
TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH 2016/2017 
 

 

Prof. dr hab. Rafał Miłaszewski: 
 

1. Koszty funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

2. Ocena ekonomicznej efektywności wybranej komunalnej oczyszczalni ścieków 
 

Prof. dr hab. Marian Sułek: 

1. System zabezpieczeń przed wtórnym pyleniem ze składowisk mieszanek popioło – żużlowych 

(MPŻ).  

2. Betony lekkie na bazie produktów odsiarczania spalin powstających w zakładach energetycznych. 

3. Zagospodarowanie osadów ściekowych. 

4. Studium zagospodarowania Produktów Odsiarczania Spalin (POS) powstających w zakładach 

energetycznych. 

5. Materiały hydroizolacyjne na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) w budowlach 

hydrotechnicznych i inżynierskich. 

 

 

Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW: 
 

1. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych przy zastosowaniu technologii  III generacji 

2. Normy bezpieczeństwa jądrowego według MAEA 

3. Awaria reaktorów jądrowych w Fukushimie i jej wpływ na rozwój energetyki 

światowej 

4. Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych po awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu 

5. Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe 

 

 

Dr inż. Andrzej Długoński: 

 
1.  Projekt zabezpieczenia terenu skarpy (na wybranym przykładzie)  

2.  Projekt zagospodarowania terenu zdegradowanego (na wybranym przykładzie) 

 

Dr inż. Krystian Kurowski: 
 

1. Badania mikroklimatu pomieszczenia (parametrów termicznych, zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych).  

2. Określenie wpływu warunków zewnętrznych na kształtowanie się warunków 

wewnątrz pomieszczeń.  
3. Określenie wpływu różnych typów ogrzewania i wentylacji na komfort przebywania 

człowieka. Porównanie stosowanych technologii z uwzględnieniem aspektów 

ekonomicznych.  

4. Proces inwestycyjny w mikroinstalacje PV  

 

 

 

 



Dr Agnieszka Kuśmierz (do wyboru dla maksymalnie 3 osoby): 
 

1. Ocena oddziaływania na środowisko na przykładzie … (wybranego obiektu) 

Celem pracy jest analiza oddziaływania wybranego przedsięwzięcia na środowisko.  

Zakres pracy: analiza wymogów prawnych, analiza planowanego przedsięwzięcia pod 

kątem oddziaływania na środowisko, analiza stanu i wrażliwości środowiska w rejonie 

przedsięwzięcia, identyfikacja zagrożeń środowiska wynikających z realizacji 

przedsięwzięcia, określenie wielkości oddziaływań oraz określenie ich skutków, 

wskazanie działań mających na celu ograniczanie oddziaływań, przeciwdziałanie im lub 

kompensację przyrodniczą. 
 

2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko na przykładzie prognozy oddziaływania 

na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu… 

(wybranego fragmentu dowolnej gminy) 

Celem pracy jest analiza oddziaływania na środowisko wprowadzenia w życie zapisów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wybranego fragmentu 

dowolnej gminy 

Zakres pracy: analiza uwarunkowań środowiska na podstawie danych z opracowania 

ekofizjograficznego, analiza rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych przyjętych w 

projekcie planu, analiza oddziaływań planu na receptory szczególnie wrażliwe, analiza 

rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko 

3. Konflikty społeczne i ich rozwiązywanie na przykładzie … (wybranego obiektu, np. 

otworów wiertniczych dla poszukiwania gazu łupkowego w Żurawlowie, Wschodnia 

Obwodnica Warszawy) 

Celem pracy jest analiza konfliktu, który powstał w trakcie przygotowania inwestycji 

mogącej znacząco oddziaływać na środowisko 

Zakres pracy: analiza procedury oceny oddziaływania na środowisko i udziału 

społeczeństwa w tej procedurze, analiza uwag i wniosków, które wpłynęły w trakcie 

procedury, analiza postawy organu ochrony środowiska i inwestora wobec zarzutów 

lokalnej społeczności.  

