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Prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra 
Politechnika Wrocławska 
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 
50-421 Wrocław 
 
 
 

Recenzja 
całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 
w postępowaniu dr inż. Tomasza Rokity w związku z postępowaniem o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego nauk technicznych 

I.  Podstawa opracowania i zakres recenzji 

Podstawą do opracowania niniejszej recenzji było pismo Dziekana Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki AGH pana prof. Antoniego Kalukiewicza z dnia 10.12.2019 r., 
informujące o powołaniu mnie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na recenzenta w 
komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Rokity w 
dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn. 

Stwierdzam, że otrzymana dokumentacja zawiera wszystkie dane niezbędne do opracowania 
oceny zarówno dorobku naukowo-badawczego, jak i dydaktycznego dr Tomasza Rokity. Na 
podstawie przeprowadzonej analizy informacji zawartych w dokumentach, stwierdzam, że 
działalność badawcza i dorobek naukowy Habilitanta mieści się w dziedzinie nauk technicznych.  

Zakres recenzji obejmuje ocenę: 
- osiągnięcia naukowo-badawczego stanowiącego podstawę do ubiegania się o uzyskanie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
- pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych, 
- osiągnięć dydaktycznych oraz w zakresie współpracy naukowej i popularyzacji nauki. 

II.  Charakterystyka sylwetki Habilitanta 

Pan dr Tomasz Rokita ukończył studia magisterskie w 1990 roku, na Akademii Górniczo-
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na  Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych 
na kierunku Górnictwo i Geologia. Tematem jego  pracy magisterskiej był „Wpływ obciążeń 
eksploatacyjnych krążników na trwałość  ich łożysk”.  

W dniu 2 lipca 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, który nadała 
mu Rada wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  AGH w dyscyplina naukowej: Budowa  
i Eksploatacja Maszyn, specjalność Transport Linowy” na podstawie pracy doktorskiej ”Analiza 
zjawisk dynamicznych w czasie awaryjnego hamowania górniczego urządzenia wyciągowego w 
ruchomych belkach odbojowych”, której promotorem był  prof. dr hab. inż. Józef Hansel.   
Przebieg zatrudnienia - od 1 kwietnia 1991 r. do 15 lutego 1992 r. Tomasz Rokita został 
zatrudniony na stanowisku starszego referenta technicznego w Środowiskowym Laboratorium 
Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego na Wydziału Maszyn Górniczych  
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i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 15 lutego 1992 r. został zatrudniony na 
stanowisku asystenta w Katedrze Transportu Linowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej  
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Po doktoracie od 01 października 1999 r. został 
powołany na stanowisku adiunkta w Katedrze Transportu Linowego na Wydziale Inżynierii 
Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie do dzisiaj pracuje . 

W marcu  2019 roku złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, do sekcji 
VI Nauk Technicznych, o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
technicznych w dyscyplinie naukowej Budowa i eksploatacja maszyn  . Jako podstawę ubiegania 
się o stopień naukowy doktora habilitowanego wskazał monografię pt.: „Metodyka 
rozwiązywania problemów stanów awaryjnych górniczych wyciągów szybowych za pomocą 
innowacyjnych urządzeń zabezpieczających” wydanej drukiem przez Wydawnictwa AGH, 
Kraków 2019 . 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowo-badawcze, stanowiące podstawę do ubiegania się o uzyskanie 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, w odniesieniu do art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 
14 marca 2003 r. o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), art. 179 
ust.2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku, Przepisów wprowadzających ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz.1669) z dnia 30 sierpnia 2018 
roku dr Tomasz Rokita przedstawił monografię pt. „ Metodyka rozwiązywania problemów 
stanów awaryjnych górniczych wyciągów szybowych za pomocą innowacyjnych urządzeń 
zabezpieczających" . 

Monografia obejmuje łącznie 197 stron, na których znajdują się kolejno: spis treści, 
streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, a następnie zastawienie ważniejszych 
oznaczeń, skrótów i terminów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie, cel i zakres 
tematyczny pracy, siedem  rozdziałów, wnioski, literatura oraz sześć dodatków.  

