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1. Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal 
Citation Reports (JCR) (Dz. U. nr 196, poz. 1165 §3 pkt 4a) 

Jestem autorem następujących publikacji w czasopismach z JCR: 
1. Śliwiński P.: The basics of design and experimental tests of the commutation unit of a 

hydraulic satellite motor// Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 16, iss. 4 
(2016), s. 634-644 
Link do wersji pełno tekstowej:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966516300176 
DOI: 10.1016/j.acme.2016.04.003 

JCR 136761 
2. Śliwiński P.: Flow of liquid in flat gaps of the satellite motor working mechanism// Polish 

Maritime Research, Vol. 21, nr 2 (82) (2014), s. 50-57 
JCR 128704 

Jestem autorem jednego artykułu opublikowanego w czasopiśmie, które w momencie 
przyjęcia do publikacji mojego artykułu znajdowało w bazie JCR a w momencie 
opublikowania artykułu znalazło się poza tą bazą. Nie mniej jednak artykuł ten jest 
zarejestrowany w bazie Web of Science. Jest to publikacja: 

3. Śliwiński P.: New satellite pumps// Key Engineering Materials : Fundamentals of Machine 
Design, vol. 490 (2012), s.195-205 

AR 95926 

2. Artykuły oczekujące na publikację w czasopismach znajdujących się w 
bazie Journal Citation Reports (JCR) 

1. Śliwiński P.: The influence of water and mineral oil on volumetric losses in hydraulic 
motor. Journal of Engineering Research (ISSN: 2307-1877). Artykuł w recenzji. 

2. Śliwiński P.: The influence of water and mineral oil on the mechanical losses in a 
hydraulic motor. Chinese Journal of Mechanical Engineering (ISSN: 1000-9345). Artykuł 
w recenzji. 

3. Udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe (Dz. U. nr 196, poz. 1165 §3 
pkt 4c) 

3.1. Patenty 

Jestem autorem trzech patentów krajowych: 

1. Śliwiński P.: „Układ do kompensacji luzów osiowych w hydraulicznej maszynie 
wyporowej”. Patent nr 219147 z dnia 24.08.2011 (przyznany 24.07.2014). 

Q 131771 
2. Śliwiński P.: „Zawór dławiący nastawny”. Patent nr 214472 z dnia 09.04.2010 (przyznany 

19.08.2013). 
Q 136769 

3. Śliwiński P.: „Zawór dławiący nastawny”. Patent nr 214473 z dnia 09.04.2010 (przyznany 
19.08.2013)   

Q 124259 
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Jestem współautorem siedmiu patentów krajowych (podpisy współautorów w załączniku 
„Kopie zgłoszeń projektu wynalazczego”): 

1. Śliwiński P., Łoś K., Maciejewski M., Lipski A.: „Sposób doboru uszczelnień do wału 
obrotowego zwłaszcza uszczelek oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”. Patent nr 
222611 z dnia 24.08.12r. (przyznany 23.10.2015) 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 40% 

Q 136770 

2. Śliwiński P., Śliwiński Piotr, Szwajca T.: „Kanały dopływu i odpływu w płytach bocznych 
satelitowego mechanizmu roboczego maszyn wyporowych”. Patent nr 217350 z dnia 
11.10.2010 (przyznany 25.08.2014) 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 50% 

Q 132055 

3. Śliwiński P., Śliwiński Piotr, Szwajca T.: „Kanały dopływu i odpływu w płytach bocznych 
satelitowego mechanizmu roboczego maszyn wyporowych”. Patent nr 217363 z dnia 
11.10.2010 (przyznany 21.08.2014) 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 50% 

Q 132054 

4. Śliwiński P., Osiecki L.: „Agregat pompowy”. Patent nr 216999 z dnia 20.12.2010 
(przyznany 14.07.2014) 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 40% 

Q 132053 

5. Śliwiński P., Patrosz P.: „Satelitowy mechanizm roboczy hydraulicznej maszyny 
wyporowej”. Patent nr 218888 z dnia 29.11.2012 (przyznany 25.06.2014). 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 30% 