 

4. Analiza problemów ochrony środowiska na przykładzie …. (wybranego obiektu, np. w 

dowolnym przedsiębiorstwie, dużym gospodarstwie rolnym i ogrodniczym, oczyszczalni 

ścieków lub w zakładzie unieszkodliwiana odpadów) 

Celem pracy jest analiza problemów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, bądź 
gospodarstwie rolnym czy ogrodniczym, czyszczalni ścieków lub w zakładzie utylizacji 

odpadów.  

Zakres pracy: analiza wymogów przepisów ochrony środowiska, które przedsiębiorstwo 

powinno spełnić, charakterystyka działań przedsiębiorstwa w zakresie ochrony 

środowiska, ocena spełnienia ww. wymogów. 

 

 

 

 

 

 

 



Dr inż. Dominik Wojewódka: 

 
1.    Perspektywa zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych w Polsce do 

końca 2032.  

2.    Przeterminowane odpady spożywcze z handlu detalicznego i hurtowego, możliwości 

wykorzystania i zagospodarowania.  

3.    Technologie immobilizacji metali ciężkich w glebie i osadach ściekowych. 

 

 

Dr inż. Damian Panasiuk: 
 

1.  Analiza redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce i Unii Europejskiej 

2.  Potencjał redukcji emisji CO2 w polskiej energetyce. 

 

 

Dr inż. Tomasz Śnieżek: 

 
1. Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 pod kątem monitorowania wskaźnika średniego 

narażenia 

2. Zmiany zachodzące w ocenach jakości powietrza dla benzoalfapirenu dla kryterium ochrony zdrowia w 

strefach w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w latach 2007 - 2014 

3. Zmiany zachodzące w ocenach jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 dla kryterium ochrony 

zdrowia w strefach w Polsce w zależności od metody prowadzenia oceny 

4. Analiza stanu zakwaszenia opadów atmosferycznych na wybranej stacji monitoringowej w Polsce 

5. Wpływ prekursorów zakwaszania opadów atmosferycznych na stan jakości wód opadowych w Polsce w 

wieloleciu 

 

 

Dr inż. Paweł Albert Jelec                       
 

1. Zastosowanie kamer termowizyjnych opartych na detektorach mikrobolometrycznych w 

detekcji problemów cieplno-wilgotnościowych, a także problemów mających związek z 

funkcjonowaniem instalacji wewnętrznych w budynkach 

Akty prawne, normy, certyfikaty dotyczące badań termowizyjnych w inżynierii środowiska. 

Detekcja problemów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych, detekcja 

możliwych problemów związanych z funkcjonowaniem instalacji wewnętrznych (możliwe 

badania w rzeczywistych obiektach). 

 

2. Analiza wybranych źródeł hałasu w zabudowie zwartej, w warunkach intensywnego ruchu 

drogowego 

Pomiary terenowe hałasu, ocena poziomu hałasu w kontekście obowiązujących przepisów, 

analizy statystyczne. 

 

3. Analiza wybranych systemów instalacji centralnego ogrzewania pod względem 

energooszczędności i nakładów inwestycyjnych 

Praca z programem z rodziny "Audytor c.o.". Porównanie strat ciśnienia w przewodach 

instalacji oraz porównanie uzyskiwanych parametrów niektórych dobieranych urządzeń w 



przypadku stosowania systemów i urządzeń różnych producentów. Ocena wpływu 

stosowanych rozwiązań na energooszczędność instalacji. Analiza nakładów inwestycyjnych. 

 

4. Analiza prowadzących do większej energooszczędności budynków rozwiązań 
konstrukcyjnych i architektonicznych stosowanych w budownictwie sakralnym w Polsce  

Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych stosowanych w kościołach pod 

względem historycznym i w kontekście funkcji sakralnych. Analiza obudowy budynku pod 

względem kształtu,wysokości obiektu i zwartości bryły. Rozkład temperatur w kościołach. 

