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1) Działalność naukowa 

 

 W latach 1976-1981 studiowałem na wydziale Fizyki Technicznej Politechniki 

Gdańskiej. Studia ukończyłem w 1981 realizując pracę dyplomową zatytułowaną 

„Właściwości elektryczne szkieł półprzewodnikowych wanadowo-fosforowych” pod 

kierunkiem prof. Leona Murawskiego, uzyskując tytuł magistra inżyniera podstawowych 

problemów techniki w specjalności fizyka ciała stałego.  

 Po ukończeniu studiów i odbyciu rocznej służby wojskowej zostałem zatrudniony na 

Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na etacie fizyka a później specjalisty w 

Katedrze Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych. Moja działalność naukowa 

związana była głównie z ochroną powłokową. W latach 1994-1998 byłem uczestnikiem 

Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W ramach pracy 

doktorskiej, której promotorem był prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, opracowałem i 

zbadałem efektywność nowoczesnych metod oceny ekstremalnie odpornych wykładzin 

przeciwkorozyjnych stosowanych w przemyśle energetycznym. Zastosowanie tych metod 

pozwoliło na właściwy dobór systemów ochronnych dla instalacji energetycznych.  

 W tym okresie realizowałem dwa granty Komitetu Badań Naukowych, w jednym z 

nich byłem głównym wykonawcą (Nr 902469101, Tworzywa konstrukcyjne dla instalacji 

energetycznych z kondensującymi się spalinami, 1994-1998), w drugim kierownikiem 

projektu (Nr 7T08C 059 12, Laboratoryjna ocena przydatności wykładzin antykorozyjnych do 

zabezpieczania instalacji odsiarczania spalin metoda mokrą, 1997-1998). Wykonane prace 

znalazły zastosowanie do selekcji zabezpieczeń do instalacji odsiarczania spalin w elektrowni 

Bełchatów. Rozprawę doktorską pt. „Charakterystyka impedancyjna powłok organicznych 



przeznaczonych do ochrony instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą”  obroniłem we 

wrześniu 1998 r. uzyskując stopień doktora nauk technicznych. 

 Po uzyskaniu stopnia doktora zostałem zatrudniony początkowo na etacie starszego 

specjalisty naukowo-technicznego, później asystenta, a od roku 1999 na etacie adiunkta 

naukowo-dydaktycznego w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej 

kierowanej przez prof. dr hab. inż. Kazimierza Darowickiego. W Katedrze pracuję do dnia 

dzisiejszego. 

 Moje zainteresowania i badania naukowe po uzyskaniu stopnia doktora dotyczyły 

szeroko pojętej ochrony przed korozją a w szczególności badań powłok organicznych, 

wykorzystania techniki spektroskopii impedancyjnej do oceny stanu powłok, opracowania 

przyspieszonych metod degradacji powłok, poszukiwania nowych, nietoksycznych 

pigmentów przeciwkorozyjnych oraz opisu i oceny zjawisk adhezji w systemach 

powłokowych.  

 W latach 2002-2004 odbyłem staż podoktorski w Research Institut for Pigments and 

Coatings (Forschunginstitut für Pigmente und Lacke) w Stuttgarcie (Niemcy). W czasie 

pobytu realizowałem projekt pt. „Messtechnische Erfassung und Optimierung der 

Haftfestigkeit und Barriereeigenschaften von Decklacken“ („Wiarygodna ocena i 

optymalizacja adhezji oraz właściwości barierowych powłok nawierzchniowych”), 

BMWi/AiF Nr. 13070 N. Oprócz niego realizowałem inne umowy wynikające z bieżących 

potrzeb firm samochodowych.  

 Powszechnie stosowane metody oceny odporności powłok nie pozwalają na 

wiarygodną i obiektywną ocenę nowoczesnych, wyjątkowo odpornych wyrobów. W 

szczególności zagadnienia związane z określaniem adhezji międzywarstwowej  nie były 

dotychczas badane. Istotność tych zagadnień dla ochrony przeciwkorozyjnej była 

sygnalizowane przez niemiecki przemysł motoryzacyjny (DaimlerChrysler obecnie Daimler 

AG – Mercedes Car Group, Värwag – producent farb samochodowych), szukający nowych 

metod optymalizacji systemów ochronnych służących do zabezpieczania przeciwkorozyjnego 

samochodów. Efektem tych badań było opracowanie niedestrukcyjnej techniki kwantyfikacji 

adhezji międzywarstwowej. Wykonane badania pozwoliły na optymalizację warunków 

suszenia powłok ochronnych stosowanych w samochodach firmy Daimler-Chrystler. 