Q 131770 
6. Śliwiński P., Szwajca T., Śliwiński Piotr: „Pompa satelitowa” Patent nr 216704 z dnia 

07.06.2010 (przyznany 13.09.2013) 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 20% 

Q 131777 

7. Śliwiński P., Osiecki L.: „Przekładnia planetarna”. Patent nr 214522 z dnia 04.05.2009 
(przyznany 21.08.2013)  
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 50% 

Q 124296 

3.2. Krajowe zgłoszenia patentowe 

Jestem autorem następującego krajowego zgłoszenia patentowego: 
1. Śliwiński P.: „Regulator przepływu”. Zgłoszenie nr P.408334 z dnia 26.05.14r. 

X 128723 
Jestem współautorem dwóch krajowych zgłoszeń patentowych (podpisy współautorów w 
załączniku „Kopie zgłoszeń projektu wynalazczego”): 
1. Śliwiński P., Patrosz P., Osiecki L.: „Płynowa maszyna wyporowa z satelitowym 

mechanizmem roboczym o odwróconej kinematyce”. Zgłoszenie patentowe nr P.403060 z 
dnia 07.03.2013r. 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 40% 

X 125937 

2. Śliwiński P., Patrosz P., Osiecki L.: „Płynowa maszyna wyporowa z satelitowym 
mechanizmem roboczym o odwróconej kinematyce”. Zgłoszenie patentowe nr P.405732 z 
dnia 22.10.2013r. 
Udział habilitanta (Paweł Śliwiński): 40%             X 123770 













Wykaz dorobku  Paweł Śliwiński 

11 
 
 

5.5. Artykuły przyjęte do publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym 

1. Śliwiński P. Rozrząd silnika satelitowego z obracającym się korpusem. Napędy i 
Sterowanie. Planowane opublikowanie w nr 10/2016. 

2. Śliwiński P. Projektowanie zespołu kompensacji luzów osiowych w silniku satelitowym z 
obracającym się korpusem. Hydraulika i Pneumatyka. 

5.6. Publikacje przed doktoratem 

1. Kamiński M., Stefaniak Z., Raczyński P., Łukajtis W., Raczyński S., Małczak M., 
Sakowicz D., Arant T., Gumoś M., Śliwiński P., Elgert K., Świątoniowski B., Kamiński P., 
Witkiewicz Z.: Opracowanie krajowej aparatury do wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej z elucją gradientową, do badań i dla dydaktyki. Komunikat, Politechnika 
Gdańska 2006. 

K 73219 

2. Śliwiński P., Balawender A.: Porównanie strat objętościowych w silnikach hydraulicznych 
satelitowych przy zasilaniu olejem lub emulsją oleju w wodzie. Badanie, konstrukcja, 
wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Ed. E. Palczak. Gliwice: Centrum. 
Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2006, s.141-152 

MCK 73032 
3. Śliwiński P.: Lubricant property and rolling contact fatigue test of oil-in-water emulsion 

type HFA-E and oil Total Azolla 46 as working liquids in hydraulic systems. 4th FPNI - 
PhD Symposium an initiative of Fluid Power Net International. Sarasota, Florida, USA, 
June 13-17, 2006. Vol. 1. Ed. Monika Ivantysynova. Lafayette, FPNI Fluid Power Net 
Publ., 2006, s.117-127 

ZR 73023 
4. Śliwiński P.: Badania trybologiczne par ciernych hydrauliczncych silników satelitiwych 

zasilanych olejem lub emulsją wodno-olejową. Seminarium naukowo - techniczne 
TECHNICON 05, MTG Międzynarodowe Targi Gdańskie, Politechnika Gdańska. S. 1-12, 
20 października 2005 

ER 69678 

5. Śliwiński P.: Stanowisko badawcze oraz wyniki badań silnika satelitowego zasilanego 
emulsją wodno-olejową. VII Seminarium Naukowe Środowiskowego Studium 
Doktoranckiego ''Współczesne technologie i konwersja energii''. Gdańsk, 15-17 wrzesień 
2004. Red. J. Wajs. Gdańsk: P. Gdańska 2004 s. 257-264  

