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1. Stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy, rada naukowa, która przeprowadziła 
przewód, data jego zakończenia, dziedzina, dyscyplina): 

• Biomechanika deformacji stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym,  
Rada Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, 30  października 2013 r.,  
nauki techniczne, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. 

2. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności (zgodnie z dorobkiem naukowym): 

nauki techniczne: 

• biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:   
- biomechanika; 
- obrazowanie medyczne; 
- konstrukcje ortopedyczne; 

• mechanika  
- metody komputerowe w mechanice. 

3. Główne tematy prac naukowych: 

• biomechanika wzrostu i regeneracji tkanki kostnej; 
• mechanizmy patologicznej deformacji elementów kostnych, w szczególności w przypadku 

mózgowego porażenia dziecięcego; 
• optymalizacja konstrukcji wielopłaszczyznowych stabilizatorów przeznaczonych do leczenia 

wieloodłamowych złamań śródstawowych dalszego końca kości ramiennej;  
• opracowanie metodyki analizy sił działających w układzie szkieletowo-mięśniowym 

z wykorzystaniem analizy kinematycznej i kinetycznej ruchu; 
• rekonstrukcja elementów anatomicznych na podstawie danych tomograficznych, 

w szczególności w zakresie układu kostnego i stomatognatycznego; 
• biomechaniczne aspekty leczenia endodontycznego zębów; 
• modelowanie procesów adaptacji tkanki kostnej i jej wrastania w porowate powierzchnie 

implantów, 
• analiza wpływu procesów reologicznych zachodzących w tkance kostnej na funkcjonowanie 

układu implant–kość; 
• metoda elementów skończonych oraz jej aplikacje w obszarze biomechaniki. 

4. Zajmowane stanowiska: 

• asystent na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (w latach 1991-1998); 
• adiunkt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (od 1999 r.); 

5. Członkostwo w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych): 

• członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN (od 2007 r.); 
• członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (od 1994 r., od 2012 r. członek zarządu). 

6. Nagrody i odznaczenia, staże naukowe: 

• Pierwsza Nagroda w VII Konkursie Naukowym im. Doktora Andrzeja Józefa Komora 
(1998 r.); 
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• Wyróżnienie w konkursie na pracę roku 2006 czasopisma Ortopedia, Traumatologia, 
Rehabilitacja; 

• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012 r.); 
• nagrody indywidualne i zespołowe Rektora Politechniki Białostockiej (w latach: 1999, 2004, 

2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).  

7. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej: 

• opiekun naukowy 1 doktoranta na Wydziale Mechanicznym PB; 

8. Organizacja konferencji, redakcja czasopism, recenzje: 

• przewodniczący Komitetu Organizacyjnego International Conference of the Polish Society of 
Biomechanics BIOMECHANICS 2012, Białystok, 2012; 

• członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznego Sympozjum Inżynieria Ortopedyczna 
i Protetyczna w latach 1998-2001; 

• członek Komitetu Naukowego International Conference of the Polish Society of Biomechanics 
BIOMECHANICS 2014, Łódź, 2014; 

• redakcja materiałów konferencyjnych Book of abstract International Conference of the Polish 
Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2012, 

• recenzowanie prac w czasopismach, m.in.: Journal of Biomechanics, Acta of Bioengineering 
and Biomechanics. 

9. Projekty badawcze: 

• kierownik 1 projektu badawczego MNiSW realizowanego w Politechnice Białostockiej:  

Nr N518 043 32/3352 pt. Prognozowanie przebiegu procesów adaptacji funkcjonalnej tkanki 
kostnej będących skutkiem podejmowanych działań terapeutycznych (2007-2010)  – grant 
habilitacyjny; 

• główny wykonawca w 1 projekcie badawczym Komitetu Badań Naukowych; 

• kierownik wykonawczy projektu Program dostosowania kwalifikacji pracowników 
restrukturyzowanych przedsiębiorstw do standardów firm stosujących nowoczesne metody 
produkcji w województwie podlaskim finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (2006-2007); 

• kierownik 4 projektów badawczych „własnych”. 

10. Publikacje (w sumie 76): 

• monografie opublikowane przez ośrodki uczelniane – 1; 

• rozdziały w monografiach opublikowanych przez renomowane wydawnictwa lub instytucje 
naukowe – 4; 

• artykuły w czasopismach z Thomson Scientific Master Journal List z IF (tzw. lista 
filadelfijska) – 5; 

• artykuły w innych czasopismach z listy ministerialnej – 10;  
• materiały konferencyjne publikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej – 8, 

• publikowane referaty na międzynarodowych konferencjach – 21; 

• publikowane referaty na konferencjach krajowych – 15; 
• patenty i wzory użytkowe – 2; 

• cytowania wg Web of Science (bez autocytowań) – 31; 

• indeks Hirscha wg Web of Science – H=2. 

