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SD5 1 Architektura i Urbanistyka
dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. 
uczelni

Interdycyplinarne pogranicze architektury i sztuki

Obszar badawczy koncentruje się na zagadnieniu interdyscyplinarności w obszarze projektowania i teorii architektury.  Współcześnie  
bowiem w obrębie architektury i pokrewnych dziedzin projektowych (w szczególności wzornictwa przemysłowego określanego też jako 
design) obserwuje się ciągły proces przełamywania barier. 
Punkt wyjścia do badań stanowi wyobrażenie sobie wyidealizowanej formuły dla zawodu architekta. Architekta, nie jako specjalisty w 
wąskiej dziedzinie, lecz jako twórcy umiejącego syntetyzować różne zjawiska, a przez to inkorporować do swej praktyki różne obszary 
wiedzy, a co się z tym wiąże – kompetencje. Idąca za tym interdyscyplinarność warsztatu i postrzegania świata, w kontekście przemian 
na rynku pracy i ewolucji w edukacji, wydaje się być kluczowa dla wzbogacenia warsztatu projektowego jak i podstaw teoretycznych.

SD5 2 Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. uczelni
Dziedzictwo architektoniczne, projektowanie 
konserwatorskie
/ Architectural heritage, conservation designing

Projektowanie konserwatorskie w zasobie dziedzictwa architektonicznego (historyczne zespoły i obiekty)
/ Conservation design in architectural heritage stock (historical complexis and buildings)

SD5 3 Architektura i Urbanistyka dr hab. arch. Joanna Giecewicz
Środowisko zamieszkiwania – zmiany paradygmatu
/ Housing environment – paradigm shift

Zmiany zachodzące w projektowaniu architektury i urbanistyki w dziedzinie mieszkalnictwa społecznego oraz politykach mieszkaniowych 
z uwzględnieniem dostępności mieszkań; relacje dostępności terenów, dostępności mieszkań, zmiana modelu modernistycznego na 
wielofunkcyjna lokalność; oraz transformacje - rewitalizacje istniejących zespołów blokowych
/ Changes in housing urban and architectural design and policies; importance and relationship of social housing affordability and land 
accessibility; modernist paradigm shift toward multifunctional locality of  housing blocks as new modernity; Existing housing estates 
revitalization

SD5 4 Architektura i Urbanistyka
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-
Gruszecka

Samowystarczalne energetycznie nowe zespoły osadnicze: 
miasteczek, dzielnic, zespołów urbanistycznych, zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem
/ Energy self-sufficient new settlement complexes: towns, 
districts of urban complexes, in line with the European Green 
Deal

Przewidziany przedmiot rozprawy doktorskiej to niezbędne współcześnie  modele nowych struktur urbanistycznych nastawione na nisko- 
lub bezemisyjne funkcjonowanie. Oporne wdrażanie takich rozwiązań w Polsce, chociaż pojedyncze miasta tego typu istnieją już na 
świecie.  Celem badań będzie opisanie w usystematyzowany sposób dotychczasowych osiągnięć w skali światowej, syntetyczne 
przedstawienie polskich dotychczasowych doświadczeń oraz zaproponowanie nowych kierunków zmierzających w stronę 
samowystarczalności struktur urbanistycznych. Oprócz  poszukiwań rozwiązań: funkcjonalnych, przestrzennych, materiałowych (ściany, 
podłogi, stropy, dachy), instalacje osiedlowe np. wod.-kan w tzw. obiegu zamkniętym, pobór energii  z otoczenia (wiatraki),  ze słońca 
(panele solarne). z ziemi - do ogrzewania, gotowania, także uzyskania ciepłej wody, do oświetlenia i innej niezbędnej obsługi.  We 
wnioskach z badań określenie kierunków działania na przyszłość, konieczność wdrożenia nowych rozwiązań w Polsce
/ The planned subject of the doctoral dissertation are indispensable models of new urban structures focused on low-emission or zero-
emission functioning. Reluctant implementation of such solutions in Poland, although individual cities of this type already exist in the 
world. The aim of the research will be to describe in a systematic way the achievements to date on a global scale, to synthetically 
present Polish experiences to date and to propose new directions towards the self-sufficiency of urban structures. In addition to 
searching for solutions: functional, spatial, material (walls, floors, ceilings, roofs), housing installations, e.g. water and sewage in the so-
called closed circuit, energy consumption from the environment (windmills), from the sun (solar panels). from the ground - for heating, 
cooking, also obtaining hot water, for lighting and other necessary services. In the conclusions of the research, the directions of action 
for the future are defined, the need to implement new solutions in Poland.

SD5 5 Architektura i Urbanistyka
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-
Gruszecka

Rewitalizacja miast, ,,miasteczek”, ich dzielnic oraz osiedli i 
innych mniejszych fragmentów struktur miejskich
/ Revitalization of cities, "towns", their districts and housing 
estates and other smaller fragments of urban structures

Wobec kończącej się ery miast przemysłowych prawie wszystkie metropolie, ale i miasta średniej wielkości także mniejsze miasteczka 
wymagają obecnie rewitalizacji.  
Przedmiotem rozprawy będą wybrane przez Autora jednostki miejskie lub ich części o określonej skali np. małe miasteczka do 5000 
mieszkańców – być może formacje chętnie wybierane jako miejsce do życia przez społeczności  w okresie po-pandemicznym, miasta 
średniej wielkości np. do 40.000 mieszkańców czy wielkie miasta będące metropoliami.
Centra aglomeracji, ale też ich części np.: śródmieścia, osiedla mieszkaniowe, nowoczesne tereny rekreacyjno-parkowe itp. 
Celem będzie określenie stanu istniejącego, kierunków przekształceń  porównanie z problematyką miast  np. w Europie Zachodniej, Azji, 
Afryce Południowej, czy na kontynencie Amerykańskim (do ustalenia) 
Wnioski będą zmierzać do prognozy wdrożenia wybranych i uzasadnionych naukowo (także teoretycznie) rozwiązań, dostosowanych do 
polskich warunków  (np. miasteczek na Śląsku zagrożonych likwidacją kopalń, czy opuszczone zdegradowane tereny poprzemysłowe.
/ In view of the ending era of industrial cities, almost all metropolises, but also medium-sized cities and smaller towns, require 
revitalization.
The subject of the dissertation will be urban units or parts thereof of a specific scale selected by the Author, e.g. small towns up to 5,000 
inhabitants - perhaps formations eagerly chosen as a place to live by communities in the post-pandemic period, medium-sized cities, e.g. 
up to 40,000 inhabitants or large cities being metropolies.
Agglomeration centers, but also parts of them, e.g. downtown, housing estates, modern recreational and park areas, etc.
The aim will be to determine the current state, directions of transformations, and compare them with the problems of cities, e.g. in 
Western Europe, Asia, South Africa or on the American continent (to be determined)
The applications will aim to forecast the implementation of selected and scientifically justified (also theoretically) solutions, adapted to 
Polish conditions (e.g. small towns in Silesia threatened with liquidation of mines, or abandoned, degraded post-industrial areas.



SD5 6 Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski
Reprezentacje idei architektonicznej
/ Representation of architectural ideas

Problematyka związana z szeroko pojętymi reprezentacjami idei architektonicznej, wpływem wyboru środka przekazu na jego 
interpretację oraz na samą architekturę; ze szczególnym uwzględnieniem przekazu wizualnego w kontekście współczesnej kultury 
obrazu. Relacje dzieło – jego reprezentacja. Wpływ sposobu przekazu na społeczny odbiór idei architektonicznych
/ Issues related to the broadly understood representations of architectural ideas, the impact of the choice of the medium on its 
interpretation and on the architecture itself; with particular emphasis on the visual message in the context of contemporary pictorial 
culture. Relations between a built work and its representation. Influence of the way of communication on the social reception of 
architectural ideas

SD5 7 Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski
Wirtualne modelowanie dziedzictwa architektonicznego
/ Virtual modeling of architectural heritage

Problemy modelowania na potrzeby dziedzictwa architektonicznego: wirtualne hipotetyczne rekonstrukcje, symulacje przeszłości oraz 
narzędzia wspomagające projektowanie w relacji do wartości kulturowych
/ Modeling for architectural heritage: virtual hypothetical reconstructions, simulations of the past and tools supporting design in relation 
to cultural values

SD5 8 Architektura i Urbanistyka prof. dr  hab. inż arch. Ewa Kuryłowicz
Teoria architektury, projektowanie uniwersalne
/ Theory of architecture, universal design

Teoria architektury I jej zastosowania w praktyce . Problematyka człowieka w architekturze w tym :  projektowanie uniwersalne . 
Architektura I jej teoria w gospodarce zamkniętego obiegu w odniesieniu do wyzwań współczesności
/ Theory of architecture and its application in architectural design . Problems of human being in architecture including issues of  
universal design . Architecture and its theory in circular economy  with reference to challenges of contemporary life.

