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Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) – 

kierunek „Inżynieria Środowiska” 

Specjalność: „Inżynieria Sanitarna” 
 

Specjalizacja: „Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska” 

 
 

 

Prowadzący: 

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski  

1. Analiza efektywności płukania filtrów w ZUW Rudawa w Krakowie. 

2. Opracowanie aplikacji do wymiarowania systemu regulacji filtrów o skokowo zmiennej 

wydajności. 

  

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK  

1. Gospodarka wodami opadowymi – sposób ich wykorzystania. 

2. Opis i analiza techniczno-niezawodnościowa sieci kanalizacyjnej dla wybranej jednostki 

osadniczej.   

3. Przykład niekonwencjonalnego rozwiązania kanalizacji (opis i analiza głównych 

problemów związanych z jej funkcjonowaniem).  

4. System monitorowania i sterowania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. 

5. Projekt koncepcyjny systemu odprowadzenia ścieków dla osiedla.  

6. Współczesne problemy z ilością i jakością wód opadowych.  

7. Monitorowanie i zarządzanie eksploatacją sieci kanalizacyjnej dla wybranej jednostki  

osadniczej. 

8. Zbiorniki retencyjne jako wspomaganie funkcjonowania zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego. 

9. Zielono-błękitna infrastruktura jako element współczesnego systemu zagospodarowania 

wód opadowych. 

10. Analiza szczelności sieci kanalizacyjnej. 

11. Gospodarka wodomierzowa – inteligentne systemy opomiarowania dostawy wody. 

 



Dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK  

1. Opracowanie koncepcji usuwania ścieków sanitarnych dla wybranej miejscowości.  

2. Opracowanie projektu ujęcia wody powierzchniowej dla wybranej miejscowości.  

3. Opracowanie systemu odwodnienia dróg dla wybranego odcinka. 

4. Badania wykładzin rur wodociągowych i kanalizacyjnych.  

5. Projektowanie sieci wodociągowej w oparciu o program Epanet. 

6. Projektowanie systemów odprowadzania wód opadowych w oparciu o program SWMM. 

7. Projektowanie alternatywnych systemów odprowadzania ścieków. 

8. Hydrauliczna analiza procesu płukania złóż filtrów wielowarstwowych. 

9. Dobór metody renowacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

10. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla kanałów z materiałów sztywnych i 

podatnych. 

 

Dr inż. Anna Czaplicka  

1. Analiza przestrzennych zmian stężenia cynku we frakcji mniejszej od 0,2 mm osadów 

dennych Zbiornika Czorsztyńskiego. 

2. Analiza przestrzennych zmian stężenia manganu w osadach dennych Zbiornika 

Goczałkowice. 

 

Dr inż. Joanna Bąk  
1. Analiza porównawcza systemów higieny w instalacjach wody pitnej w budynkach. 

2. Analiza możliwości zmiany zagospodarowania wybranego terenu pod względem 

gospodarki wodami opadowymi 

3. Analiza wpływu wybranych parametrów zielonego dachu/ogrodu deszczowego na odpływ 

wód deszczowych. 

4. Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi formami zielonej infrastruktury/LID i 

odpływem wód opadowych ze zlewni 

5. Modelowanie profilu prędkości dla płynu nieściśliwego w solverze ANSYS Fluent. 

6. Analiza gospodarki wodno–ściekowej miejscowości X wraz z wyznaczeniem wskaźnika 

zużycia wody. 

7. Analiza zużycia wody wybranego budynku. 

8. Analiza porównawcza systemowych podejść do zagospodarowania wód opadowych. 

9. Analiza porównawcza metod obliczeń systemów podciśnieniowego odwadniania dachów.  

10. Analiza porównawcza różnych wariantów prowadzenia instalacji systemu 

podciśnieniowego odwadniania dachu płaskiego hali. 

11. Analiza badawczo-porównawcza systemu odwadniania dachu w funkcji różnych 

współczynników spływu. 

12. Analiza porównawcza jakości ścieków deszczowych kierowanych do systemów 

zagospodarowania wód opadowych. 

13. Analiza zmian temperatury wody w wybranych systemach wodociągowych w aspekcie 

higieny w instalacjach wody pitnej. 

  

Dr inż. Krzysztof Głód  

1. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku użyteczności publicznej. 

2. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych  budynku biurowym  z garażami 

podziemnymi. 

3. Projekt koncepcyjny układu sieci kanalizacji sanitarnej, opadowej oraz wodociągowej dla 

zespołu mieszkalnego. 

4. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych z budynku hotelowym z basenem i strefą SPA. 

5. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych  w wysokim budynku mieszkalnym.. 

6. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w obiekcie sportowym. 