 

 



IV-17 
 

11. Ważniejsze prace (maks. 10 pozycji): 

1. Piszczatowski S. (2012), Biomechanika deformacji stawu biodrowego w mózgowym 
porażeniu dziecięcym, monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 
Białystok 

2. Piszczatowski S., Werner A. (2004), Projektowanie trzpieni endoprotez stawu biodrowego, w 
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, t.5: Biomechanika i inżynieria rehabilitacji 
(red. Będziński R., Kędzior K., Kiwerski J., Morecki A., Skalski K., Wall A., Wit A.), 
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 957-970. 

3. Piszczatowski S. (2012), Geometrical aspects of growth plate modelling using Carter’s and 
Stokes’s approaches, Acta Bioeng Biomech 14, 93-106,  

4. Piszczatowski S. (2011), Material aspects of growth plate modelling using Carter’s and 
Stokes’s approaches, Acta Bioeng Biomech 13, 3-14,  

5. Piszczatowski S. (2008), Analysis of the stress and strain in the children’s hip joint in the case 
of adductors spasticity due to cerebral palsy, Acta Bioeng Biomech 10, 51-56,  

6. Werner A., Skalski K., Piszczatowski S., Lechniak Z., Święszkowski W. (1998), Reverse 
engineering of free form surfaces, J Mater Process Tech 76, 128-132,  

7. Bagińska J., Piszczatowski S., Wilczyńska-Borawska M., Wilczko M. (2013), The influence 
of threshold value variations on the 3D reconstruction of tooth structures based on cone beam 
computed tomography- ex vivo study, HealthMED 7, 2333-2341. 

8. Piszczatowski S., Okoński M., Skalski K (2006), Komputerowe modelowanie porażennego 
stawu biodrowego na podstawie danych tomograficznych, Ortop Traumatol Rehabil 8 (6), 
693-698. 

9. Piszczatowski S., Skalski K. (2001), Visco-elastic analysis of the femur-implant system by 
using finite element approach, Engng Trans 49, 375-394. 

10. Piszczatowski S., Okoński M. (2009), Modeling of the children’s hip joint in diagnostics of 
bone deformation in cerebral palsy, ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, 1812–1815, 
2008, J. Vander Sloten, P. Verdonck, M. Nyssen, J. Haueisen (Eds.) Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg. 

12. Ważniejszy dorobek dydaktyczny (maks. 5 pozycji): 

• udział w organizacji specjalności: inżynieria ortopedyczna i protetyczna oraz inżynieria 
biomedyczna w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Białostockiej; 

• koordynacja działań związanych z utworzeniem kierunku kształcenia inżynieria biomedyczna 
na Wydziale Mechanicznym PB (uruchomienie studiów I stopnia w r.akad. 2008/09); 

• kierowanie blokiem dydaktycznym biomechanika w ramach kierunku inżynieria biomedyczna; 
• opracowanie autorskich programów nauczania na studiach I i II stopnia z przedmiotów: 

biomechanika, biomechanika w ortotyce i protetyce, modelowanie systemów anatomicznych, 
konstrukcje ortopedyczne, instrumentalna diagnostyka narządu ruchu; 

• promotorstwo prac dyplomowych na studiach inżynierskich (6) i magisterskich (21) 

13. Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce (maks. 5 pozycji): 

• współpraca z firmą ChM sp. z o.o w pracach nad: 
− konstrukcją aparatu do transpedikularnej stabilizacji kręgosłupa BIALSTAB,  
− projektem systemu (implanty oraz instrumentarium) do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych 

stawu kolanowego, 
− projektem instrumentarium do wszczepiania stabilizatora stosowanego w leczeniu złamań 

szyjki kości udowej (DHS); 
• wdrożony patent: Skowroński J., Piszczatowski S., Charkiewicz M. (2001) Element mocujący z 

gwintem kostnym (PL 193031 B1); 
• wdrożony wzór użytkowy: Skowroński J., Piszczatowski S., Charkiewicz M. (2001) Element 

mocujący zestawu chirurgicznego do leczenia kręgosłupa (PL 61412 Y1).  
 


