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Streszczenie

W artykule przedstawiono osi¹gniêcia dydaktyczne, naukowe i utylitarne pracowników w dwudziestoleciu dzia³alnoœci Katedry
Maszyn Rolniczych i Leœnych.
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W dniach 22-23 wrzeœnia 2009 roku odbêdzie siê Miêdzy-
narodowa Konferencja Naukowa „Ekologiczne aspekty me-
chanizacji produkcji rolniczej i leœnej” organizowana z okazji
XX-lecia dzia³alnoœci Katedry Maszyn Rolniczych i Leœnych
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 1977 roku, na bazie Instytutu Mechanizacji Rolnictwa
oraz Zak³adu Mechaniki i Eksploatacji Maszyn, zosta³ powo-
³any Wydzia³ Techniki Rolniczej i Leœnej. W strukturze organi-
zacyjnej Instytutu zosta³ utworzony Zak³ad Maszyn i Urz¹dzeñ
Rolniczych, którym od pocz¹tku dzia³alnoœci do 31 stycznia
1989 roku kierowa³ prof. dr hab. in¿. Józef Kuczewski. Z dniem
1 lutego 1989 roku kierownictwo Zak³adu obj¹³ doc. dr hab.
in¿. Czes³aw Waszkiewicz, podejmuj¹c jednoczeœnie starania
o wydzielenie jednostki ze struktury organizacyjnej Instytutu
Mechanizacji Rolnictwa i utworzenie na bazie Zak³adu Maszyn
i Urz¹dzeñ Rolniczych samodzielnej jednostki - Katedry
Maszyn Rolniczych. Podjête dzia³ania zosta³y uwieñczone
sukcesem, gdy¿ z dniem 1 wrzeœnia 1989 roku zosta³a
powo³ana Katedra Maszyn Rolniczych, któr¹ od pocz¹tku jej
istnienia do 31 grudnia 1999 roku kierowa³ prof. dr hab. in¿.
Czes³aw Waszkiewicz.

W dniach 14-15 wrzeœnia 1999 roku odby³a siê Ogólno-
polska Konferencja „Badania maszyn i urz¹dzeñ rolniczych”
zorganizowana z okazji jubileuszu X-lecia Katedry Maszyn
Rolniczych. Podczas Konferencji zosta³o wyg³oszonych 15
referatów, których autorami byli pracownicy z wielu oœrodków
naukowych i przedsiêbiorstw produkuj¹cych maszyny rolni-
cze.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku nast¹pi³a restrukturyzacja
Wydzia³u wraz ze zmian¹ jego nazwy z Wydzia³u Techniki
Rolniczej i Leœnej na Wydzia³ In¿ynierii Produkcji. W ramach
restrukturyzacji Wydzia³u, Katedra Maszyn Rolniczych zosta³a
po³¹czona z Samodzielnym Zak³adem Mechanizacji
Leœnictwa, tworz¹c z dniem 1 stycznia 2000 roku now¹ jedno-
stkê organizacyjn¹ - Katedrê Maszyn Rolniczych i Leœnych
z dwoma Zak³adami: Maszyn Rolniczych oraz Mechanizacji
Leœnictwa. Od 1 stycznia 2000 roku do 30 wrzeœnia 2005 roku
Katedr¹ kierowa³ prof. dr hab. in¿. Jerzy Wiêsik, a od 1
paŸdziernika 2005 roku kierownictwo Katedry obj¹³ prof. dr
hab. in¿. Czes³aw Waszkiewicz. Zak³adem Maszyn Rolniczych
od 1 stycznia 2000 roku kieruje prof. dr hab. in¿. Czes³aw
Waszkiewicz, natomiast Zak³adem Mechanizacji Leœnictwa
w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 30 wrzeœnia 2005 roku
kierowa³ dr in¿. Roman Koz³owski, a od 1 paŸdziernika 2005
roku kierownikiem tego Zak³adu jest dr in¿. Witold Zychowicz.