7. Badanie zmienności zużycia wody w wybranym w budynku zamieszkania zbiorowego. 

8. Ocena oddziaływania na środowisko dla wybranego zespołu mieszkalno-usługowego. 

9. Badanie zmienności zużycia wody w wybranym w budynku zamieszkania zbiorowego. 

10. Ocena oddziaływania na środowisko dla wybranego zespołu mieszkalno-usługowego. 

 



 

 

Dr inż. Robert Płoskonka  

1. Wielokryterialna analiza warunków eksploatacyjnych systemu wodociągowego wybranej 

miejscowości. 

2. Projekt koncepcyjny zaopatrzenia w wodę miejscowości o charakterze podgórskim. 

Analiza wielowariantowa. 

3. Analiza możliwości dystrybucji wody na wybranym obszarze o charakterze wiejskim. 

 

Dr inż. Tadeusz Żaba  

1. Analiza wpływu awarii sieci wodociągowej na zapewnienie ciągłości dostaw wody. 

2. Analiza wpływu możliwych działań technicznych związanych z zarządzaniem siecią 

dystrybucji na ograniczenie strat wody. 

 

Dr inż. Jarosław Bajer  

1. Projekt pompowni wodociągowej wraz z oszacowaniem jej niezawodności. 

2. Wariantowy projekt pompowni wodociągowej z uwzględnieniem kosztów jej zawodności. 

3. Wariantowy pod względem materiałowym projekt sieci wodociągowej (kanalizacyjnej) 

lub jej fragmentu wraz z analizą kosztów inwestycyjnych. 

4. Wariantowy projekt nieinfiltracyjnego ujęcia wody podziemnej (studnie wiercone, studnia 

promienista). 

5. Projekt koncepcyjny infiltracyjnego ujęcia wody za pomocą studni promienistej wraz z 

pompownią i analizą niezawodnościową. 

6. Analiza techniczno-eksploatacyjna wodociągu w wybranym mieście (gminie). 

7. Ocena systemu kontroli i likwidacji strat wody w wybranej miejscowości (gminie). 

8. Analiza i ocena strat wody w sieci wodociągowej wybranego miasta (gminy) wykonana w 

oparciu o wytyczne europejskie i amerykańskie. 

9. Analiza wpływu parametrów projektowych ujęcia wody podziemnej za pomocą studni 

wierconej na jej wydajność. 

10. Analiza wpływu parametrów projektowych ujęcia wody podziemnej za pomocą studni 

promienistej infiltracyjnej na jej wydajność. 

11. Eksploatacyjne badania niezawodności wodociągowych/kanalizacyjnych agregatów 

pompowych. 

12. Analiza niezawodnościowa wybranych struktur technicznych pompowni wodociągowych 

za pomocą metody minimalnych przekrojów niesprawności. 

13. Analiza techniczna, awaryjnościowa oraz ekonomiczna przepompowni kanalizacyjnych 

dla wybranego systemu odprowadzania ścieków. 

14. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranej metody budowy kanałów na przykładzie 

konkretnej inwestycji.  

15. Opracowanie aplikacji Excela (lub programu komputerowego) do projektowania ujęć 

wody podziemnej za pomocą studni promienistej nieinfiltracyjnej. 

16. Opracowanie programu obliczeniowego do wyboru optymalnego wariantu projektowego 

pompowni wodociągowej z uwzględnieniem jej niezawodności. 

17. Próba oszacowania kosztów nieciągłości dostawy wody technologicznej dla wybranego 

zakładu produkcyjnego o dużej wodochłonności. 

18. Próba uwzględnienia w sposób wymierny czynnika niezawodnościowego w szacowaniu 

kosztów LCC pompowni wodociągowych. 

19. Metody projektowania pompowni wodociągowych z uwzględnieniem czynnika 

niezawodnościowego (studium literaturowe; wymagana znajomość j. angielskiego). 

20. Statystyczna analiza czasu trwania wyłączeń wybranych ujęć wody z rzek wskutek ich 

awaryjnego zanieczyszczenia. 

 

 

 

 



 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) – 

kierunek „Gospodarka Przestrzenna” 

Specjalność: „Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Komunalna” 

 
 

 

Prowadzący: 

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski 

1. Ocena prośrodowiskowa systemów odprowadzania ścieków. Propozycje poprawy 

regulacji prawnych normujących zrzuty z przelewów awaryjnych w kanalizacji. 

2. Zastosowanie Best management Practice w zagospodarowaniu ścieków deszczowych. 

 

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, Prof. PK 

1. Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych. Projekt zielonego dachu.  

2. Gospodarka wodno-ściekowa dla wybranej jednostki osadniczej.  

3. Inwentaryzacja zielono-błękitnej infrastruktury w wybranej jednostce osadniczej. 

 

Dr hab. Tomasz Ściężor  

1. Projekt koncepcyjny oświetlenia wybranego obiektu rekreacyjno-sportowego 

uwzględniający zasady ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne 

Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE - Commission Internationale de 

l'Eclairage). 