Jednocześnie niemiecka firma BASF potrzebowała nowych, szybkich testów służących do 

oceny powłok z nowymi pigmentami przeciwkorozyjnymi. Opracowałem przyspieszony 



sposób badania, który po weryfikacji tradycyjnymi, długotrwałymi testami stosowanymi 

przez firmę BASF (test VDA 621-415) uzyskał akceptację jego stosowania w firmie BASF, 

został opatentowany (patent niemiecki DE 10 2004 027 792 A2) przez firmę BASF i jest w tej 

chwili stosowany w jej laboratoriach do testowania nowych wyrobów.  

 W ostatnim okresie moje zainteresowania zostały skierowane na poszukiwanie 

specjalnych, nietoksycznych pigmentów przeciwkorozyjnych, które wykazują zdolności do 

pochłaniania promieniowania mikrofalowego. Działania te były związane z realizacją w 

latach 2007-2010 projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N 

N507 4581 33 pt. „Powłoki pigmentowane ferrytami – badanie zdolności absorpcji sygnału 

radarowego i właściwości przeciwkorozyjnych”, którego byłem kierownikiem. W wyniku 

realizacji projektu zbadano właściwości ferrytów jako potencjalnych pigmentów 

przeciwkorozyjnych i jednocześnie substancji tłumiących promieniowanie mikrofalowe 

(odpowiedź na problemy kompatybilności elektromagnetycznej, redukcji smogu 

elektromagnetycznego i przekroju czynnego obiektów wykrywanych przez radary). 

      Uczestniczę w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych i naukowo-

technicznych, w czasie których wygłaszam referaty w języku angielskim i polskim. W okresie 

po uzyskaniu stopnia doktora wygłosiłem 26 referatów. 

  

2) Działalność technologiczna 

 

 Moja działalność technologiczna związana jest z realizacją zadań wykonywanych na 

Politechnice Gdańskiej w ramach działalności statutowej, która obejmuje współpracę z 

przemysłem. W działalności tej aktywnie uczestniczy Katedra Elektrochemii, Korozji i 

Inżynierii Materiałowej. Również w czasie stażu podoktorskiego w Forschunginstitut für 

Pigmente und Lacke w Stuttgarcie (Niemcy) realizowałem umowy z firmami przemysłu 

samochodowego, producentami wyrobów powłokowych lub producentami surowców dla 

przemysłu powłokowego. W wyniku tych działań uzyskałem nagrodę dyrektora Instytutu.  

 Przed uzyskaniem stopnia doktora mój udział w pracach technologicznych polegał na 

realizacji umów dotyczących rozwiązywania problemów korozyjnych i doboru materiałów 

dla kopalń miedzi okręgu legnicko-głogowskiego (głównie kopalni Polkowice) i hut miedzi. 

Realizowałem programy doboru materiałów do instalacji odsiarczania spalin (głównie 

elektrowni Bełchatów) uczestnicząc, jako główny wykonawca, w projekcie badawczym pt. 



„Tworzywa konstrukcyjne dla instalacji energetycznych z kondensującymi spalinami”, grant 

badawczy nr 902469101 (lata 1992-1994). Realizowałem szereg mniejszych zadań o 

charakterze eksperckim lub dotyczącym oceny nowych wyrobów powłokowych. 