Katedra Maszyn Rolniczych i Leœnych jest prê¿n¹ jedno-
stk¹ realizuj¹c¹ obszerne zadania dydaktyczne i naukowo-
badawcze. W ramach zadañ dydaktycznych pracownicy Kate-
dry prowadz¹ szereg przedmiotów na Wydziale In¿ynierii Pro-
dukcji, na obu kierunkach kszta³cenia: Technika Rolnicza
i Leœna oraz Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji: certyfikacja,

æwiczenia terenowe - technologiczne, diagnostyka pilarek,
ekonomika leœnictwa, ekonomika i organizacja produkcji
leœnej, ergonomia, funkcjonowanie rynku maszyn rolniczych,
logistyka produkcji leœnej, maszynoznawstwo rolnicze,
maszyny do produkcji roœlinnej, maszyny do produkcji zwie-
rzêcej, maszyny leœne, metody badañ maszyn leœnych, miêdzy-
narodowy rynek maszyn rolniczych i leœnych, napêdy
hydrauliczne, podstawy projektowania in¿ynierskiego,
praktyka mechanizacyjna, procesy technologiczne w produkcji
leœnej, projektowanie procesów technologicznych w leœni-
ctwie, przechowalnictwo, seminarium dyplomowe, sterowanie
i urz¹dzenia hydrauliczne, systemy informacji przestrzennej,
teoria maszyn i mechanizmów, teoria maszyn rolniczych,
towaroznawstwo (rolnicze i leœne), transport leœny, u¿ytki
leœne, u¿ytkowanie maszyn leœnych, wprowadzenie do
techniki, wybrane zagadnienia z technologii prac leœnych,
zachowania organizacyjne, zarz¹dzanie jakoœci¹, zarz¹dzanie
proekologiczne, zarz¹dzanie innowacjami, zarz¹dzanie
strategiczne, zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami, zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem handlowo-us³ugowym. Ponadto pracowni-
cy Katedry prowadz¹ zajêcia dydaktyczne na Wydziale
Rolnictwa i Biologii, Wydziale Leœnym, Wydziale Nauk Eko-
nomicznych oraz Miêdzywydzia³owym Studium Towaroznaw-
stwa.

W okresie XX-lecia dzia³alnoœci Katedry pracownicy
wydali 24 podrêczniki, skrypty i monografie. Autorzy szeœciu
podrêczników akademickich: M. Miszczak, H. Roszkowski,
Cz. Waszkiewicz „Urz¹dzenia hydrauliczne w ci¹gnikach i ma-
szynach rolniczych”, S. Gach, M. Miszczak, Cz. Waszkiewicz
„Projektowanie maszyn rolniczych”, J. Wiêsik „Maszyny
leœne. Czêœæ I i II”, S. Gach, J. Kuczewski, Cz. Waszkiewicz
„Maszyny rolnicze. Elementy teorii i obliczeñ”, J. Kuczewski,
Cz. Waszkiewicz „Mechanizacja rolnictwa. Maszyny i urz¹-
dzenia do produkcji roœlinnej i zwierzêcej” i R. Koz³owski,
Z. Neugebauer, J. Wiêsik, K. Wójcik „Pilarki przenoœne -
budowa i eksploatacja” zostali wyró¿nieni nagrodami ministra
Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki i ministra Edukacji
Narodowej.

W okresie 20 lat dzia³alnoœci Katedry zosta³o wykonanych
349 prac dyplomowych magisterskich i 180 prac dyplomowych
in¿ynierskich.

Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza Katedry skupia siê w na-
stêpuj¹cych obszarach:
- badania laboratoryjno-polowe, eksploatacyjne i testacyjne

maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, zarówno produkcji krajowej,
jak i pochodz¹cych z importu,

- prace studialne, projektowe i konstrukcyjne nad
rozwi¹zaniami maszyn rolniczych, doskonaleniem ich
zespo³ów roboczych i metod u¿ytkowania w zró¿nico-
wanych warunkach pracy,

- badania laboratoryjno-polowe nad systemami automa-



tycznego sterowania procesami roboczymi maszyn do zbio-
ru ziemiop³odów,

- badania technologii pozyskiwania energii ze Ÿróde³
odnawialnych, a zw³aszcza biomasy i jej konwersji na
paliwa,

- nowe maszyny w proekologicznej, wielofunkcyjnej gospo-
darce leœnej - badania efektywnoœci eksploatacji, badania
ergonomiczne oraz doskonalenie wybranych rozwi¹zañ
konstrukcyjnych,

- doskonalenie procesów technologicznych w leœnictwie
i formu³owanie wskazañ co do infrastruktury leœnej z wyko-
rzystaniem modelowania symulacyjnego i systemów infor-
macji geograficznej oraz pozycjonowania satelitarnego,

- badania maszyn i procesów technologicznych stosowanych
do pozyskiwania drewna na cele energetyczne,

- systemy zarz¹dzania wykonawstwem prac leœnych w wa-
runkach wielofunkcyjnej gospodarki leœnej.

W Katedrze zosta³y zrealizowane trzy granty badawcze
w³asne, jeden promotorski i cztery projekty celowe finanso-
wane przez Komitet Badañ Naukowych. W ramach projektów
celowych wdro¿ono do produkcji cztery nowoczesne maszyny
rolnicze (prasa zwijaj¹ca z zespo³em rozdrabniaj¹cym, prasa
wielkogabarytowa, kombajn wielozadaniowy do zbioru roœlin
okopowych, polowa sieczkarnia przyczepiana do zbioru
zielonek). Za wspó³udzia³ w „Opracowaniu i wdro¿eniu
przyjaznej œrodowisku technologii produkcji kiszonki” dwóch
pracowników Katedry (S. Gach, Cz. Waszkiewicz) otrzyma³o
nagrodê ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, za
udzia³ w „Opracowaniu i wdro¿eniu do produkcji rolniczej
wielozadaniowego kombajnu do zbioru ziemniaków i innych
roœlin” dwóch pracowników (A. Lisowski, Cz. Waszkiewicz)
otrzyma³o nagrodê ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i za
udzia³ w „Opracowaniu i wdro¿eniu do praktyki rolniczej
przyczepianej sieczkarni zbieraj¹cej Z-374 z elektro-
hydraulicznym sterowaniem” trzech pracowników (S. Gach,
A. Lisowski, Cz. Waszkiewicz) otrzyma³o nagrodê ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie w Katedrze s¹ realizowane trzy projekty badawcze
finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego: grant w³asny „Wp³yw dodatkowych elementów
toporowego zespo³u tn¹cego na rozdrabnianie ziaren i roœlin
kukurydzy na kiszonkê”, zamawiany „Opracowanie wielo-
wariantowych technologii zbioru wierzby krzewiastej” i pro-
motorski „Ruch powietrza i masy rozdrobnionego materia³u
roœlinnego w kanale wyrzutowym sieczkarni polowej z topo-
rowym zespo³em rozdrabniaj¹cym”, których kierownikiem jest
prof. dr hab. in¿.Aleksander Lisowski.