 Tekst właściwy (łącznie z wnioskami), został zawarty na 132 stronach. Literatura obejmuje 
łącznie 73 pozycji, dodatkowo wstawiono wybrane niepublikowane opracowania naukowo-
projektowe oraz analityczno-projektowe wykonane przez autora wraz z zespołem, granty, 
patenty. 

Głównym celem monografii było zebranie i zestawienie najważniejszych etapów rozwoju 
konstrukcji i metod obliczania ciernych układów hamujących w postaci ruchomych belek 
odbojowych oraz określenie wpływu tych konstrukcji na bezpieczeństwo pracy górniczych 
wyciągów szybowych.   

W pracy przedstawiono wyniki ponad dwudziestoletnich doświadczeń związanych ze 
stosowaniem hamulców ciernych w górniczych wyciągach szybowych. Doświadczenia te oraz 
badania prowadzone w Akademii Górniczo-Hutniczej z udziałem Habilitanta, pozwoliły na 
rozwinięcie zasad obliczania, konstruowania i budowy hamulców tak, aby spełniały one funkcję 
podstawowego urządzenia zabezpieczającego ruch wyciągu w stanie awaryjnym, gdy naczynia z 
jakichkolwiek przyczyn przejadą krańcowe położenia technologiczne. Przedstawiono rozwój 
innowacyjnych konstrukcji hamulców i przystosowania ich do spełnienia wszystkich wymagań 
różnego rodzaju urządzeń.  

Przechodząc do krótkiej analizy monografii przedstawiam w kolejnych rozdziałach 
najważniejsze badania. Po wprowadzeniu i przedstawieniu celu i zakresu pracy ( rodz.1), 
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w rozdziale 2 przedstawiono aktualne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń hamujących,  
w rozdziale 3 na podkreślenie zasługują następujące elementy : 

- analizę procesu awaryjnego hamowania,  
- algorytm obliczeń hamowania wyciągu szybowego,  
- obliczenia parametrów procesu ciernego urządzenia hamującego przy wykorzystaniu 

wielomasowego dyskretnego modelu wyciągu,  
- intensyfikacja parametrów modelu oraz wyniki symulacji komputerowych procesu 

hamowania w ruchomych belkach odbojowych. 
W rozdziale 4 przedstawiono wyniki badań przemysłowych, przeprowadzonych w szybie 
Bartosz II w kopalni KWK Katowice – Kleofas, których celem było poznanie rzeczywistych 
parametrów symulowanego awaryjnego przejazdu poziomów krańcowych  przez naczynie 
w wieży w czasie hamowania tego naczynia w ruchomych belkach odbojowych. Przestawiono 
tu: 

- przygotowanie urządzenia wyciągowego  do badań, 
- wielkości mierzone w czasie hamowania (pomiar obciążenia: listew hamujących, lin 

nośnych, pomiar przyspieszeń klatki i ruchomych belek odbojowych oraz przyspieszeń 
głowicy klatki), 

- zastosowane układy pomiarowe, 
- technologię badań i analizę wyników.  

W rozdziale 5  omówiono ogólne zasady projektowania ruchomych belek odbojowych a w nim: 
- sprecyzowanie wymagań dotyczących projektowanego urządzenia,  
- zebranie danych niezbędnych do obliczeń projektowych, 
- wykonanie obliczeń projektowych i określenie sił hamulców ciernych, 
- zaprojektowanie układu hamującego, 
- uwarunkowania wpływające na konstrukcje ruchomych belek odbojowych, 
- rozwiązania konstrukcyjne hamulca ciernego. 

W rozdziale 6 monografii przedstawiono wybrane cztery rozwiązania, spośród kilkunastu 
zrealizowanych przez Habilitanta, ciernych układów awaryjnego hamowania naczyń. 
Przestawiono również sposób dostosowania głowic naczyń wyciągowych do współpracy 
z urządzeniami wychwytującymi belek odbojowych.  
Przedstawione rozwiązania były projektowane dla wyciągów szybowych i samych szybów o 
odmiennych konstrukcjach. Przykładowo przedstawiono dwa szyby w kopalni Polkowice – 
Sieroszowice , z kopalni Rudna oraz z kopalni Kiruna.  
W rozdziale 7 zawarto zasady poprawnej eksploatacji ciernych urządzeń hamujących 
i ruchomych belek odbojowych, o których o skuteczności działania oraz zgodności 
rzeczywistych parametrów hamowania z wyliczonymi w projekcie decydują przede wszystkim: 

- odpowiednie wykonanie ciernych urządzeń hamujących i ich zabudowa w szybie, 
- okresowe badania elementów gumowych, 
- okresowe badania stanu ciernych urządzań hamujących. 