2. Projekt koncepcyjny oświetlenia wybranego otoczenia terenów ochronnych 

uwzględniający zasady ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne 

Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE - Commission Internationale de 

l'Eclairage). 

 

Dr inż. Joanna Bąk 

1. Koncepcja zmiany zagospodarowania terenu wydzielonego fragmentu kampusu PK w 

aspekcie zagospodarowania wód opadowych. 

2. Koncepcja zmiany zagospodarowania wybranego terenu w aspekcie zagospodarowania 

wód opadowych. 

3. Możliwości implementacji rozwiązań realizujących wybrane cele zrównoważonego 

rozwoju w budynku WIŚ. 

4. Analiza wpływu wybranych parametrów zielonego dachu/ogrodu deszczowego na odpływ 

wód deszczowych. 

5. Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi formami zielonej infrastruktury/LID i 

odpływem wód opadowych ze zlewni. 

6. Analiza porównawcza systemów oceny wielokryterialnej budynków w zakresie 

gospodarki komunalnej (BREEAM, LEED, inne). 

7. Analiza udziału rozwiązań z zakresu gospodarki komunalnej w certyfikacji BREEAM na 

przykładzie wybranego budynku w Polsce. 

 

Dr inż. Tadeusz Żaba  

1. Analiza wpływu prac eksploatacyjnych na systemie kanalizacyjnym na zajętość pasa 

drogowego. 

2. Analiza wpływu awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na pozostałą infrastrukturę 

techniczną. 

3. Analiza profili rozbioru wody w zależności od pory roku na przykładzie Krakowa. 

4. Analiza możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenie dużej aglomeracji 

miejskiej.  

 



 

 

Dr inż. Anna Czaplicka 

1. Projekt koncepcyjny oświetlenia wybranego obiektu zabytkowego uwzględniający zasady 

ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne Międzynarodowej Komisji 

Oświetleniowej (CIE - Commission Internationale de l'Eclairage). 

2. Projekt koncepcyjny oświetlenia wybranego osiedla mieszkaniowego uwzględniający 

zasady ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne Międzynarodowej 

Komisji Oświetleniowej (CIE - Commission Internationale de l'Eclairage). 

 

 
Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) – 

kierunek „Inżynieria Środowiska” 

Specjalność: „Inżynieria Sanitarna” 
 

Specjalizacja: „Wodociągi, kanalizacja i monitoring środowiska” 

 
 

Prowadzący: 

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski  
1. Ocena wpływu temperatury wody na opory przepływu od ujęcia do wylotu z kranu. 

 

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK  

2. Projekt koncepcyjny kanalizacji bytowo-gospodarczej dla osiedla. 

3. Analiza metod bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych. 

4. Projekt kanalizacji dla wybranej miejscowości. 

5. Analiza metod czyszczenia kanałów w aspekcie bezpieczeństwa. 

 

Dr inż. Anna Czaplicka 

1. Analiza stanu zanieczyszczenia świetlnego wraz z projektem koncepcyjnym rozwiązań 

właściwych dla wybranej miejscowości.  

 

Dr inż. Joanna Bąk  

1. Analiza gospodarki wodno–ściekowej miejscowości X wraz z wyznaczeniem wskaźnika 

zużycia wody. 

2. Analiza porównawcza jakości ścieków deszczowych kierowanych do systemów 

zagospodarowania wód opadowych. 

3. Analiza gospodarki wodno–ściekowej lotnisk pasażerskich. 

4. Analiza gospodarki wodno–ściekowej samolotu pasażerskiego. 

5. Analiza porównawcza różnych systemów odwadniania dachów. 

6. Analiza przepływowa CFD. 

 

Dr inż. Krzysztof Głód  

1. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku hotelowym. 

2. Projekt wykonawczy instalacji  basenu pływackiego. 

3. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych  w budynku przychodni lekarskiej. 

4. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w obiekcie biurowym zgodnie z wytycznymi 

BREEM 

5. Ocena oddziaływania na środowisko dla budynku biurowego. 

6. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wraz z układem wykorzystania ścieków 

szarych w budynku hotelowym. 

7. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w budynku pensjonatu 

8. Wariantowy projekt instalacji wodociągowych w budynku wielorodzinnym. 

9. Wariantowy projekt instalacji wody ciepłej w budynku pensjonatu. 



 

Dr inż. Tadeusz Żaba  

1. Analiza przyczyn występowania zatorów w kanalizacji na postawie wybranych 

przypadków 

2. Analiza wpływu pór roku na ilość osadu usuwanego z systemu kanalizacyjnego. 

 

Dr inż. Robert Płoskonka 

1. Analiza funkcjonowania systemu wodociągowego w wybranej miejscowości. 

2. Ocena i analiza możliwości dystrybucji wody na wybranym obszarze o charakterze 

podgórskim.  