SD5 9 Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
Zastosowanie narzędzi informatycznych i multimedialnych w 
badaniach urbanistycznych
/ Use of IT and multimedia tools in urban research

Zastosowanie technologii informatycznych i multimedialnych do tworzenia nowych narzędzi wspomagających projektowanie i 
planowanie przestrzeni miejskiej:
- nowe możliwości wynikające z technologii, otwieranie nowych pól badania przestrzeni miejskich, a w tym zjawisk związanych z ruchem 
pieszym, estetyką, funkcjonalnością, bezpieczeństwem i dostępnością przestrzeni publicznych;
- systemy informacji przestrzennej  (GIS) w analizie i prognozowaniu procesów zachodzących w przestrzeni miejskiej;
- badanie przestrzeni miejskiej przy pomocy analizy komputerowej obrazu;
- stosowanie technik multimedialnych do rozwijania procesu dydaktycznego w projektowaniu urbanistycznym;
- przyszłość zawodu urbanisty w kontekście rewolucji technologicznej – nowe narzędzia, procedury, etyka.
/ Application of multimedia and ICT to create new tools supporting the design and planning of urban space:
- new opportunities resulting from technology, opening new fields of urban space research, including pedestrian traffic phenomena, 
aesthetics, functionality, accessibility and safety of public realm;
- geoinformation systems in the analysis and forecasting of processes taking place in urban space;
- urban space research using computer analysis of images;
- application of multimedia techniques to develop the didactic process in urban design;
- the future of the town planner profession in the context of the technological revolution - new tools, procedures, ethics.

SD5 10 Architektura i Urbanistyka
dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. 
uczelni

Historia Warszawskiej Szkoły Rysunku
Badania nad historią Szkoły trwają od kilku lat. W ramach tych studiów, do przeprowadzenia są poglębione badania biograficzne jej 
przedstawicieli, architektów i rysowników, dydaktyków Szkoły oraz segregacja zbiorów Szkoły

SD5 11 Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni

Problematyka projektowania urbanistycznego i kształtowania 
struktury przestrzennej miasta
/ Problems of urban design and shaping the city's spatial 
structure

Kształtowanie współczesnej struktury przestrzennej  i krajobrazu miasta. Projektowanie współczesnych przestrzeni publicznych.
Projektowanie i przekształcanie współczesnych zespołów urbanistycznych(wielofunkcyjnych, mieszkaniowych). Architektura krajobrazu, 
środowisko przyrodnicze w miastach. Idee i kierunki rozwoju miast w przyszłości. Kształtowanie współczesnej struktury przestrzennej 
Warszawy
/ Shaping the contemporary city's spatial structure and the townscape. Urban design of the contemporary public spaces. Urban design 
and transformation of the contemporary urban complexes (multifunctional, residential). Landscape architecture, natural environment in 
cities. Ideas and directions of cities' development in the future. Shaping the contemporary spatial structure of Warsaw

SD5 12 Architektura i Urbanistyka
dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. 
uczelni

Transformacje osiedli wzniesionych w technologii 
prefabrykowanej
/ Transformations of prefabricated housing estates

Standaryzacja i prefabrykacja w realizacji mieszkań i jej konsekwencje. Osiedla mieszkaniowe wznoszone po II wojnie światowej w 
Polsce, Europie i na świecie. Przemysłowe metody produkcji i ich wpływ na format i komfort zamieszkiwania. Strategie dotyczące 
transformacji osiedli/budynków i dostosowania ich do potrzeb współczesnego użytkownika. Metody i zasady transformacji, które 
umożliwią realizację potrzeb współczesnego mieszkańca przy zachowaniu lub stworzeniu zrównoważonego środowiska życia.
/ Standardization and prefabrication in housing construction and its consequences. Housing estates built after World War II in Poland, 
Europe and the world. Industrial production methods and their impact on the format and comfort of living. Strategies for the 
transformation of housing estates/buildings and adapting them to the needs of a modern user. The methods and principles of 
transformation to meet the needs of a modern inhabitant while maintaining or creating a sustainable living environment.

SD5 13 Architektura i Urbanistyka
dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. 
uczelni

Mieszkalnictwo inkluzywne
/ Inclusive housing

Problematyka inkluzywnego, empatycznego mieszkalnictwa poddana krytycznej analizie architektonicznej, historycznej i programowej. 
Próba zdefiniowania metod i zasad realizacji radykalnej empatii w architekturze mieszkaniowej.  Oddolne modele zamieszkiwania i 
potrzeba nowej definicji dostępności mieszkań (w kontekście ekonomicznym i społecznym). Rola miksu społecznego i zróżnicowania 
segmentów rynkowych mieszkań w przestrzeni budynku, kwartału, osiedla, miasta. Przestrzeń pomiędzy/przestrzeń sąsiedzka, elementy 
i miejsca wspomagające budowanie wspólnoty.
/ The problems of inclusive, empathetic housing subjected to critical architectural, historical and program analysis. An attempt to define 
the methods and principles of implementing radical empathy in housing architecture. Bottom-up housing models and the need for a new 
definition of housing accessibility (in the economic and social context). The role of the social mix and the diversification of housing 
market segments in the scale of a building, quarter, housing estate, city. The space between/neighborhood space, elements and places 
that support building a community.



SD5 14 Architektura i Urbanistyka
dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. 
uczelni

Projektowanie architektoniczne: problemy architektury 
współczesnej,  w szczególności architektury mieszkaniowej 
powiązanej z potrzebami mieszkańców
/ Architectural design: problems of contemporary 
architecture, particular residential architecture related to the 
needs of residents

Architektura znaczeniowa- sakralna i monumentalna, projektowanie związane z potrzebami dzieci, percepcja w architekturze, 
modelowanie obiektów powiązane ze narracja i znaczeniem, idea w architekturze. Dostępność architektury sakralnej i monumentalnej 
dla osób niepełnosprawnych. Idea w projektowaniu  architektonicznym
/ Meaningful- sacral and monumental architecture, design related to the needs of children, perception in architecture, object modelling 
related to narrative and meaning, idea in architecture. Disability accessibility of sacred and monumental architecture. Idea in 
architectural design

SD5 15 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Roman Jaskulski

Modelowanie i kształtowanie pól temperatury w 
twardniejących masywnych elementach betonowych przez 
modyfikacje materiałowe mieszanki betonowej
/ Modelling and forming the temperature fields in hardening 
massive concrete elements by material modifications of the 
concrete mix

Zagadnienie badawcze polegać będzie na opracowaniu metody symulacji pól temperatury w masywnych elementach betonowych w 
czasie twardnienia. Do symulacji wykorzystane zostaną dane o przebiegu hydratacji cementu pozyskane z kalorymetru izotermicznego 
oraz odmienna od dotychczas stosowanych funkcja dojrzałości betonu. Zadaniem dodatkowym będzie zbadanie możliwości 
kształtowania korzystnego rozkładu temperatury w betonowej konstrukcji masywnej w celu ograniczenia uszkodzeń powstających na 
skutek wysokich wartości gradientu temperatury. Zadanie to będzie realizowane przez połączenie w konstrukcji mieszanek betonowych 
o zróżnicowanym składzie i, w konsekwencji, tempie wydzielania ciepła podczas hydratacji cementu
/ The research problem will involve the development of a method for the simulation of temperature fields in massive concrete elements 
during hardening. The simulation will make use of data on the course of cement hydration obtained from an isothermal calorimeter, as 
well as a concrete maturity function different from those used so far. An additional task will be to investigate the possibility of shaping a 
favourable temperature distribution in a concrete solid structure in order to limit damage resulting from high values of the temperature 
gradient. This task will be accomplished by combining in the structure concrete mixtures of varying composition and, consequently, the 
rate of heat release during cement hydration

SD5 16 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Roman Jaskulski

Kształtowanie i uwarunkowania mrozoodporności betonu 
wykonanego z wykorzystaniem spoiw cementowych ze 
znacznym udziałem glin prażonych
/ Formation and determinants of frost resistance of concrete 
made with cement binders containing a significant content of 
calcined clays

Zagadnienie naukowe obejmuje badania mające na celu określenie warunków mrozoodporności betonu wykonanego ze spoiw 
cementowych z dużą zawartością (30-50%) glin prażonych, a także kompozytów cementowych określanych w literaturze akronimem LC3. 
Jednym z zadań będzie określenie dawki domieszek napowietrzających warunkującej minimalizację uszkodzeń powodowanych przez 
cykliczne zamrażanie i odmrażanie oraz określenie innych wymagań, w tym m.in. technologicznych (np. wartość wskaźnika w/c)
/ The research topic includes investigations aimed at determining the conditions of frost resistance of concrete made of cement binders 
with a high content (30-50%) of calcined clays, as well as cement composites referred to in the literature by the acronym LC3. One of the 
tasks will be to determine the dose of air-entraining admixtures required to minimise damage caused by cyclic freezing and thawing, and 
to determine other requirements, including technological ones (e.g. the value of w/c ratio)

SD5 17 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Karol Prałat, prof. ucz.

Zastosowanie dodatków w materiałach budowlanych oraz ich 
wpływ na właściwości mechaniczne i cieplne otrzymanych 
kompozytów. Pomiary cieplne modyfikowanych materiałów 
budowlanych
/ Application of additives in building materials and their 
influence on mechanical and thermal properties. Thermal 
measurements of modified building materials

W budownictwie, rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne oraz materiałowe zmierzają do zastosowania niekonwencjonalnych metod 
pozyskiwania energii zawartych w środowisku naturalnym. Obecnie, bardzo szeroką dziedziną jest poszukiwanie izolacji oraz 
kompozytów budowlanych o niskich wartościach współczynnika przewodnictwa cieplnego. Przedstawiona praca koncentruje się na 
wpływie mikromateriałów (mikrosfer, aerożelu i polimeru np. hydroksyetylometylocelulozy) na właściwości termiczne gipsu, betonu czy 
geopolimeru. Do pomiarów parametrów cieplnych proponuje się metodę niestacjonarną stosując autorski układ doświadczalny bazujący 
na metodzie „gorącego drutu"
/ In construction, structural-installation and material solutions aim at the use of unconventional methods of obtaining energy contained 
in the natural environment. Nowadays, the search for insulation and building composites with low values of thermal conductivity 
coefficient is a very wide field. The presented work focuses on the influence of the micromaterials (microspheres, aerogel and polymer 
eg. hydroxyethylmethylcellulose) on thermal properties of gypsum, concrete or geopolymers. A non-stationary method is proposed 
using an original experimental system based on the "hot wire" method for measuring thermal parameters

SD5 18 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Karol Prałat, prof. ucz.