 
Ostatni rozdział 8 monografii poświęcony został zastosowaniu pomostów bezpieczeństwa 
(sztucznego dna szybu). Ich zadaniem jest całkowite lub częściowe oddzielenie odcinka szybu, 
w którym eksploatowane są czynne górnicze wyciągi szybowe, od odcinka szybu pogłębianego, 
w którym znajdują  się brygady szybowe pogłębiajcie szyb. 



4 

W opisanej w monografii koncepcji postanowiono wykorzystać doświadczenia zdobyte 
podczas stosowania w górniczych wyciągach szybowych ciernych urządzeń hamujących 
i ruchomych belek odbojowych. 
Istotną cechą tej konstrukcji jest wytracenie energii spadającego obiektu w trakcie 
przemieszczania sił zawieszonego na zespołach hamulców ciernych pomostu (ruchomych belek 
odbojowych) tak, aby przy uderzeniu spadającej masy konstrukcja przemieszczająca sił w dół 
była hamowana. 

Zastosowano nowatorskie rozwiązanie w procesie projektowania sztucznego pomostu 
bezpieczeństwa przyjmując następujące założenia: 

- urządzenie zabezpieczające wyciąg klatkowy będzie tworzyć ruchoma konstrukcja 
wypełniona w górnej części rurami i materiałem sypkim, przesuwająca sił pod wpływem 
spadającej masy około 10 m w dół z siłami oporu tzw. ruchomych płyt zaciskowych, 

- urządzenie zabezpieczające wyciąg pomocniczy będzie nieruchomą konstrukcją stalową  
sztywną, w której również w górnej części zastosowano odpowiednią warstwę– strefę 
zgniotu, 

- obydwie konstrukcje zabezpieczające będą połączone pionową przegrodą oddzielającą od 
siebie wyciągi klatkowy i pomocniczy. 

Zakres badań przedstawionych w monografii wpisuje się w obszar dziedziny nauk 
technicznych, dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Do wyników badań, które 
uważam za oryginalny wkład do dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn  dr 
Tomasza Rokity, zaliczam: 

- Opracowane rozwiązania awaryjnego hamowania górniczego wyciągu szybowego w 
postaci ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek odbojowych znalazły 
zastosowanie zarówno w górnictwie polskim, jak i zagranicznym.  

- Opracowana na podstawie obliczeń parametrów dynamicznych i kinematycznych 
konstrukcja urządzeń gwarantuje ich niezawodną i wieloletnią eksploatację, 

- Ruchome belki odbojowe HWR i cierne układy awaryjnego hamowania HS2W-2 
zostały już zastosowane w ponad stu górniczych wyciągach szybowych w Polsce, 
Czechach i Szwecji, 

- Metody obliczania parametrów ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek 
odbojowych są chronione dwoma rozwiązaniami know-how: 

o Metoda obliczania ruchomych belek odbojowych współpracujących z ciernymi 
układami do awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych.  

o Procedura oceny procesu i sposób rozwiązania awaryjnego hamowania 
górniczego wyciągu szybowego po przejechaniu skrajnych poziomów 
technologicznych.  

 
- Metodyka projektowania, budowy oraz likwidacji sztucznych den szybów górniczych 

 
Podsumowując tę część mojej recenzji, stwierdzam, że wyniki badań zawarte w monografii 
stanowią oryginalny wkład do dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn . Monografię 
tę oceniam pozytywnie i uważam, że jest ona osiągnięciem naukowo-badawczym dr Tomasza  
Rokity, stanowiącym podstawę do nadania jemu  stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
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III.  Ocena dorobku naukowego 

Działalność naukowo-badawcza dr Tomasza Rokity, w trzydziestoletniej pracy w AGH   
koncentrowała się wokół obszarów, które wchodziły w zakres dziedziny nauk technicznych, 
a w szczególności dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn a mianowicie: 

- transport linowy w zakresie kolejek linowych  
- transport  górniczymi  szybami wydobywczymi   (to zostało przedstawione w 

monografii) 
 