3. Ocena stanu technicznego systemu wodociągowego dla wybranej miejscowości wraz z 

analizą możliwości rozwoju systemu. 

 

Dr inż. Jarosław Bajer  

1. Projekt koncepcyjny pompowni wody czystej o zadanych parametrach. 

2. Projekt koncepcyjny modernizacji pompowni wodociągowej (kanalizacyjnej). 

3. Wariantowy projekt nieinfiltracyjnego ujęcia wody podziemnej (studnie wiercone, studnia 

promienista). 

4. Projekt wykonawczy fragmentu sieci kanalizacyjnej wraz z kosztorysem. 

5. Projekt koncepcyjny zaopatrzenia w wodę miejscowości „X” wraz z wstępnym 

kosztorysem. 

6. Projekt fragmentu sieci wodociągowej wraz z analizą kosztów inwestycyjnych na terenie 

miasta N. 

7. Analiza wpływu parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonośnej i projektowych 

studni wierconej na jej wydajność.  

8. Analiza techniczno-ekonomiczna wybranej metody budowy kanałów (przewodów 

wodociągowych) na przykładzie konkretnej inwestycji. 

9. Analiza systemu zaopatrzenia w wodę wybranego miasta obejmująca funkcjonowanie 

poszczególnych obiektów ze względu na pewność dostawy wody. 

10. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie „N” – problemy eksploatacyjne. 

11. Analiza gospodarki wodno-ściekowej wybranego zakładu produkcyjnego wraz z próbą 

oszacowania kosztów nieciągłości dostawy wody technologicznej. 

12. Analiza i ocena strat wody w sieci wodociągowej wybranego miasta (gminy) wykonana w 

oparciu o wytyczne europejskie i amerykańskie. 

13. Ocena techniczno-ekonomiczna funkcjonowania wodociągu w wybranej miejscowości. 

14. Ocena techniczno-eksploatacyjna funkcjonowania kanalizacji w wybranym mieście 

(gminie). 

15. Ocena systemu kontroli i likwidacji strat wody w wybranej miejscowości (gminie). 

16. Przegląd i porównanie użytkowych programów komputerowych wspomagających 

projektowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

17. Systemy kontrolno-pomiarowe, sterujące i zabezpieczające w sieciach i pompowniach 

wodociągowych (studium literaturowe). 

18. Systemy odwadniania ciągów komunikacyjnych. 

19. Analiza techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowa (ATEN) wybranej pompowni 

wodociągowej. 

20. Nowoczesne tendencje w projektowaniu, budowie i eksploatacji pompowni wody 

i ścieków (studium literaturowe). 

 

 

 

 

 

 



Zestawienie rodzajów oraz nazw specjalności prowadzonych przez Katedrę Ś-3 

na studiach drugiego stopnia na kierunkach: „Inżynieria Środowiska” 

i „Gospodarka Przestrzenna” 

 

Rodzaj 
studiów 

Kierunek Specjalność Specjalizacja 

Stacjonarne – 

drugiego stopnia 

(magisterskie) 

Inżynieria 

Środowiska 

 

Inżynieria sanitarna 

 

Wodociągi, 

kanalizacje 

i monitoring 

środowiska 

Stacjonarne – 

drugiego stopnia 

(magisterskie) 

Gospodarka 

Przestrzenna 

Planowanie przestrzenne 

i gospodarka komunalna 

 

Wodociągi, 

kanalizacje 

i monitoring 

środowiska 

Niestacjonarne - 

drugiego stopnia 

(magisterskie) 

Inżynieria 

Środowiska 
Inżynieria sanitarna 

 

Wodociągi, 

kanalizacje 

i monitoring 

środowiska 

 

 

UWAGA DYPLOMANCI:  

 Wszystkie informacje na temat wymaganej dokumentacji związanej ze złożeniem 

pracy dyplomowej oraz przystąpieniem do jej obrony znajdują się na stronie internetowej 

Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (http://vistula.wis.pk.edu.pl) w 

zakładce Dydaktyka/Obrony. Sprawy formalne związane z obronami należy załatwiać w 

Sekretariacie Instytutu Ś-3 (pok. 304, III p. budynku WIŚ) oraz z Koordynatorem Sekretarzy 

Komisji Obron dr Markiem Kubalą, a w przypadku ustalonego już terminu obrony – z 

odpowiednim Sekretarzem przygotowującym daną obronę (dr Marek Kubala, dr inż. 

Adriana Biernacka, mgr Małgorzata Lemek).  

 

           

      dr inż. Jarosław Bajer 

z-ca Kierownika Katedry Ś-3 

    

                                    

 