Badanie właściwości reologicznych i cieplnych materiałów 
budowlanych na bazie gipsu modyfikowanych eterami 
celulozy
/ Research of rheological and thermal properties of building 
materials based on gypsum modified with cellulose ethers

Jakkolwiek istnieje wiele badań reologicznych i cieplnych zaczynów na bazie cementu, niewiele jest jednakże prac związanych z taką 
oceną związaną z kompozytami gipsowymi. Ocena zaczynów gipsowych pod kątem ich usystematyzowania pod względem reologicznym 
nie została w pełni dokonana. Wynika to między innymi z faktu, że ich reologia jest bardzo skomplikowana i zależy od wielu czynników 
natury fizykochemicznej np.: powierzchni właściwej oraz granulacji gipsu, stosunku wody do gipsu, czasu i szybkości mieszania, 
temperatury, szybkości hydratacji oraz obecności chemiczny dodatków. Celem pracy jest zbadanie wpływu dodatków eterów celulozy na 
właściwości reologiczne kompozytów na bazie gipsu oraz próba ich korelacji z właściwościami cieplnymi
/ While there are many rheological and thermal studies of cement-based grouts, there is little work related to such an assessment 
related to gypsum composites. The assessment of gypsum slurries in terms of their systematization in terms of rheology has not been 
fully completed. This is due to the fact that their rheology is very complicated and depends on many physicochemical factors, e.g. 
specific surface and granulation of gypsum, water to gypsum ratio, mixing time and speed, temperature, hydration rate and the 
presence of chemical additives. The aim of the work is to investigate the effect of cellulose ether additives on the rheological properties 
of gypsum-based composites and to try to correlate them with thermal properties



SD5 19 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Ocena potencjału pomiarowego skanowania laserowego z 
platform bezzałogowych
/ Assessment of the measuring potential of laser scanning 
from unmanned platforms

Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju metod pozyskiwania danych pomiarowych z pokładu platform bezzałogowych. Te dane to 
zdjęcia i dane skanowania laserowego. Dla wielu aplikacji stanowią alternatywę dla załogowych samolotów fotogrametrycznych. Pojawił 
się termin „fotogrametria niskopułapowa. 
O ile fotografowanie z pokładu BSL staje się popularne, to nie można tego powiedzieć o skanowaniu laserowym. Pomimo rozwoju 
miniaturowych skanerów przeznaczonych dla BSL, pomiarowe ich wykorzystanie napotyka wciąż na poważne wyzwania związane z 
pomiarem geolokalizacji takich danych w locie, oraz późniejszym pomiarowym ich opracowaniem. W ośrodkach naukowych trwają 
intensywne prace w tym zakresie. Proponowany zakres badawczy wpisuje się w ten światowy trend
/ We are witnesses of a rapid development of methods of obtaining measurement data from unmanned platforms. This data is photos 
and laser scan data. For many applications, they are an alternative to manned photogrammetric aircraft. The term "low-ceiling 
photogrammetry" appeared.
While photography from UAVs is becoming popular, the same cannot be said for laser scanning. Despite the development of miniature 
scanners for UAVs, their measurement use still faces serious challenges related to the measurement of the geolocation of such data in 
flight, and their subsequent measurement. Intensive work in this area is underway in research centers. The proposed research scope is 
in line with this global trend

SD5 20 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński

Wykorzystanie wielkoformatowych wieloczasowych 
archiwalnych zdjęć lotniczych w automatycznej analizie 
zmian pokrycia terenu
/ The use of multitemporal large archival aerial photographs 
for the automatic analysis of changes in land cover

Polska posiada bogaty zasób fotogrametrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych wykonywanych specjalistycznymi kamerami na film.
Współczesne metody fotogrametrii cyfrowej dają nowe możliwości pomiarowego opracowania takich zdjęć. Napotyka to jednak na 
problemy związane z brakiem metryk kalibracji kamer, brakiem polowej osnowy fotogrametrycznej, deformacjami podłoża zdjęć itp.
Z drugiej strony takie zdjęcia stanowią nieocenione źródło danych ukazujących dynamikę zmian pokrycia terenu, czy procesów 
zachodzących w środowisku naturalnym. Proponowany zakres badawczy miałby podjąć problematykę opracowania wielkoformatowych, 
archiwalnych zdjęć lotniczych z wykorzystaniem współczesnych metod fotogrametrii cyfrowej
/ Poland has a rich collection of photogrammetric archival aerial photos taken with specialized film cameras.
Modern methods of digital photogrammetry offer new possibilities for the measurement study of such photos. However, it encounters 
problems related to the lack of camera calibration certificates, the lack of a photogrammetric field network, deformation of the film 
base, etc. On the other hand, such photos are an invaluable source of data showing the dynamics of land cover changes or processes 
taking place in the natural environment. The proposed scope of research would take the issue of developing of large-format, archival 
aerial photos with the use of modern methods of digital photogrammetry

SD5 21
Inżynieria Lądowa i Transport 50%
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i 
Energetyka 50%

prof. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

Zagadnienia dotyczące strategii ochrony i kształtowania 
środowiska przyrodniczego w specjalności gleboznawstwo-
biogeochemia
/ The strategy of protection and improvement of natural 
environment in specialty of soil science-biogeochemistry

Zrównoważone zarządzanie zasobami glebowymi w tym: 
- poprawa funkcji i roli gleb przy wykorzystaniu egzogennej materii organicznej
- usługi ekosystemowe gleb
- zarządzanie zasobami glebowymi w circular economy
- wykorzystanie GiS, teledetekcji i geostatystyki w badaniach środowiska glebowego głównie na terenach zdegradowanych
/ Sustainable management of soil resources, including:
- improving the function and role of soils using egzogenic organic matter,
- ecosystem services of soils
- management of soil resources in the circular economy
- application of GIS, remote sensing and geostatistics in soil environment, mainly in the degraded areas

SD5 22 Inżynieria Lądowa i Transport
prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-
Mikulska

Wycena nieruchomości w postępowaniach sądowych
/ Real estate appraisal in court proceedings

Wycena nieruchomości jest kluczowa dla wielu postępowań sądowych. Istotną rolę pełnią tu rzeczoznawcy majątkowi, którzy jako biegli 
sądowi składają do akt opinie (operaty szacunkowe). Treścią tych opinii zainteresowane są strony postępowania, które często podejmują 
próbę ich podważenia. Działania stron, wskutek zgłaszanych zastrzeżeń do opinii nie rzadko bywają skuteczne, co wydłuża czas trwania 
postępowania i zwiększa jego koszty. Problem istnieje od lat i nadal pozostaje nierozwiązany. Opinie rzeczoznawców należą do jednych z 
najczęściej pojawiających się w sprawach sądowych, a w wymiarze ekonomicznym do generujących sumarycznie największe koszty. 
Zasadne jest więc podjęcie próby wypracowania modelu postępowania rzeczoznawcy przy sporządzaniu opinii na potrzeby postępowań 
sądowych, który istotnie zmniejszy możliwości ich podważenia i ograniczy wydatnie konieczność obrony tych opinii w konfrontacjach 
rzeczoznawców ze stronami postępowania na rozprawach. W efekcie możliwe byłoby osiągnięcie skrócenia czasu trwania postępowania i 
ograniczenia jego kosztów
/ Real estate appraisal is crucial for many court proceedings. Property experts play an important role here, as court experts, who submit 
opinions (appraisal reports) to the files. The parties to the proceedings are interested in the content of these opinions, and they often 
try to challenge them. The actions of the parties, as a result of objections to the opinion, are often effective, which extends the duration 
of the proceedings and increases its costs.
The problem has existed for years and remains unresolved. The opinions of experts are among the most frequent in court cases, and in 
the economic dimension - the most costly. Therefore, it is reasonable to try to develop a model of conduct of an expert in the 
preparation of opinions for the purposes of court proceedings, which will significantly reduce the possibility of questioning them and 
significantly reduce the need to defend these opinions in confrontations between experts and parties to the proceedings at hearings. As 
a result, it would be possible to shorten the duration of the procedure and reduce its costs



SD5 23 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni

Badanie dokładności i niezawodności wieloantenowego 
systemu GNSS do wyznaczenia położenia platform mobilnych
/ The study on accuracy and reliability of the GNSS-based 
multi-antennas system for attitude determination of mobile 
platforms

Temat skupi się na opracowaniu metody wyznaczania położenia/orientacji w oparciu o pomiary wieloantenowe GNSS, w tym:
- opracowanie nowego algorytmu opartego na kwaternionach do określania orientacji w celu poprawy wydajności systemu,
- testowanie fuzji danych multi-GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo),
- badanie możliwości zastosowania nowych sygnałów GNSS w celu poprawy niezawodności rozwiązania,
- analiza i charakterystyka wpływu efektów wielodrogowych w zmiennych warunkach środowiskowych,
- ocena działania opracowanej metody na obszarze kanionu miejskiego
/ The topic will focus on developing an attitude determination method based on GNSS multi-antennas measurements, including:
- developing a new quaternion-based algorithm for determining the orientation to improve the system performance,
- testing multi-GNSS data fusion (GPS, Beidou, Galileo, Glonass),
- studying the applicability of new GNSS signals to improve reliability solution,
- analysis and characterization of the impact of multipath effects in the variable environmental conditions,
- evaluation of the performance of the developed method in the urban canyon area