Dr Tomasz Rokita brał udział w kilkudziesięciu pracach naukowo-badawczych, projektowych i 
ekspertyzach związanych z kolejami linowymi,  w których można wymienić: 
 

- prace projektowo-dokumentacyjne kolei linowych używanych przenoszonych do 
Polski w celu powtórnej instalacji, 

- projekty koncepcyjne pozwalające wybrać optymalne rozwiązanie transportu linowego 
dla potencjalnych inwestorów, 

- rozwiązywanie doraźnych problemów związanych z eksploatacją funkcjonujących kolei 
linowych, 

- badaniach wykonywane na kolejach linowych przed dopuszczeniem ich do eksploatacji 
pasażerskiej. 

 
Efektem tych prac było wybudowanie w Polsce 12 kolei linowych. Należy zaznaczyć ponadto, 
że kilkanaście kolei dla których opracowywano koncepcje lub dokumentacje nie doczekało się 
do tej pory realizacji.  

Ważnym fragmentem działalności Habilitanta  jest rozwiązywanie doraźnych problemów 
związanych z eksploatacją funkcjonujących kolei linowych, które można wymienić: 

- optymalizacja procesów hamowania kolei linowych, 
- współpraca liny z wprzegłem pojazdu, 
- pomiary przebiegów sił w linach ruchomych kolei, 
- drgania konstrukcji wsporczych kolei, 
- analiza pracy napędu kolei, 
-  opinie o stanie technicznym podzespołów kolei. 

W latach 2012-2016  Habilitant brał udział w dwóch projektach wykonywanych dla 
Uniwersytetu w Medellin (Kolumbia) związanych z eksploatacją miejskich kolei linowych w 
Medellin. 

 
Reasumująca łączny dorobek publikacyjny  Habilitanta,   po obronie pracy doktorskiej stanowi 68 
prac naukowych, w tym: 
monografie  -  3 
fragmenty książek  -28 
artykuły 31 
referaty 14 
inne (patenty, wzory użytkowe) 4  
Liczba samodzielnych publikacji 9 (w tym jedna w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej). 

Wg Google Scholar wskaźnik Hirscha: 1, cytowania: 9  

 Publikacje te dotyczy zagadnień związanych z urządzeniami transportu linowego (górniczymi 
wyciągami szybowymi i kolejami linowymi oraz  wyciągami narciarskimi). Czasopisma, w 
których Habilitant   publikował swoje prace to: 

- Archives of Mining Sciences, 
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- Applied Mechanics and Materials, 
- Journal of Machine Construction and Maintenance, 
- Mining – Informatics, Automation And Electrical Engineering, 
- Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 
- Przegląd Komunikacyjny, 
- Transport Miejski i Regionalny, 
- Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 
- Logistyka, 
- Geomatics, Landmanagement and Landscape.  
Istotnym elementem w dorobku naukowo – badawczym  Habilitanta  są zagraniczne i 

krajowe konferencje naukowo-techniczne, w których bierze On aktywny udział. W sumie brał 
udział w kilkudziesięciu  międzynarodowym i krajowych konferencjach w których wygłosił 40 
referatów. Do konferencji tych należą : 

- Polski Kongres Górniczy, 
- International Mining Forum, 
- Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczeństwo Pracy Urządzeń 

Transportowych w Górnictwie”, 
- Międzynarodowa Konferencja „Szkoła Eksploatacji Podziemnej”, 
- Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Transportowe „Teoria i Praktyka”, 
- Konferencji Naukowo-Technicznej ”Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei 

linowych w Polsce”, 
-  International Conference „Investigation, production and use of steel wire ropes, 

conveyers and hoisting machines” (Słowacja), 
- The International Conference on Hoisting and Haulage (Szwecja). 