W Katedrze odbywa siê intensywny rozwój kadry nauko-
wej. Czterech pracowników uzyska³o tytu³ naukowy profesora
(Czes³aw Waszkiewicz, Zbigniew Majewski, Aleksander
Lisowski, Jerzy Buliñski), szeœæ osób stopieñ naukowy doktora
habilitowanego (Zbigniew Majewski, Jerzy Buliñski, Maciej
Miszczak, Aleksander Lisowski, Stanis³aw Gach, Tomasz
Nurek), a jeden pracownik ma otwarty przewód habilitacyjny
(Jacek Klonowski) oraz siedemnaœcie osób stopieñ naukowy
doktora (Piotr Górski, Micha³ Sypu³a, Dariusz Wierzbicki,
Jacek Klonowski, Jaros³aw Chlebowski, Anna Repliñska,
Tomasz Nowakowski, Adam Maciak, Jacek Bia³ek, Krzysztof
Kostyra, Jan Skar¿yñski, Monika Aniszewska, Jacek Brzózko,
Przemys³aw Murawski, Adam Stru¿yk, Krzysztof Wójcik,
Arkadiusz Gendek). £¹cznie w Katedrze zosta³o wykonanych
29 prac doktorskich, których promotorami byli profesorowie:
Jerzy Buliñski (2), Stanis³aw Gach (1), Edmund Kamiñski (2),
Józef Kuczewski (4), Aleksander Lisowski (3), Zbigniew
Majewski (2), Janusz Szyber (1), Czes³aw Waszkiewicz (7),
Jerzy Wiêsik (7).

W okresie XX-lecia dzia³alnoœci Katedry pracownicy
opublikowali ³¹cznie 1234 prace, w tym 517 oryginalnych prac
twórczych. Prace te by³y publikowane w recenzowanych
czasopismach krajowych i zagranicznych: Postêpy Nauk
Rolniczych, Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych,
In¿ynieria Rolnicza, Problemy In¿ynierii Rolniczej, Sylwan,
Przegl¹d Techniki Rolniczej i Leœnej, Woda - Œrodowisko -
Obszary Wiejskie, Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna,
Annals of Warsaw University of Life Science SGGW.
Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), Technika
APK, Traktory i sielskochoziajstwennyje masziny, Wiestnik
Bie³oruskoj SielskochoziajstwennojAkademii.

Katedra aktywnie uczestniczy w ¿yciu naukowym, czego
dowodem jest zorganizowanie lub wspó³organizowanie 25
konferencji i sympozjów naukowych oraz czynny udzia³ praco-
wników w konferencjach i kongresach, których organizatorami
s¹ oœrodki krajowe i zagraniczne (Irlandia, Turcja, Belgia,
Bia³oruœ, W³ochy, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Japonia, RFN,
S³owacja).

Katedra bardzo du¿¹ wagê przywi¹zuje do wspó³pracy
z przemys³em ci¹gników i maszyn rolniczych. Efektem tej
wspó³pracy s¹ liczne opracowania i ekspertyzy, projekty
celowe, umowy o wspó³pracy oraz 14 patentów i wzorów
u¿ytkowych. W wyniku wspó³pracy z przemys³em Katedra
otrzyma³a bezp³atnie wiele nowych maszyn i urz¹dzeñ rolni-
czych, których przy ograniczonych nak³adach finansowych na
szkolnictwo wy¿sze nie by³aby w stanie zakupiæ. Otrzymane
maszyny i urz¹dzenia s¹ wykorzystywane do zajêæ dyda-
ktycznych ze studentami oraz badañ prowadzonych przez
pracowników Katedry.

Katedra Maszyn Rolniczych i Leœnych dysponuje jedena-
stoma laboratoriami badawczymi i liczn¹, nowoczesn¹ apara-
tura pomiarow¹. W ostatnich latach Katedra wzbogaci³a siê
w kilka unikalnych stanowisk badawczych: kana³ glebowy,
hamowniê silników spalinowych ma³ej mocy, maszynê
wytrzyma³oœciow¹, separator sitowy, urz¹dzenie do zagêszcza-
nia materia³u roœlinnego, zestaw aparatury do pomiaru
rozpylanych kropel cieczy z komputerowym systemem do
wizualizacji, dwa stanowiska hali udojowej typu „tandem”,
wyposa¿one w najnowsze urz¹dzenia pomiarowe.