Straty i zyski ciepła w budynkach sakralnych. Izolacyjność cieplna przegród i możliwości 

ograniczania strat ciepła. Rodzaje instalacji wewnętrznych stosowanych w budynkach 

sakralnych. 

 

5. Badania wpływu wentylacji naturalnej i przewietrzania kościołów na straty ciepła 

Analiza założeń bilansu cieplnego kościołów. Badanie wybranych parametrów mikroklimatu 

w kościołach (pomiary w warunkach rzeczywistych). Analiza wyników pomiarów. 

 

6. Analiza możliwości ustalenia rozkładu temperatur i wilgotności względnej powietrza w 

obiektach sakralnych o dużej wysokości 

Metody pomiarowe dotyczące oceny mikroklimatu możliwe do zastosowania w obiektach 

sakralnych. Analiza możliwości przeprowadzenia pomiarów na dużych wysokościach w 

wybranym obiekcie. Pomiary w warunkach rzeczywistych. Analiza wyników. 

 

7. Analiza przyczyn występowania zawilgoceń przegród w wybranych rzeczywistych 

obiektach budowlanych  

Wybór obiektów budowlanych/obiektu budowlanego - budynki sakralne, zabytkowe i inne, w 

których stwierdzono występowanie zagrzybienia. Zebranie dokumentacji technicznej, 

przeprowadzenie pomiarów termowizyjnych i innych, mających związek z występującym 

zauważalnym zawilgoceniem przegród w budynkach/budynku. Analiza cieplno-

wilgotnościowa przegród. Analiza wentylacji. Wnioski dotyczące przyczyn zawilgocenia. 

 

8. Przegląd technik pomiarowych stosowanych w inżynierii środowiska w zakresie 

diagnostyki budowlanej 

Urządzenia do badań mikroklimatu pomieszczeń i inne, w tym termohigrometry, pirometry, 

kamery termowizyjne, mierniki stężenia ditlenku węgla i inne stosowane obecnie. Techniki 

pomiarowe, precyzja pomiarów, dostępność urządzeń, zastosowania, przewagi najnowszych 

urządzeń, dalszy przewidywany rozwój technologii. 

 

9. Koncepcja projektowa instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem 

energooszczędnych rozwiązań dla wybranego budynku sakralnego  

Przygotowanie/zestawienie dokumentacji wybranego obiektu sakralnego. Analiza stanu 

przegród, mikroklimatu i potrzeb energetycznych obiektu. Przygotowanie koncepcji instalacji 

centralnego ogrzewania, z uwzględnieniem występowania pozostałych instalacji 

wewnętrznych, wewnętrznych dodatkowych zysków ciepła, sąsiedztwa innych budynków i 

pomieszczeń ogrzewanych i innych czynników. Wybrane obliczenia i dobór urządzeń. 
 

10. Możliwości zastosowania wybranych rodzajów ogrzewania i systemów prowadzenia 

przewodów w wybranym budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnym wielorodzinnym 

Wybór budynku o dużej liczbie i zróżnicowanym układzie pomieszczeń. Wybór rodzaju 

ogrzewania, analiza sposobu prowadzenia przewodów z uwzględnieniem zróżnicowania 



nakładów inwestycyjnych przy różnych wariantach, wykonanie niektórych obliczeń i 
doborów urządzeń, a także wykonanie wybranych rysunków technicznych. 

 

11. Trwałość instalacji centralnego ogrzewania oraz wodociągowej w kontekście nowych 

materiałów stosowanych w systemach instalacyjnych 

Zestawienie producentów wybranych systemów przewodów. Cechy przewodów pod 

względem materiałowym, rodzaje połączeń, kompensacje wydłużeń, straty ciśnienia, nakłady 

inwestycyjne, deklarowana przez producenta trwałość przewodów, możliwość oceny 

trwałości i częstość występowania awarii w warunkach zastosowań wybranych systemów.  

 