 
Na szczególne podkreślenie zasługuje, przede wszystkim, dorobek dr Tomasza Rokity 

niepublikowany, obejmujący wyniki prac naukowo - badawczych, projektowych, eksperckich 
wykonane na zlecenie przemysłu. W czasie pracy na AGH Habilitant bierze udział  w stu 
kilkudziesięciu pracach związanych z górniczymi wyciągami szybowymi i w ponad 350 
ekspertyzach dotyczących badań elementów elastycznych urządzeń hamujących. Jest On 
współautorem rozwiązań know-how i patentów, na które AGH podpisała 21 umów licencyjnych 
na ich  sprzedaż. Dr Tomasz Rokita jest nie kwestionowanym autorytetem w zakresie wyciągów 
szybowych i kolejek linowych.  Jest On rzeczoznawcą z nadania prezesa WUG do spraw ruchu 
zakładu górniczego w pięciu grupach: 

- grupie I - maszyny wyciągowe: a) część mechaniczna, 
- grupie II – naczynia wyciągowe, 
- grupie III – zawieszenia naczyń wyciągowych i lin wyciągowych, 
- grupie V – wieże szybowe, 
- grupie VII – zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych, 
- grupie X – urządzenia techniczne: c) urządzenia specjalne.  

 
Uważam, że użyteczność uzyskanych przez Habilitanta wyników badań i ich aspekty 

aplikacyjne dla praktyki gospodarczej należy zaliczyć do podstawowych założeń badań 
naukowych. Dodatkowo wspomnę, że pracując w zleceniach  dla przemysłu na ogół jest 
trudność w otrzymaniu zgody na publikowanie. W materiałach dostarczonych prze Habilitanta są 
zgody na wykorzystanie do habilitacji materiałów z klauzulom poufności.  

Dodatkowo wspomnę udział Habilitanta jako głównego wykonawcę w dwóch projektach KBN 
i udziału w czterech dużych projektach, które były prowadzone przez Instytut Gospodarki 
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Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.  
 

Podsumowując, pozytywnie oceniam osiągnięcia naukowo-badawcze i wynikający z nich 
dorobek naukowy dr Tomasza Rokity. Na ocenę tę wpłynęła wysoka wartość merytoryczna Jego 
publikacji, monografii, a także walory aplikacyjne uzyskanych wyników badań dla praktyki 
górniczej.  

IV.  Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Ocena dorobku dydaktycznego oraz organizacyjnego i popularyzacji nauki Habilitanta (po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora) opiera się na spełnionych przez niego kryteriach, 
mających znaczenie dla nadania stopnia doktora habilitowanego. 

W ramach działalności dydaktycznej dr Tomasz Rokita prowadził zajęcia w formie 
wykładów, laboratoriów i projektów. Przez cały okres zatrudnienia na AGH zrealizował wiele 
kursów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, do których zaliczają się: 
Na studiach II stopnia specjalność - Transport Linowy: 
- Koleje linowe i wyciągi narciarskie (wykład i ćwiczenia), 
- Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe (wykład i projekt). 
Na studiach I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: 
- Maszyny i urządzenia transportowe (laboratorium), 
- Nowoczesne systemy transportu linowego (projekt i laboratorium). 
Studia I-ego stopnia na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Mechaniczna i 
Materiałowa, Mechatronika. 
- Zapis konstrukcji (projekt), 
- Grafika inżynierska (projekt). 
Studia podyplomowe:  
Urządzenia transportu linowego – projektowanie, budowa i eksploatacja 
- Wybrane zagadnienia z mechaniki i wytrzymałości materiałów (ćwiczenia) 
- Urządzenia transportu (wykład i ćwiczenia) 
- Elementy wyposażenia urządzeń transportu linowego (wykład i ćwiczenia),  

 
Był promotorem prac inżynierskich i magisterskich: 

- prac magisterskich ok. 60, 
- prac inżynierskich 65, 
- prac końcowych Studium Podyplomowego ok. 60 

Był recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wiele prac dyplomowych prowadzonych przez Habilitanta  było 
nagradzanych w  skali ponad uczelnianej  - pięć prac w latach 2011-2017 zostało wyróżnionych 
w Konkursach  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej 
Oddział w Krakowie na najlepsze prace w dziedzinie Transportu jak również jedna praca 
magisterska otrzymała nagrodę w Konkursie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach 
i Fundacji „Bezpieczne górnictwo” im. Prof. Wacława Cybulskiego - prace z tematyki związanej 
z poprawą bezpieczeństwa w górnictwie (2016).  
 