SD5 24 Inżynieria lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski
Aktywnie sterowane dźwigary powierzchniowe typu 
tensegrity

Konstrukcje tensegrity, ze względu na swoje nietypowe własności, mogą być wykorzystywane w inteligentnych, adaptowalnych 
systemach konstrukcyjnych. Sterowanie takimi konstrukcjami odbywa się w sposób czynny lub bierny, poprzez modyfikację 
samorównoważnego układu sił sprężających  w cięgnach i zastrzałach. Biorąc pod uwagę zastosowania w skali budowlanej, ważną grupę 
konstrukcji stanowią dżwigary powierzchniowe: płaskie i zakrzywione, które mogą powstawać poprzez łączenie podstawowych modułów 
tensegrity lub stanowić odrębne, niemodułowe struktury o cechach tensegrity. Proponowane zagadnienie badawcze dotyczy 
opracowania aktywnych systemów sterowania powierzchniowymi strukturami tensegrity, które mogłyby zostać zastosowane np. jako 
adaptowalne fasady, pomosty lub  przekrycia

SD5 25 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Marian Antoni Giżejowski

Stateczność techniczna ściskanych i zginanych 
kształtowników dwuteowych z dyskretnymi usztywnieniami 
bocznymi i przeciwskrętnymi
/ Technical stability of I-section beam-columns with discrete 
lateral and torsional restraints

Pręty stalowe o przekroju dwuteowym ulegają zniszczeniu w wyniku technicznego wyboczenia giętno-skrętnego. Współczesne normy 
projektowania konstrukcji stalowych podają zasady projektowania odnoszące się do elementów nieusztywnionych poprzecznie. W 
wypadku stosowania ww. zasad do elementów z usztywnieniami dyskretnymi zachodzi konieczność rozpatrywania izolowanych 
segmentów rozpiętych między podporą a usztywnieniem przedskrajnym lub między sąsiednimi usztywnieniami przęsłowymi. Pomija się 
współpracę segmentu krytycznego z segmentami sąsiadującymi. Celem badań jest opracowanie nowego modelu obliczeniowego, 
pozwalającego na uwzględnienie wpływu współpracy segmentów pręta ściskanego i zginanego, rozpiętych między dyskretnymi 
usztywnieniami bocznymi i przeciwskrętnymi, na techniczną utratę stateczności
/ I-section steel members fail as a result of technical lateral-torsional buckling. Contemporary standards for the design of steel structures 
provide design rules for elements that are not restrained between supports. In the case of using the above-mentioned rules for 
elements with discrete restraints, one  has to consider isolated segments spanning between the support and the neighboring restraint or 
between adjacent span restraints. The cooperation of the critical segment with adjacent segments is completely ignored. The aim of the 
research is to develop a new computational model that allows to take into account the influence of cooperation of the segments of a 
beam-column with discrete lateral and torsional restraints on the technical loss of stability

SD5 26 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Nabi Ibadov

Niezawodność rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w 
realizacji przedsięwzięć budowlanych
/ Planning and scheduling of construction projects under 
conditions of uncertainty

Realizacja przedsięwzięć budowlanych jest bardzo złożonym i dynamicznym systemem. Z tego powodu, planowanie przedsięwzięć 
budowlanych najczęściej jest realizowane w środowisku o wysokim poziomie niepewności i parametry planistyczne są zakłócane w 
skutek wpływu różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, powodujących rozbieżność między projektowanymi planowymi 
parametrami oraz parametrami rzeczywistymi przedsięwzięcia. W związku z tym należy dążyć do ulepszenia metod i modeli 
podejmowania decyzji planistycznych wykorzystując adekwatne do problemu narzędzia matematyczne oraz proponować nowe podejście 
integrujące podejmowanie decyzji z metodami harmonogramowania i  planowania sieciowego
/ The implementation of construction projects is a very complex and dynamic system. For this reason, planning of construction projects 
is most often carried out in an environment with a high level of uncertainty and planning parameters are disturbed as a result of the 
influence of various external and internal factors, causing a discrepancy between the designed (planned) parameters and the actual 
parameters of the project. Therefore, one should strive to improve the methods and models of planning decision-making using 
mathematical tools adequate to the problem and propose a new approach integrating decision-making with the methods of scheduling 
and network planning

SD5 27 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Nabi Ibadov

Planowanie i harmonogramowanie przedsięwzięć 
budowlanych w warunkach niepewności
/ Reliability of technological and organizational solutions in 
the implementation of construction projects

Celem tematu badawczego jest opracowanie metod zwiększania niezawodności z uwzględnieniem ryzyka w projektowaniu organizacji, 
technologii oraz zarządzaniu budową w warunkach niepewności. Nieracjonalne decyzje w zakresie projektowania i wyboru rozwiązań 
technologiczno-organizacyjnych prowadzą do dużych strat i spadku efektywności inwestycji budowlanych. Spowodowane jest to między 
innymi ze złożonością  procesów budowlanych, wielowariantowością rozwiązań technologicznych oraz wielowariantowością metod 
organizacji i zarządzania budową. Stąd staje się aktualnym i koniecznym opracowanie metodologii usprawnienia niezawodności 
rozwiązań technologiczno-organizacyjnych z uwzględnieniem ryzyka
/ The aim of the research topic is to develop methods of increasing reliability taking into account the risk in the design of the 
organization, technology and construction management in conditions of uncertainty. Irrational decisions regarding the design and 
selection of technological and organizational solutions lead to large losses and a decrease in the efficiency of construction investments. 
It is caused, inter alia, by the complexity of construction processes, the multi-variant nature of technological solutions and the multi-
variant nature of construction organization and management methods. Hence, it becomes current and necessary to develop a 
methodology to improve the reliability of technological and organizational solutions taking into account the risk



SD5 28 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Grzegorz Kacprzak Sprężone ściany szczelinowe

Zagadnienie dotyczy sposobu optymalizacji realizowania podziemia budynków przez umieszczenie sprężenia w ścianach szczelinowych w 
dowolnych konfiguracjach. Celem zagadnienia jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: na ile efektywne kosztowo i technologicznie jest 
wykorzystanie technologii sprężenia (znanego w obszarze mostownictwa) w ścianach szczelinowych (przy typowej współpracy 
konstrukcji z ośrodkiem gruntowym). Przy opracowywaniu tego tematu wskazane jest przeprowadzenie analiz numerycznych dla różnych 
wariantów realizacji obudów wykopów, w celu opracowania metody projektowania tego rodzaju innowacyjnych konstrukcji. Aby 
sprawdzić wyniki z analiz numerycznych, wskazane jest przeprowadzenie monitoringu sprężonej ściany szczelinowej i skalibrowanie 
modelu numerycznego

SD5 29 Inżynieria Lądowa i Transport dr  hab. inż. Karol Jan Kowalski, prof. uczelni

Cykl życia nawierzchni drogowej z uwzględnieniem 
materiałów i technologii zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju
/ Life Cycle Assessment of sustainable pavement materials 
and technologies

Zrównoważony rozwój związany jest z zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi i przyrodniczymi. Modelowanie cyklu życia 
nawierzchni drogowej poprzez uwzględnienie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju dotyczy pracy 
konstrukcji, technologii realizacji budowy, doboru materiałów oraz zabiegów utrzymaniowych i procesów remontowych. Obszar 
badawczy zawiera prace laboratoryjne i modelowanie oraz analizy w zakresie inżynierii materiałów, ochrony środowiska oraz odporności 
rozwiązań na zmieniające się uwarunkowania przyrodnicze oraz społeczne. Rezultatem praktycznym prac w ramach zagadnienia może 
być opracowanie uniwersalnych narzędzi analitycznych do obiektywnego porównania rozwiązań materiałowo-technologicznych 
nawierzchni drogowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i cyklu życia
/ Sustainable development is connected with economic, social and nature issues. Modelling of life cycle including innovative solutions 
agreed with sustainable development is related to construction mechanical interaction, construction process, materials selection, 
maintenance and rehabilitation work. Research area includes laboratory work and modelling as well as analysis in the scope of materials 
engineering, environment protection resilience to the constantly changing nature and social requirement. Practical result of this work 
can be development of the analytical tools for the comparison of various technological and material solutions in the aspect of 
sustainable development and life cycle

SD5 30 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni

Trwałość mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii 
recyklingu
/ Durability asphalt mixture made with reclaimed asphalt 
pavement

Zagadnienie badawcze dotyczy kształtowania właściwości lepkosprężystych i oceny trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych 
wytworzonych w technologii recyklingu nawierzchni asfaltowych. W związku z europejską polityką zielonego ładu wzrasta udział 
wykorzystania materiału z recyklingu do budowy nowych nawierzchni drogowych. Jednakże nie są do końca poznane zjawiska 
zachodzące na styku materiału z recyklingu ze nowym materiałem. Konieczne są badania nad trwałością mieszanek mineralno-
asfaltowych z materiałem z recyklingu. Trwałość może zależeć np. od aktywacja postarzałego lepiszcza z RAP i zastosowaniem 
odświeżaczy. Stanowi to ciekawe i nowoczesne zagadnienie badawcze o dużych walorach aplikacyjnych
/ The research issue concerns a modelling of viscoelastic properties and an evaluation of durability of asphalt mixtures produced with 
the use of the reclaimed asphalt pavement (RAP).  Due to the European Green Deal policy, the use of recycled material in the 
construction of new road pavements is increasing. However, the phenomena occurring at the contact between RAP and new material 
are not fully understood. Research is needed on the durability of asphalt mixtures containing RAP. Durability may depend, for example, 
on the activation of the aged binder in RAP and the use of rejuvenators. It is an interesting and up-to-date research problem with high 
application value

