychczasowy dorobek dr inź' Macieja Reiche|a mogę stwierdzió że wykazuje on
cechy dobrze zapowiadajacego się pracownika naukowego iposiada znaczący potencjat naukowy,
który mógłby zaowocować np' opracowaniem nowej metody projektowania statkóW z napędem
afymuta|nym. Ma istotne dośWiadczenie W prowadfenju badań naukowych oraz doświadczenie
W pracY W uznanych zespołach badawczych. Pub|ikacje 2 ostatnich trzech Iat to wańościowe i Wysoko
punktowane pozYcje, co moim zdaniem wskafuje na dynamiczny rozwój naukowy Habilitanta,
które8o utrzymanie na tym pofjomie pofwoli na uzyskanie w nieda|ekiej przyszłości stopnia
naukowego doktora habilitowanego.
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