 Omawiając działalność organizacyjną trzeba podkreślić  pełne zaangażowanie dr 
Tomasza Rokity w sprawy Uczelni i Wydziału o czym świadczą zajmowane funkcje np. 
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- Członek Rady Wydziału WIMiR od 2002 r. (5 kadencji) 
- Członek Senatu AGH od 2005 r. (4 kadencje), praca w wielu senackich komisjach 

stałych 
- Praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (kilkanaście lat) 
- Praca w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2010-2012 
- Pełnomocnik dziekana WIMiR ds. Festiwalu Nauki w Krakowie w latach 2003-2010 
- Koordynacja prezentacji WIMiR w ramach Spotkań z Uczelnią w latach 2004-2008 
- Organizator Studenckiego Koła Naukowego NOBEL działającego przy Katedrze 

Transportu Linowego 1997 r., Opiekun koła do 1997 do 2008 r. 
- Sekretarz Zarządu Fundacji Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w latach 

2013-2017 od 2017 roku Prezes Zarządu 
- Ekspert Techniczny Polskiego Centrum Akredytacyjnego w zakresie Rozporządzenia  

424 (od 2018 r.) 
- Sekretarz Komitetu Technicznego nr 163 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Lin i 

Transportu Linowego (od 2015 r.) 
- Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w sześciu grupach, uprawnienia 

nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach 
- Organizacja cyklicznych konferencji Katedry Transportu Linowego dotyczących kolei 

linowych 
- Członek Komitetu organizacyjnego cyklicznej (co rocznej) Międzynarodowej 

Konferencji „Bezpieczeństwa Pracy Urządzeń Transportowych w Górnictwie 
- Członek Komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji „Problematyka 

funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce”. 
Za swoje osiągnięcia Habilitant był kilkukrotnie nagradzany otrzymując: 

- Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - 2005 r.  
- Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej - 

2011 r 
- Odznaka honorowa Zasłużony dla Górnictwa RP (2009 r.), 
- Dyrektor Górniczy III Stopnia Minister Gospodarki i Pracy (2005 r.) 
- Dyrektor Górniczy II Stopnia Minister Gospodarki (2009 r) 
- Dyrektor Górniczy I Stopnia Minister Energii (2016 r.)  
- Przyznaniem przez Porozumienie Związków Zawodowych KADRA Honorowego 

Kordzika Górniczego  (2000 r.) 
- Odznaka Zasłużony dla Wydziału 
- Dyplom wyróżnienia za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w polskim 

górnictwie (przyznany przez WUG „Bezpieczne górnictwo”) 2016 r.  
Praca organizacyjna na rzecz Wydziału została doceniona przez Rektora Akademii Górniczo- 
Hutniczej otrzymaniem wyróżnienia: 

- Nagroda Rektora Organizacyjna za opracowanie koncepcji technicznej trasy kolejki 
linowej AGH-Miasteczko Studenckie 2002 r. 

- Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za osiągnięcia Dydaktyczne 2006 r. 
- Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za osiągnięcia Organizacyjne 2014 r. 
- Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za osiągnięcia Dydaktyczne 2017 r. 
- Nagroda Rektora Indywidualna II stopnia za osiągnięcia Naukowe 20 
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Nagrody za rozwiązanie konstrukcyjne, które jest przedmiotem monografii tzn. ruchome belki 
odbojowe. Najważniejsze z nich to: 

- trzecia nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągniecia naukowo -techniczne 
- uzyskana w 2003 r, 
- złoty medale BRUSSELS-EUREKA 2003 uzyskany na Światowych Targach 

Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, 
- dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji uzyskany w 2004 roku. 

 
Biorąc pod uwagę przedstawione aktywności dr Tomasza Rokity, pozytywnie oceniam Jego 
osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne. 
 

Wniosek końcowy 

Uważam, że dr Tomasz Rokita przedstawił wartościową monografię habilitacyjną, która 
wraz z jej pozostałymi osiągnięciami naukowo-badawczymi po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora stanowi znaczny, oryginalny wkład w rozwój dyscypliny naukowej budowa i 
eksploatacja maszyn oraz że wykazał się on wysoką aktywnością w zakresie działalności 
dydaktycznej oraz współpracy naukowe - badawczej i popularyzacji nauki. 

W świetle art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), art. 179 ust.2 Ustawy z dnia 3 lipca  2018 roku, 
Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. poz.1669) z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Wnoszę zatem o dopuszczenie 
dr Tomasza Rokitę do dalszego procesu postępowania habilitacyjnego. 