Rys. 1. Laboratorium badañ narzêdzi uprawowych w kanale
glebowym
Fig. 1. Laboratory for investigations of the tillage tools on the
soil bin
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Rys. 2. Hamownia silników spalinowych ma³ej mocy
Fig. 2. Small power engine test bench

Rys. 3. Maszyna wytrzyma³oœciowa
Fig. 3. Machine for mechanical strength investigations

Rys. 4. Separator sitowy
Fig. 4. Sieve separator

Rys. 5. Urz¹dzenie do zagêszczania materia³u roœlinnego
Fig. 5. Device for compaction of plant materials

Rys. 6. Hala maszyn
Fig. 6. Machine house

W 1990 roku Katedra uzyska³a uprawnienia do
wykonywania na potrzeby pañstwowej kwalifikacji wyrobów
badañ pe³nych w zakresie maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi
rolniczych. W 1998 roku Katedra, jako jedyna jednostka
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uczelniana w kraju, otrzyma³a Certyfikat Akredytacji
przyznany przez Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji, który
uprawnia do badañ ci¹gników, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych
na znak bezpieczeñstwa „B”, a od 2004 roku znak CE. Po zmia-
nach organizacyjnych w Polskim Centrum Badañ i Certyfi-
kacji, nadzór merytoryczny nad akredytowanymi labora-
toriami pe³ni Polskie Centrum Akredytacji. Od pocz¹tku
dzia³alnoœci w laboratorium wykonano badania 998 ró¿nych
narzêdzi i maszyn rolniczych. W latach 1994-1999 Labora-
torium Badawczym kierowa³ prof. dr hab. in¿. Zbigniew
Majewski a od 2000 roku kierownikiem Laboratorium jest
prof. dr hab. in¿. Jerzy Buliñski.

Wa¿nym wydarzeniem w historii Katedry by³o oddanie do
u¿ytku w 2000 roku inwestycji pod nazw¹ „Kompleks labora-
toryjno-badawczy maszyn i urz¹dzeñ rolniczych”. W wyniku
realizacji tej inwestycji Katedra uzyska³a pomieszczenia na
laboratoria i dla pracowników, w efekcie czego zosta³y
stworzone odpowiednie warunki do prowadzenia zajêæ
dydaktycznych i prac naukowo-badawczych.

Na zakoñczenie nale¿y nadmieniæ, ¿e przedstawiona
pokrótce dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia Katedry Maszyn Rolniczych
i Leœnych s¹ wynikiem bardzo du¿ego zaanga¿owania niezbyt
licznego zespo³u pracowników. Obecnie ³¹czna liczba praco-
wników wynosi 26 osób, w tym 22 pracowników naukowo-
dydaktycznych (3 profesorów tytularnych, 2 profesorów
nadzwyczajnych SGGW, 1 doktor habilitowany i 16 doktorów)
i 4 pracowników in¿ynieryjno-technicznych.

Oprócz pracy zawodowej pracownicy Katedry pe³ni¹
szereg funkcji na Wydziale i Uczelni oraz w wielu komisjach,
stowarzyszeniach i organizacjach poza Uczelni¹.

Wiêcej informacji o dzia³alnoœci Katedry Maszyn
Rolniczych i Leœnych znajduje siê w monografii autorstwa:
Czes³awa Waszkiewicza, Aleksandra Lisowskiego, Jerzego
Buliñskiego, Witolda Zychowicza „Katedra Maszyn
Rolniczych i Leœnych SGGW. 1989-2009", któr¹ otrzymaj¹
uczestnicy Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej „Ekolo-
giczne aspekty mechanizacji produkcji rolniczej i leœnej”.

CONTRIBUTION OF DEPARTMENT OF AGRICULTURAL AND FOREST MACHINERY

WULS TO TEACHING, SCIENCE, AND PRACTICAL APPLICATIONS IN AGRICULTURE

Summary

Teaching, scientific and practical achievement of Department of Agricultural and Forest Machinery staff over the last 20 years of
activity are presented.
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