ZR 69245 
6. Śliwiński P., Balawender A.: Badania i opis zjawisk nowego typoszeregu silników 

hydraulicznych satelitowych z kompensacją luzów. Napędy i Sterowania Hydrauliczne i 
Pneumatyczne 2005: Problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku. 
S. 130-144. Wrocław, 17-19 maja 2005 

ZR 69037 

7. Śliwiński P., Balawender A.: Stanowisko, metodyka i badania silników hydraulicznych 
zasilanych emulsją wodno-olejową. Konferencja CYLINDER 2004 Badanie, konstrukcja, 
wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Gliwice: KOMAG, s. 93-109. Ustroń, 
20-23 września 2004  

AR 65931 
8. Śliwiński P.: Research of low-speed high torque planet motors supplied with oil-in-water 

emulsion as working liquid. 3rd FPNI-PhD Symposium on Fluid Power. Terrasa 2004, s. 
551-558, 2004,  

ZR 65567 
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Od 2015 roku jestem członkiem komitetu naukowego międzynarodowej konferencji 
CYLINDER 2015. 

16. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki (Dz. U. nr 
196, poz. 1165 §5 pkt 8) 

W moim 15 letnim dorobku dydaktycznym są wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, prace 
przejściowe, projekty inżynierskie i prace dyplomowe magisterskie. 

Wielokrotnie przekraczałem wyznaczone etatem pensum godzin dydaktycznych ze 
studentami. 

Prowadzę wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i projektowe z następujących przedmiotów: 
1) na studiach dziennych II stopnia: 

b) Projektowanie napędów hydraulicznych maszyn; 
c) Diagnostyka i eksploatacja napędów hydraulicznych i pneumatycznych; 

2) na studiach niestacjonarnych I i II stopnia: 
a) Projektowanie napędów hydraulicznych i pneumatycznych; 
b) Budowa i eksploatacja urządzeń hydraulicznych; 
c) Hydraulika i Pneumatyka. 

W latach 2009 – 2014 (przez 6 lat) prowadziłem wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z 
przedmiotu Metrologia II. 

Do wykładów z każdego przedmiotu opracowałem autorskie materiały w postaci prezentacji 
PowerPoint. 

Ponadto prowadzę zajęcia laboratoryjne z następujących  przedmiotów: 
1) Budowa, diagnostyka i eksploatacja urządzeń hydraulicznych; 
2) Napęd i sterowanie hydrauliczne; 
3) Projektowanie napędów pneumatycznych; 
4) Elementy układów mechatronicznych; 
5) Systemy mechatroniczne. 

Moja działalność dydaktyczna to również promotorstwo prac dyplomowych magisterskich i 
inżynierskich (łącznie 45). 

Moja działalność dydaktyczna zewnętrzna koncentruje się na szkoleniach realizowanych dla 
przemysłu: 

1. Bałtycka Akademia Umiejętności S.C. Liliana Barańska Emilia Matusiewicz – sierpień 
2009 i marzec 2011; 

2. Gdańska Stocznia „REMONTOWA” – wrzesień 2007; 
3. Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. – marzec 2014; 
4. Rockfin Distribution & Logistics Sp. z o.o. – czerwiec 2012, czerwiec 2013; 
5. RDL Hydraulics Sp. z o.o. – czerwiec 2014; 
6. Rockfin Sp. z o.o. – cykl szkoleń w 2014 i w 2015 roku; 
7. Fama Sp. z o. o. w Gniewie – grudzień 2013; 
8. Hydroster Sp. z o. o. – styczeń – marzec 2014r. 
W ramach popularyzacji nauki od 2007 roku biorę aktywny udział w Bałtyckim Festiwalu 
Nauki na Politechnice Gdańskiej. 
Ponadto: 

a) organizowałem wyjazd na międzynarodowe targi w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach; 
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b) brałem wielokrotnie czynny udział w międzynarodowych targach w Poznaniu, Gdańsku, 
Katowicach, Brukseli i Paryżu oraz przygotowywałem materiały informacyjne i 
promocyjne do tych targów 

17. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora 
pomocniczego (Dz. U. nr 196, poz. 1165 §5 pkt 10) 

Jestem promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich: 

d) Załuski P. (promotor: Osiecki L.): „Wpływ położenia osi obrotu tarczy wychylnej na 
sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych”. 

e) Szewczuk P. (promotor: Szkodo M.): “Influence of annular space geometry and casing 
column motion on the drilling fluids displacement in the annuli” 

18. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych (Dz. U. nr 196, poz. 1165 §5 
pkt 13) 

Byłem jurorem w X Ogólnopolskim Konkursie Inżynierskim European BEST (Board of 
European Students of Technology) Engineering Competition (28.04.2016). 

19. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz 
publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 
konkursowych (Dz. U. nr 196, poz. 1165 §5 pkt 14) 

W grudniu 2015 roku zostałem powołany na eksperta Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju. Jak dotąd recenzowałem jeden raport okresowy z realizacji projektu w programie 
badań stosowanych. 

Byłem recenzentem artykułów w czasopiśmie Hydraulika i Pneumatyka w 2010r. 
Recenzowałem artykuły międzynarodowej konferencji CYLINDER 2015, które zostały 
opublikowane jako rozdziały w monografii „Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja 
układów hydraulicznych”. 

Recenzowałem dwa artykuły w czasopiśmie TRIBOLOGIA w 2016r. 
Recenzowałem jeden artykuł w czasopiśmie Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce 
i Ochronie Środowiska (IAPGOS) w 2016r. 
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20. Podsumowanie  

Jestem autorem i współautorem 65 prac po doktoracie, w tym: 
1) monografie – 1 (samodzielna); 

2) publikacje recenzowane w czasopismach: 
a) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 3 samodzielne, 
b) innych niż JCR o zasięgu: 

 międzynarodowym – 7 (w tym 3 samodzielne), 
 krajowym – 14 (w tym 12 samodzielnych); 

c) w książce – dziele zbiorowym o zasięgu: 
 międzynarodowym – 3 (w tym 1 samodzielna),  
 krajowym – 5 (w tym 4 samodzielne); 

3) publikacje recenzowane w materiałach konferencyjnych o zasięgu: 
a) międzynarodowym – 13 (w tym 6 samodzielnych), 
d) krajowym – 7 (w tym 6 samodzielnych); 

b) sprawozdania i raporty końcowe projektów badawczych – 10 (w tym 3 samodzielne); 
c) ekspertyzy – 2 (w tym 1 samodzielna); 

 
Liczba publikacji samodzielnych po doktoracie ogółem – 35  
 

Promotor pomocniczy – w 2 przewodach doktorskich 
 

Liczba samodzielnie wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych i 
międzynarodowych po doktoracie – 18  
 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism – 1 czasopismo i 1 komitet 
naukowy konferencji  
 

Liczba zrecenzowanych artykułów – około 10 
 

Liczba patentów krajowych – 10 (w tym 3 samodzielne): 

Liczba zgłoszeń patentowych: 
a) krajowych – 3 ( w tym 1 samodzielne); 
b) europejskich – 1.  

Liczba zgłoszeń wzoru użytkowego – 1 
 

Liczba projektów badawczych, w których pełniłem funkcję: 
1) kierownika i głównego wykonawcy – 3, 
2) kierownika i wykonawcy – 1, 
3) głównego wykonawcy i wykonawcy – 3. 
 
Nagrody: 

a) nagroda indywidualna III stopnia Rektora PG w 2016 roku za osiągnięcia naukowe; 
b) nagroda zespołowa II stopnia Rektora PG w 2009 roku za działalność dydaktyczną. 
c) wyróżnienie tytułem VIPI (Very Important Polish Innovator) za osiągnięcia w 

tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych; 
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d) 6 złotych medali i 1 srebrny – przyznane na międzynarodowych targach w Polsce i za 
granicą; 

e) Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;. 
f) Puchar Ministerstwa Gospodarki – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w 

Brukseli; 
g) 1 statuetka – przyznana na międzynarodowych targach w Katowicach; 
 

Liczba publikacji przed doktoratem – 15 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