SD5 31 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński
Projektowanie materiału z wolnego wyboru
/ Free material design (FMD)

Opracowanie metod optymalizacji konstrukcji i niejednorodnego rozkładu materiału przy przyjęciu wybranych klas symetrii 
materiałowej, uwzględnieniu pracy sprężystoplastycznej i uwzględnieniu lokalnych więzów naprężeniowych, w celu minimalizacji 
podatności i przy ustalonym koszcie projektu
/ Developing the methods of optimum structural and material design for the selected classes of material symmetry, taking into account 
the elasto-plastic response and with considering local stress constraints, to minimize the total compliance under a given cost of the 
material

SD5 32 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski

Analiza wpływu zbrojenia rozproszonego na zmiany struktury 
i właściwości reologicznych mieszanek mineralno-
asfaltowych w cienkich warstwach asfaltowych
/ Analysis of the influence of dispersed reinforcement on 
changes in the structure and rheological properties of 
asphalt mixtures in thin asphalt layers

Temat badawczy dotyczy zagadnienia stosowania zbrojenia rozproszonego w postaci włókien do wzmocnienia struktury kompozytu 
mineralno asfaltowego. W ramach tego zagadnienia analizie mogą zostać poddane takie problemy jak wpływ rodzaju, długości oraz ilości 
stosowanych włokien na zmiany struktury i właściwości reologicznych mieszanek mineralno-asfaltowych o różnym charakterze szkieletu 
mineralnego. Ponadto analizie poddany może zostać aspekt technologiczny dotyczący sposobu wprowadzania włókien do mieszanki 
mineraln-asfaltowej. Przewiduje się wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych w celu  oceny właściwości  reologicznych w 
szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych jak również badań pozwalających ocenić zmiany struktury kompozytu pod wpływem 
obciążeń
/ The research topic concerns the issue of using dispersed reinforcement in the form of fibers to strengthen the structure of asphalt-
mineral composite. As part of this issue, the analysis may cover such problems as the impact of the type, length and amount of fibers 
used on changes in the structure and rheological properties of asphalt mixtures with a. In addition, the technological aspect of the 
method of fibers dosage into the asphalt mix may be analyzed. The specialized laboratory tests to assess rheological properties in a wide 
range of operating temperatures is planned. Moreover tests to assess the changes in the structure of the composite under the influence 
of loads are planned



SD5 33 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

System oceny efektywności dybli FRP w połączeniach płyt 
nawierzchni sztywnych
/ Improvement of structural models for performance 
assessment of concrete pavement with FRP dowel

Konwencjonalne dyble stalowe są stosowane w nawierzchniach betonowych w celu prawidłowego przenoszenia obciążenia pomiędzy 
płytami. Chociaż dyble są zwykle chronione przed korozją osłonką polimerową, podatność na korozję pozostaje kwestią krytyczną. 
Odpowiedzią są dyble kompozytowe FRP (szklane, bazaltowe itp.), które rozwiązują problem korozji i zmniejszają koszty konserwacji. 
Niestety procedury projektowania dybli stalowych z wielu powodów nie nadają się do zastosowania z FRP. Konieczne jest opracowanie 
modelu analitycznego lub numerycznego do oceny efektywności tych nowych rozwiązań. Chociaż metoda elementów skończonych (MES) 
jest dosyć często używana do projektowania nawierzchni sztywnych, to istnieje potrzeba opracowania zaawansowanych modeli 
numerycznych, do przewidywania np. wpływ niewspółosiowości dybli FRP na trwałość nawierzchni
/ The conventional steel dowels are used in rigid pavements to accomplish the proper load transfer. Although these dowels are usually 
protected against corrosion, the corrosion susceptibility remains a critical issue. FRP dowels (glass, basalt etc.) have been found to 
overcome the corrosion problem and reduce the maintenance cost. The design procedure of the steel dowel bars without any 
modifications may not be suitable for the FRP dowels for multiple reasons. The FEM is frequently used to predict damage and distress 
due to traffic and climate factors. While this is a good state-of-the-art FEM for standard design, more accurate models must be 
developed to predict e.g. impact of FRP dowels misalignment

SD5 34 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

Modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów z 
uwzględnieniem ich składu oraz struktury w skali mikro i 
mezo
/ Modeling of the constitutive properties of materials taking 
into account the composition and the structure within micro- 
and mesoscale

Wiele materiałów budowlanych, takich jak mieszanki mineralno- asfaltowe, beton, czy grunt, jest mieszaniną materiałów o różnych 
właściwościach. Ich szkielet stanowi zwykle kruszywo, które wprowadza niejednorodność w skali mezo. Jest ono otoczone pozornie 
ciągłą materią, posiadającą jednak niejednorodności w skali mikro. Powyższe niejednorodności są kluczowe dla zrozumienia zachowania 
materiału w skali makro (np. sztywność, czy wytrzymałość). Rozwój metod obliczeniowych (takich jak metoda elementów 
dyskretnych/odrębnych), pozwala na coraz dokładniejsze odwzorowywanie takich niejednorodnych materiałów Niekiedy jednak, ze 
względów praktycznych konieczne jest przybliżenie odpowiedzi materiału ośrodkiem ciągłym (dużo wydajniejsze ze względów 
obliczeniowych). Wówczas, najlepiej sprawdza się metoda elementów skończonych, wykorzystująca odpowiednie modele konstytutywne
/ Many building materials, such as asphalt-aggregate mixes, concrete, and soil, are mixtures of materials with different properties. Their 
skeleton is usually made of grains, which introduces heterogeneity on the mesoscale. It is surrounded by apparently continuous matter, 
but heterogenous on the micro-scale. The above inhomogeneities are key to understanding the macro behavior of the material (e.g. 
stiffness or strength). The development of computational methods (such as the distinct element method) allows for more and more 
accurate modeling of such heterogeneous materials. Sometimes, however, it is necessary to approximate the response of the material 
with a continuous medium. Then, the finite element method works best, using appropriate constitutive models

SD5 35 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Andrzej Czerepicki

Analiza oraz prognozowanie ruchu pojazdów komunikacji 
miejskiej z wykorzystaniem metod i narzędzi BigData
/ Analysis and prediction of public transport vehicle traffic 
using BigData methods and tools

Planowanie podróży transportem miejskim wymaga uwzględnienia faktycznych czasów przejazdu pomiędzy przystankami. Może on 
znacząco różnić się względem czasu rozkładowego w zależności od intensywności ruchu, pory dnia oraz innych czynników. Ma to istotny 
wpływ na użyteczność prognoz w informatycznych systemach informacji pasażerskiej. Dokładność planowania może być zwiększona 
poprzez zgromadzenie i analizę danych o faktycznych przejazdach. W ramach badań planuje się stworzyć hurtownię danych, które 
następnie zostaną przeanalizowane z wykorzystaniem narzędzi BigData oraz zostaną opracowane oryginalne algorytmy estymacji czasów 
dojazdu
/ Planning a trip by public transport requires taking into account actual travel times between stops. This can vary significantly from the 
scheduled time depending on traffic intensity, time of day and other factors. This has a significant impact on the usability of forecasts in 
computerised passenger information systems. Planning accuracy can be improved by collecting and analyzing data on actual trips. The 
research plans to create a data warehouse, which will then be analyzed using BigData tools and original algorithms for estimating 
commute times will be developed

SD5 36 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Marek Guzek
Dynamika ruchu samochodów w sytuacjach 
przedwypadkowych
/ Vehicle dynamics in pre-accident situations

Tematyka dotyczy oceny własności pojazdu samochodowego podczas ruchu w sytuacjach zagrożenia wypadkowego z uwzględnieniem 
czynników związanych z oddziaływaniem środowiska (droga i otoczenie) oraz operatora (kierowcy). Badania będą skoncentrowane na 
ocenie uznanych oraz ewentualnie poszukiwaniu nowych wskaźników bezpieczeństwa samochodów, wpływu własności pojazdu, 
otoczenia oraz kierowcy. Zakłada się wykorzystanie standardowych narzędzi symulacyjnych ruchu i dynamiki pojazdów oraz 
oprogramowania autorskiego. Możliwe jest wykonanie (w ograniczonym zakresie) badań eksperymentalnych w celu weryfikacji metody 
badań
/ The subject matter relates to the assessment of the ownership of a motor vehicle in traffic in accident risk situations, taking into 
account the factors related to the impact of the environment (road and surroundings) and the operator (driver). The research will focus 
on the assessment of known and possibly the search for new car safety indicators, the impact of vehicle ownership, the environment, 
and the driver. It is assumed that standard vehicle motion and dynamics simulation tools and proprietary software will be used. It is 
possible to perform (to a limited extent) experimental studies to verify the test method



SD5 37 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Marek Guzek
Problematyka niepewności przy rekonstrukcji wypadków 
drogowych
/ Uncertainty in road accidents reconstruction