 Po uzyskaniu stopnia doktora do okresu wyjazdu na staż podoktorski realizowałem 

prace o charakterze technologicznym dla Instytutu Mechanizacji Rolnictwa (badania powłok 

ochronnych w warunkach symulujących środowisko obiektów inwentarskich), przemysłu 

spożywczego (korozja opakowań blaszanych) i rafineryjnego (ustalenie przyczyn korozji 

wymienników ciepła  w Rafinerii Gdańskiej SA). W czasie stażu podoktorskiego 

wykonywałem badania o charakterze technologicznym dla firm BASF, Värwag, Mercedes, 

DaimlerChrystler i innych. Po powrocie ze stażu doktorskiego uczestniczyłem w pracach 

dotyczących ustalenia przyczyn korozji w elektrofiltrze Cementowni Górażdże w Opolu,  

oceny stanu zabezpieczeń nowych wiaduktów trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, oceny stanu 

rurociągów gazu opałowego oraz wykonaniem czujnika chloru w instalacji krakingu w 

rafinerii Lotos Gdańsk oraz ustalenia przyczyn korozji prażalnika gipsu firmy Cedat w 

Bełchatowie.  

 

3) Działalność dydaktyczna i szkoleniowa 

 W ramach mojej działalności dydaktycznej prowadzę zajęcia ze studentami kierunków 

Inżynieria Materiałowa, Technologia Chemiczna, Chemia oraz Environmental Protection and 

Management (w jęz. angielskim). Opracowałem programy oraz przygotowałem i prowadzę 

wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z następujących przedmiotów: 

• powłoki niemetalowe, 

• technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych – ochrona powłokowa, 

• korozja wysokotemperaturowa, 

• pasywność i pasywacja, 

• galwanotechnika, 

• construction materials. 

 Opracowane przeze mnie materiały dydaktyczne (prezentacje wykładów i instrukcje 

do ćwiczeń) są systematycznie zamieszczane na stronie www.e-korozja.pl, która powstała na 

potrzeby kształcenia studentów.  



 Do dnia dzisiejszego byłem opiekunem 28 dyplomowych prac inżynierskich,  

21 dyplomowych prac magisterskich oraz 15 prac dyplomowych w ramach studiów 

podyplomowych. Byłem recenzentem ok. 42 prac dyplomowych magisterskich i 

inżynierskich. 

 Jestem współorganizatorem oraz prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych  

i kursach prowadzonych przez Katedrę Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej  oraz 

Wydz. Mechaniczny PG: 

1. studia podyplomowe „Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych”. 

Obecnie trwa piąta edycja studiów.  

2. studia podyplomowe „Międzynarodowy inżynier spawalnik” – wykłady i ćwiczenia 

laboratoryjne dotyczące korozji w spawalnictwie. Studia organizowane przez Wydz. 

Mechaniczny Politechniki Gdańskiej. Obecnie trwa szósta edycja studiów. 

3. kurs „Szkolenie inspektorów nadzoru powłok malarskich statków morskich zgodnie z 

IMO SOLAS II-1/3-2”. Kurs posiada certyfikat Det Norske Veritas. 

 W czerwcu 2011 roku przebywałem 5 dni w Northampton University (Wielka 

Brytania) gdzie wygłosiłem wykłady dotyczące korozji dla pracowników i studentów Applied 

Science Faculty w ramach Teaching Staff Mobility programu LPP ERASMUS. Otrzymałem 

zaproszenie do prowadzenia wykładów dla studentów również w roku 2012. 

 W ramach programu LPP ERASMUS organizuję i przygotowuję corocznie dwóch 

studentów do realizacji pracy dyplomowej w okresie jednego semestru pod kierunkiem dr 

Douglasa Mills’a w Northampton University. Z tej formy wymiany skorzystało dotychczas 7 

osób. W roku 2011 brałem udział w obronach prac dyplomowych polskich studentów na 

University of Northampton. 

 

4) Działalność organizacyjna 

  Jestem członkiem następujących organizacji: 

− Polskie Towarzystwo Chemiczne od 2000 r. 

− Baltic Sea Corrosion Society od 2006 r. 

− Polskie Stowarzyszenie Korozyjne w latach 1997-2006.  



 Byłem członkiem komitetów organizacyjnych konferencji: 

− V Ogólnopolska Konferencja KOROZJA ’96 - Teoria i Praktyka, Gdańsk, 1996. 

− International Conference Corrosion Today, Gdańsk - Sobieszewo, 23-26.04.2008. 

 Byłem trzykrotnie opiekunem roku na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz 

czterokrotnie członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w tym raz w charakterze 

zastępcy przewodniczącego. 

 Jestem opiekunem studenckiego Koła Naukowego Badaczy Korozji działającego przy 

Wydziale Chemicznym. 
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