Tematyka badawcza dotyczy rozwoju metod stosowanych przy rekonstrukcji wypadków drogowych pozwalających określić niepewność 
wyników rekonstrukcji i tym samym podnosić ich wiarygodność. Jedna część praca będzie skoncentrowana na ocenie niepewności 
określonych parametrów charakteryzujących sytuacje wypadkowe (parametry opisujące pojazd, kierowcę, otoczenie). W tym fragmencie 
będą to głownie studia literaturowe oraz  eksperymenty (np. ocena współczynnika przyczepności). Druga cześć związana będzie z 
opracowaniem modelu obliczeniowego pozwalającego powiązać uzyskane wyniki  dotyczące niepewności parametrów z metodami 
rekonstrukcji wypadku oraz ze znanymi metodami określania niepewności wyników obliczeń
/ Research topics concern the development of methods used in the reconstruction of road accidents that allow to determine the 
uncertainty of the reconstruction results and thus increase their credibility. One part of the work will focus on the assessment of the 
uncertainty of specific parameters characterizing accident situations (parameters describing the vehicle, driver, environment). In this 
passage, they will mainly be literature studies and experiments (eg. assessment of the coefficient of friction in tire - road contact). The 
second part will be related to the development of a computational model that allows to combine the results obtained regarding the 
uncertainty of parameters with the methods of accident reconstruction and the known methods for determining the uncertainty of 
calculation results

SD5 38 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. uczelni

Problematyka modelowania, planowania i wyznaczania tras 
jazdy pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych z 
zastosowaniem algorytmów heurystycznych
/ Problems of modeling, planning and determining vehicle 
driving routes in transport companies with the use of 
heuristic algorithms

Problematyka modelowania, planowania i wyznaczania tras jazdy pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych jest złożonym 
problemem optymalizacyjnym, który literatura określa jako NP.- trudny. Złożoność zagadnienia narzuca zastosowanie specjalnych 
algorytmów przystosowanych do rozwiazywania tego typu zagadnień optymalizacyjnych. Dominującą rolę odgrywają tutaj algorytmy 
heurystyczne. Problematyka analizowana jest w ujęciu jednokryterialnym lub wielokryterialnym. Główne kryteria odnoszą się do 
minimalizacji czasu, drogi, liczby pojazdów. W celu rozwiązania problemu należy opracować model matematyczny oraz dobrać 
odpowiedni algorytm heurystyczny np. genetyczny, czy mrówkowy i dostosować  go do opracowanego modelu matematycznego. 
Narzędzie badawcze: opracowanie algorytmów w języku programowania: C++,C#, JAVA
/ The problem of modeling, planning and determining vehicle routes in transport companies is a complex optimization problem, which 
the literature describes as NP - difficult. The complexity of the problem requires the use of special algorithms adapted to solve this type 
of optimization problems. Heuristic algorithms play a dominant role here. The issues are analyzed in terms of single or multi-criteria. The 
main criteria relate to the minimization of time, distance and number of vehicles. In order to solve the problem, a mathematical model 
should be developed and an appropriate heuristic algorithm, e.g. genetic or ant, should be selected and adjusted to the developed 
mathematical model. Research tool: development of algorithms in the programming language: C ++, C #, JAVA

SD5 39 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. uczelni

Zastosowanie algorytmów heurystycznych w problematyce 
przydziału zadań do pojazdów w komunikacji miejskiej
/ The use of heuristic algorithms in the problem of assigning 
tasks to vehicles in public transport

Zagadnienie przydziału zadań do pojazdów w komunikacji miejskiej jest złożonym zagadnieniem decyzyjnym wymagające zastosowania 
zaawanasowanych algorytmów optymalizacyjnych np. heurystycznych. Zagadnienie to polega na takim przypisaniu pojazdów 
(autobusów) do zleconych zadań (kursów), aby zminimalizować czas, koszt i liczbę pojazdów wykonujących te kursy. Problem przydziału 
analizowany jest w ujęciu jednokryterialnym lub wielokryterialnym. W celu rozwiązania problemu należy opracować model 
matematyczny oraz dobrać odpowiedni algorytm heurystyczny np. genetyczny, czy mrówkowy i dostosować  go do opracowanego 
modelu matematycznego. Narzędzie badawcze: opracowanie algorytmów w języku programowania: C++,C#, JAVA
/ The issue of assigning tasks to vehicles in public transport is a complex decision-making issue that requires the use of advanced 
optimization algorithms, e.g. heuristic. This issue consists in assigning vehicles (buses) to the assigned tasks (journeys) in such a way as 
to minimize the time, cost and number of vehicles performing these courses. The allocation problem is analyzed on a single or multi-
criteria basis. In order to solve the problem, a mathematical model should be developed and an appropriate heuristic algorithm, e.g. 
genetic or ant, should be selected and adjusted to the developed mathematical model. Research tool: development of algorithms in the 
programming language: C ++, C #, JAVA

SD5 40 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr  hab. inż. Marianna Jacyna

Badanie, modelowanie i planowanie organizacji transportu 
publicznego z wykorzystaniem wielokryterialnych metod 
wspomagania podejmowania decyzji
/ The study, modelling, and planning of public transport 
organization using multi-criteria decision support methods

Modelowanie, planowanie i organizacja transportu jest złożonym problemem decyzyjnym. Należy uwzględnić wiele aspektów 
dotyczących m.in. efektywnej i sprawnej organizacji transportu, zmniejszenia kongestii czy negatywnego wpływu działalności 
transportowej na otoczenie. Aktualnie decydenci aglomeracji miejskich w różnych regionach świata dążą do ograniczenia 
zanieczyszczenia środowiska szkodliwą emisją spalin i hałasu i skorelowania ruchu w miastach z wyzwaniami planowania zrównoważonej 
mobilności miejskiej. W wyborze właściwej decyzji organizacji ruchu pomocne są metody wielokryterialnego wspomagania decyzji 
(MWWD). Metody WWD wykorzystywane są w celu oceny i tworzenia rankingu wariantów decyzji. Mają charakter wspomagający, 
pozwalający jedynie na określenie pewnych warunków decyzji, spośród których wybierane są tylko decyzje najlepsze
/ Modelling, planning and organizing transport is a complex decision problem. Many aspects have to be considered, such as the effective 
and efficient organization of transport, reduction of congestion or the negative impact of transport activities on the environment. 
Currently, decision-makers in urban areas in different regions of the world are striving to reduce environmental pollution from the 
harmful exhaust and noise emissions and to correlate urban traffic with the challenges of sustainable urban mobility planning. Multi-
criteria decision support (MWWD) methods help choose the right traffic organization decision. MWWD methods are used to evaluate 
and rank decision alternatives. They are supportive, allowing only certain decision conditions to be defined from which only the best 
decisions are selected



SD5 41 Inżynieria Lądowa i Transport prof. dr  hab. inż. Marianna Jacyna

Badanie i modelowanie interakcji międzygałęziowych z 
uwzględnieniem ryzyka realizacji przewozów i aspektów 
zrównoważonego rozwoju
/ Research and modelling of input-output interactions taking 
into account transport delivery risks and sustainability 
aspects

Kształtowanie rozwoju systemu transportowego to złożony problem decyzyjny. Polega on na ustaleniu związków między przewidywaną 
wielkością zadań, wyposażeniem systemu a kosztem realizacji tychże zadań. Wymaga to planowania efektywnych, ekologicznych 
systemów transportowych w ujęciu multimodalnym uwzględniając wyzwania i oczekiwania nabywców usług w zakresie bezpieczeństwa i 
ryzyka wystąpienia sytuacji niepożądanych. Nakłada to na  decydentów, organizatorów transportu przeprowadzenie wielu analiz 
uwzględniając interes wszystkich uczestników procesu transportowego. Konieczność prowadzenia szerokiego spektrum badań i analiz w 
tym zakresie wynika z określenia przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych i społecznych oraz minimalizacji wystąpienia 
sytuacji niepożądanych dla wszystkich interesariuszy biorących udział w realizacji usługi przewozowej
/ Shaping the development of the transport system is a complex decision-making problem. It involves identifying the relationship 
between the estimated size of tasks, the equipment of the system and the cost of carrying out those tasks. This requires planning 
efficient, environmentally friendly multimodal transport systems, taking into account the challenges and expectations of service buyers 
regarding safety and risk of undesirable situations. This requires decision-makers and transport organizers to carry out many analyses 
considering the interests of all participants in the transport process. The need for a broad spectrum of research and analysis in this field 
is based on identifying expected future economic and social benefits and minimizing undesirable situations for all stakeholders involved 
in the transport service

SD5 42 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Michał Kłodawski, prof. uczelni

Badania symulacyjne procesów logistycznych i im 
towarzyszących realizowanych w obiektach logistycznych, 
produkcyjnych i przemysłowych
/ Simulation studies of logistics and accompanying processes 
carried out in logistics, production, and industrial facilities

Współczesne obiekty logistyczne, przemysłowe i produkcyjne charakteryzują się coraz większą wydajnością i efektywnością. Bardzo 
często prowadzi to do wzrostu poziomu automatyzacji i złożoności realizowanych w nich procesów. Równocześnie procesy te powinny 
być permanentnie monitorowane, a także jeżeli zajdzie taka potrzeba naprawiane lub usprawniane. Ze względu na wspomniany wysoki 
poziom złożoności i automatyzacji tych procesów w celu ich analizy niemal niezbędne jest wykorzystanie narzędzi modelowania 
symulacyjnego. W ramach niniejszego obszaru badawczego możliwe będzie przygotowanie modeli i prowadzenie badań symulacyjnych 
różnego rodzaju procesów logistycznych, produkcyjnych itp. mające na celu ich analizę, ocenę i usprawnienie. Preferowane środowisko 
symulacyjne to FlexSim
/ Nowadays, logistics, industrial, and production facilities are characterized by increasing efficiency and effectiveness. This very often 
increases the level of automation and complexity of processes implemented in them. At the same time, these processes should be 
constantly monitored and, if necessary, repaired or improved. Due to the high complexity and automation of these processes, it is 
necessary to analyze them using simulation modeling tools. In this research area, it will be possible to prepare models and conduct 
simulation studies of various types of logistics and production processes for analyzing, evaluating, and improvement of them. The 
preferred simulation environment is FlexSim

SD5 43 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Michał Kłodawski, prof. uczelni

Problematyka usprawniania i optymalizacji procesów 
logistycznych
/ Problems of logistics processes optimizing and 
improvement

W dobie logistyki 4PL i 5PL przed obiektami logistycznymi stawiane są coraz to nowe i bardziej skomplikowane zdania, które muszą być 
realizowane tanio, efektywnie, bez opóźnień i bezbłędnie. Dlatego w różnego rodzaju obiektach logistycznych poszukuje się ciągłych 
usprawnień i oszczędności. W ramach niniejszego obszaru badawczego możliwe będzie prowadzenie badań z wykorzystaniem różnego 
rodzaju narzędzi modelowania matematycznego, symulacyjnego, sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, sztucznej inteligencji itp. 
Prowadzone badania mają na celu analizę, ocenę i usprawnienie procesów logistycznych pod względem wydajności, niezawodności, 
bezpieczeństwa, efektywności kosztowej, itp.
/ In the era of 4PL and 5PL logistics, logistics facilities are faced with new and more complex tasks that must be implemented cheaply, 
effectively, as well as without delays and errors. Therefore, in various types of logistics facilities, constant improvements and savings are 
sought. As part of this research area, it will be possible to conduct research using various types of mathematical and simulation 
modeling tools, neural networks, fuzzy sets, artificial intelligence, etc. The conducted research is aimed at analyzing, assessing, and 
improving logistics processes in terms of efficiency, reliability, safety, efficiency cost, etc.

SD5 44 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski, prof. uczelni

Reintegracja pasażerskiego transportu drogowego i 
kolejowego w krajowym systemie transportowym
/ Reintegration of road and rail passenger transport in the 
domestic transport system

Celem pracy doktorskiej jest opracowanie metody zapobiegania „zubożeniu transportowemu” – ang. transport poverty – oraz dokonanie 
jej weryfikacji i walidacji na przykładzie fragmentów krajowego systemu transportowego. Metoda uwzględniać będzie dwie gałęzie 
transportu: drogową i kolejową
/ The aim of the PhD thesis is to develop a method in order to prevent transport poverty and moreover to carry our verification and 
validation of a method based on selected parts of domestic transport system. Method will take into consideration two modes of 
transport: road and rail transport

SD5 45 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski, prof. uczelni

Metoda analizy wrażliwości wybranych parametrów pracy 
magazynu w aspekcie dynamicznie zmieniających się 
warunków
/ Method of sensitivity analysis of selected parameters of 
warehouse operation in the aspect of dynamically changing 
conditions

Celem pracy doktorskiej jest opracowania metody numerycznej lub symulacyjnej służącej do przeprowadzania analiz wrażliwości 
wybranych parametrów pracy magazynu(-ów) w aspekcie dynamicznie zmieniających się warunków pracy. Metoda uwzględniać ma 
generatory liczb pseudolosowych tak dobrane, aby parametry pracy obiektu hipotetycznego, który zostanie zaimplementowany w 
metodzie, odpowiadały parametrom obiektów rzeczywistych znajdujących się w określonych warunkach gospodarczych, społecznych, 
geopolitycznych i in.
/ The aim of the PhD thesis is development of numerical or simulation method in order to carry out a sensitivity analyses of selected 
parameters of warehouse(-s) operation in the aspect of dynamically changing working conditions. The method has to take into account 
pseudo-random number generators selected in such a way that the operating parameters of a hypothetical logistics facility, which will 
be implemented in the method, correspond to the parameters of actual facilities located in certain economic, social, geopolitical 
conditions, etc.



SD5 46 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni

Modelowanie symulacyjne procesów logistycznych w 
obiektach magazynowych i przemysłowych
/ Simulation modelling of logistics processes in the 
warehouse and industrial facilities

Symulacja procesów przepływu materiałów i informacji jest podstawowym narzędziem badania złożonych, zwłaszcza automatycznych 
instalacji magazynowych i przemysłowych. Jest elementem centralnym koncepcji tzw. bliźniaka cyfrowego, czyli symulacyjnego 
odzwierciedlenia instalacji do celów sterowania i przewidywania skutków zmian. W ramach zagadnienia możliwe jest badanie spektrum 
aspektów związanych z wydajnością, efektywnością, niezawodnością i kosztami realizacji procesów logistycznych w magazynach i 
obiektach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kompletacji i logik sterowania automatyką. W ramach obszaru 
możliwe jest opracowanie nowych koncepcji sterowania i realizacji procesów logistycznych. Preferowane narzędzie symulacyjne: FlexSim
/ The simulation of material and information flow is a basic tool for examining complex, especially automated, warehouse, and industrial 
installations. It is the central element of the so-called digital twin concept, i.e., a simulation model of the installation to control it and 
predict the effects of changes. As part of the issue, it is possible to study a spectrum of aspects related to efficiency, effectiveness, 
reliability, and costs of logistics processes in warehouses and industrial facilities, emphasizing the order-picking processes and 
automation control logic. It is possible to develop new concepts for controlling and implementing logistics processes within the proposed 
area. The preferred simulation tool: FlexSim

SD5 47 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni

Projektowanie systemów logistycznych i organizacja 
łańcuchów dostaw
/ Logistic systems designing and organization of supply 
chains

Systemy logistyczne różnej skali odpowiedzialne są za funkcjonowanie wszystkich aspektów gospodarki i kształtują sposób 
funkcjonowania społeczeństw. W ramach obszaru możliwe jest prowadzenie prac badawczych związanych z projektowaniem 
infrastruktury logistycznej i towarzyszących jej systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań intralogistycznych, 
organizacji łańcuchów dostaw, projektowania procesów logistycznych i procesów transportowych, projektowania procesów tzw. 
ostatniej mili, doboru technologii do zadań, optymalizacji systemów logistycznych i aspektów środowiskowych ich funkcjonowania
/ Logistic systems of various types are responsible for the functioning of all aspects of the economy and influence the functioning of 
societies. As part of the research area, it is possible to conduct research related to the design of logistics infrastructure and 
accompanying transport systems, with particular emphasis on intralogistics solutions, organization of supply chains, designing logistics 
processes and transport processes, designing last-mile processes, selection of technology for the tasks, optimization of logistics systems 
and environmental aspects of their operation

SD5 48 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Emilian Szczepański, prof. uczelni
Modelowanie proekologicznego systemu transportowego w 
miastach
/ Proecological transport system modelling in cities

Zrównoważony transport w obszarach miejskich jest aktualnym zagadnieniem wpisującym się w koncepcję „green economy” i „smart 
city”. Transport w miastach z jednej strony stymuluje ich rozwój, a z drugiej strony niesie ze sobą negatywne oddziaływanie, które należy 
ograniczać. W ramach obszaru możliwe jest prowadzenie badań z zakresu planowania systemu dystrybucji ładunków, opracowania 
nowatorskich rozwiązań na potrzeby logistyki ostatniego kilometra,  kształtowania infrastruktury na potrzeby pojazdów przyjaznych 
środowisku, w tym metody lokalizacji stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych. Przedmiotem prac może być opracowanie metody 
wspomagania decyzji z zastosowaniem optymalizacji czy symulacji
/ Sustainable transport in urban areas is a current issue that fits into the concept of "green economy" and "smart city". On the one hand, 
transport in cities stimulates their development, and on the other hand, it has a negative impact that should be limited. As part of the 
area, it is possible to conduct research in cargo distribution system planning, develop innovative solutions for the needs of last mile 
logistics, and shape the infrastructure for environmentally-friendly vehicles, including methods of locating charging stations for electric 
vehicles. The subject of the work may be the development of a decision support method with the use of optimization or simulation

SD5 49 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Emilian Szczepański, prof. uczelni
Kształtowanie elastycznych łańcuchów dostaw
/ Designing of resilient supply chains

Właściwe funkcjonowanie łańcuchów dostaw (ŁD) jest kluczowym elementem w działalności produkcyjnej i handlowo-usługowej. 
Wszelkie zaburzenia powodują straty dla wszystkich ogniw w łańcuchu, a także trudne do przewidzenia i zmierzenia efekty długofalowe. 
W sytuacji pandemii wiele łańcuchów dostaw nie było odpornych i poniosło straty. Aktualne trendy w ramach obszaru badawczego 
dotyczą podnoszenia elastyczności i odporności na zjawiska zachodzące wewnątrz ŁD, ale i zaburzenia występujące globalne (katastrofy 
naturalne, wojny, choroby, sankcje). W ramach obszaru badania mogą dotyczyć procesów zarządzania i kształtowania ŁD, w tym 
zaopatrzenia, produkcji, czy dystrybucji, z naciskiem na zarządzanie ryzykiem i rozwiązania elastyczne i odporne na zaburzenia
/ The proper functioning of supply chains (SC) is a crucial element in production, trade, and service activities. Any disturbances that 
cause losses for all chain and long-term effects are difficult to predict and measure. In the current pandemic situation, many supply 
chains were not resilient and got losses. The research area's current trends concern increasing flexibility and resilience to phenomena 
occurring inside SC and global disorders (natural disasters, wars, diseases, sanctions). Within the area of research, they may concern the 
processes of SC management and designing, including supply, production, and distribution, with an emphasis on risk management and 
flexible and resilient solutions

SD5 50 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Andrzej Wolff
Proces wymiany ciepła w hamulcach samochodowych i 
kolejowych
/ Heat transfer process in car and railway brakes

Analiza procesu nieustalonej wymiany ciepła w hamulcach samochodowych i kolejowych: 
- modelowanie matematyczne, 
- symulacje cyfrowe, 
- obliczenia przy użyciu metody elementów skończonych, 
- badania eksperymentalne pól temperatur hamulców
/ Analysis of an unsteady heat transfer process in car and railway brakes: 
- mathematical modeling, 
- numerical simulations, 
- calculations using the finite element method, 
- experimental tests of brake temperature fields



SD5 51 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Andrzej Wolff

Zjawiska przepływowe gazu i oleju smarującego w układzie 
tłok-pierścienie-cylinder silników spalinowych
/ Gas and lubricating oil flow phenomena in the piston-rings-
cylinder system of internal combustion engines

Analiza zjawisk przepływowych gazu i oleju smarującego w układzie tłok-pierścienie-cylinder silników spalinowych: 
- modelowanie matematyczne, 
- symulacje cyfrowe, 
- obliczenia przy użyciu metody różnic skończonych, 
- badania eksperymentalne
/ Analysis of the gas and lubricating oil flow phenomena in the piston-rings-cylinder system of internal combustion engines: 
- mathematical modeling, 
- numerical simulations, 
- calculations using the finite difference method, 
- experimental tests

SD5 52
Inżynieria Lądowa i Transport 75%
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i 
Energetyka 25%

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni
Analiza środowiska wewnętrznego w szpitalach
/ Analysis of the indoor environment in hospitals

Głównym celem pracy jest opracowanie nowej wiedzy na temat przepływu powietrza i parametrów termicznych w pobliżu chirurgów, 
personelu medycznego i pacjentów w zależności od ich aktywności, odzieży i procedury chirurgicznej.
Badania będą obejmować pomiary środowiska wewnętrznego z uwzględnieniem parametrów indywidulanych pracowników szpitala i 
pacjentów. Badania będą prowadzone w warunkach laboratoryjnych oraz w szpitalach zlokalizowanych w całej Polsce.
Wynikiem będzie szczegółowa charakterystyka mikrośrodowiska generowanego przez chirurgów i personel medyczny dla wybranych 
rodzajów operacji; warunki brzegowe dla rozwoju modeli ciepła chirurgów i personelu medycznego; dane wejściowe dla modeli 
fizjologicznych wykorzystywanych do indywidualnych prognoz termicznych; wytyczne dla branży odzieży medycznej
/ The main objective of this study is to develop new knowledge about airflow and thermal parameters near surgeons, medical staff and 
patients depending on their activity, clothing and surgical procedure.
The research will include measurements of the indoor environment including individual parameters of hospital staff and patients. 
Research will be conducted in laboratory conditions and in hospitals located throughout Poland.
The result will be a detailed characterization of the microenvironment generated by surgeons and medical staff for selected types of 
surgery; boundary conditions for the development of surgeon and medical staff thermal models; input data for physiological models 
used for individual thermal predictions; guidelines for the medical clothing industry

SD5 53
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i 
Energetyka

dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni

Opracowanie wytycznych do oceny długookresowych zmian 
(efektów) po  przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na 
byłym składowisku odpadów przemysłowych
/ Development of guidelines for the assessment of long-term 
changes (effects) after reclamation process on the former 
industrial waste landfill

Celem badań będzie ocena przebiegu prac rekultywacyjnych, w tym oszacowanie udatności nasadzeń wraz z wykonaniem badań
właściwości gleb i roślin na poletku doświadczalnym PW na byłym składowisku odpadów przemysłowych. W pracy zakłada się m.in. 
zastosowane zaawansowanych funkcji programów ArcGIS/QGIS
/ The objective of the research will be to assess the course of reclamation process, including the assessment of planting success
along with the conducting research of soil and plant properties on the WUT experimental testing ground on the former industrial waste 
landfill. The work assumes, use of advanced functions of ArcGIS/QGIS
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Inżynieria Środowiska, Górnictwo i 
Energetyka

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski

Charakterystyka wybranych cech zapachu z poszczególnych 
źródeł na oczyszczalniach ścieków
/ Characteristics of selected features of odours from 
individual sources at sewage treatment plants

Podczas badań wpływu uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków istotne jest wyodrębnienie poszczególnych źródeł oddziaływania 
zapachowego. Celem badań będzie charakterystyka wybranych cech zapachu (stężenie, ciągłość, intensywność, akceptowalność i in.) 
zapachu emitowanego z obiektów wybranych oczyszczalni ścieków. Ponadto, celem cząstkowym będzie wybór poszczególnych rodzajów 
worków do pobrania próbek z różnych rodzajów źródeł. Badania będą uzupełnione o analizy stężenia wybranych odorantów
/ During examination of the impact of the odor nuisance of a sewage treatment plant, it is important to isolate individual sources of the 
fragrance. The aim of the research will be the characterization of selected odor features (concentration, continuity, intensity, 
acceptability, etc.) of the odor emitted from the objects of selected wastewater treatment plants. In addition, the sub-objective will be 
to select individual types of bags for sampling from different types of sources. The research will be supplemented with the analysis of 
the concentration of selected odorants

SD5 55
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i 
Energetyka

dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski

Opracowanie metodyki badania stężenia i innych cech 
zapachu jako istotnych wskaźników stopnia zanieczyszczenia 
powietrza w pomieszczeniach
/ Development of a methodology to study concentration and 
other odour characteristics as essential indicators of the 
degree of indoor air pollution

Celem naukowym jest badanie zmian wybranych właściwości zapachu – ze szczególnym uwzględnieniem stężenia zapachu – w zależności 
od rodzaju pomieszczenia wewnętrznego oraz warunków mikroklimatycznych w nich panujących. Ponadto, zbadana zostanie zależność 
pomiędzy parametrami zapachu a stężeniem wybranych odorantów i innych chemicznych wskaźników zanieczyszczeń powietrza 
wewnętrznego. Celem cząstkowym będzie również porównanie efektywności i analiza różnic w oznaczeniach stężenia zapachu 
wykonywanych za pomocą dwóch rodzajów olfaktometrów terenowych
/ The scientific objective is to study the changes in selected odor properties – with particular emphasis on odor concentration – as a 
function of the type of indoor room and the microclimatic conditions within them. In addition, the relationship between odor 
parameters and the concentration of selected odorants and other chemical indicators of indoor air pollution will be investigated. A sub-
goal will also be to compare the effectiveness and analyze the differences in odor concentration determinations performed with two 
types of field olfactometers

SD5 56 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Eryk Głodziński

Zarządzanie dokonaniami w projektach inżynierskich – 
między harmonogramowaniem a budżetowaniem
/ Performance management in engineering projects – 
between scheduling and budgeting 

Zarządzanie dokonaniami projektów dotyczy planowania, monitorowania, kontroli oraz korygowania działań w wielu obszarów, tych 
które wpływają na sukces projektu, zarządzania projektem i produktu. Niniejsze zagadnienie badawcze koncentruje się na problematyce 
powiązania harmonogramowania i budżetowania zarówno w fazie przygotowawczej, jak i realizacji. Zagadnienie badawcze dotyczy 
złożonych projektów inżynierskich z jednego bądź kilku sektorów np. budowlanych czy IT
/ Project performance management consists of planning, monitoring, control and taking response actions that follow to project success, 
project management success and product success. The research problem focuses on correlation between scheduling and budgeting in 
pre-project and execution stages. The research objects are complex projects from one or selected industries e.g.: construction or IT



SD5 57 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Eryk Głodziński

Projektowanie systemów zarządzania dokonaniami 
przedsięwzięć budowlanych
/ Design of performance management systems in 
construction projects

Zarządzanie dokonaniami projektów budowlanych wymaga zaprojektowania systemu planowania, monitorowania i kontroli. Centralnym 
jego elementem jest zbiór mierników pomiarowych oraz sposób ich wykorzystania. Zagadnienie badawcze dotyczy średniej wielkości 
oraz dużych projektów budowlanych
/ Construction project performance management requires design of system that supports planning, monitoring, control. Its central 
element is a set of measures or procedures how to apply and use them. The research objects are middle and large size construction 
projects

SD5 58 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska
Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach pracy zdalnej i 
hybrydowej

Niezależnie od tego, który scenariusz rozwoju zdarzeń w erze post(?)pandemicznej okaże się najbardziej trafny, jedno jest pewne – praca 
zdalna (w formie „czystej” czy hybrydowej) stanie się trwałym elementem funkcjonowania zarówno organizacji komercyjnych, jak i 
administracji publicznej. Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach takiej pracy wiąże się z ogromnymi wyzwaniami, pociągając za 
sobą konieczność określenia na nowo wielu modeli i praktyk zarządzania


