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1 kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER KUO Wpływ dostępności informacji o parametrach konstrukcyjnych jednostki 
na dokładność predykcji jej pozycji. 

2 kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI KUO Oddziaływanie wybuchu podwodnego na konstrukcję elementów 
infrastruktury krytycznej. 

3 kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI KUO Uwarunkowania środowiskowe wykorzystania systemów 
hydrolokacyjnych do poszukiwania min w strefie odpowiedzialności MW 
RP. 

4 kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI KUO Modelowanie oddziaływania (wpływu) morskich farm wiatrowych na 
okrętowe systemy obserwacji wzrokowej i opto-elektronicznej. 

5 kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI KUO Transport materiałów wybuchowych drogą morską jako rodzaj 
zagrożenia dla Zatoki Gdańskiej. 

6  dr inż. Kajetan ĆWIKLIK KNiHM Ocena zmienności poprawki troposferycznej na wybranych poziomach 
barycznych w oparciu o wybraną sesję pomiarową ze stacji aerologicznej 
– Łeba. 

7  dr inż. Kajetan ĆWIKLIK KNiHM Analiza ostrzeżeń meteorologicznych w aspekcie wstrzymania żeglugi 
promowej na trasie Świnoujście – Ystad. 

8  dr inż. Kajetan ĆWIKLIK KNiHM Analiza porównawcza komunikatorów pogodowych w aspekcie 
zabezpieczenia rejsu szkoleniowego. 

9  dr inż. Kajetan ĆWIKLIK KNiHM Projekt techniczny systemu monitorowania warunków hydro- 
meteorologicznych wybranego akwenu morskiego. 

10  dr inż. Czesław DYRCZ KNiHM Morska informacja bezpieczeństwa w procesie nawigacyjnego 
planowania podróży. 

11  dr inż. Czesław DYRCZ KNiHM Informacja nawigacyjna i meteorologiczno-oceanograficzna w 
zapewnieniu bezpieczeństwa nawigacji. 

12  dr inż. Czesław DYRCZ KNiHM Zmienność elementów meteorologicznych na frontach atmosferycznych 
i ich wpływ na prowadzenie nawigacji. 

13  dr inż. Czesław DYRCZ KNiHM Projekt mapy routeingowej (przewodnika) dla okrętów Marynarki 
Wojennej RP na akwen Morza Bałtyckiego. 

14  prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI KNiHM Zagrożenia dla statku autonomicznego w wyniku niedoskonałości GNSS. 



 
15  prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI KNiHM Zapisy konwencji COLREG w kontekście statków bezzałogowych. 

16  dr Janusz GRABAS KNiHM Ocena jakości emisji stosowanych w radiokomunikacji morskiej. 

17  dr Janusz GRABAS KNiHM Techniczno - funkcjonalna ewolucja segmentu kosmicznego systemu 
Cospas-Sarsat. 

18  dr Janusz GRABAS KNiHM Ewolucja środków i technik transmisyjnych w łączności satelitarnej w 
GMDSS. 

19  dr inż. Artur GRZĄDZIEL KNiHM Wykorzystanie cienia akustycznego do analizy danych sonarowych. 

20 kmdr ppor. dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI KNiHM Widmowa gęstość mocy sygnałów dyskretnych kompasu typu fluxgate 
do wyznaczenia charakteru oscylacji kursu kompasowego. 

21 kmdr ppor. dr inż. Krzysztof JASKÓLSKI KNiHM Zastosowanie metod filtracji ze skończoną odpowiedzią impulsową dla 
danych zarejestrowanych z urządzeń kompasowych. 

22  dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI KEJP Rola Kapitanatu Portu nad ochroną statku przebywającego w porcie. 

23  dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI KEJP Procedury przeglądu i konserwacji wyposażenia pokładowego statku 
handlowego. 

24  dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI KEJP Zarządzanie wodami balastowymi podczas podróży morskiej i operacji 
przeładunkowej statku handlowego. 

25  dr Sławomir KUŹMICKI KEJP Możliwości użycia artylerii lufowej na okrętach podwodnych. 

26  dr Sławomir KUŹMICKI KEJP Hydrologia Bałtyku Południowego w kontekście wykrywania okrętów 
podwodnych. 

27  dr Sławomir KUŹMICKI KEJP Zwiększenie wykrywalności tratw ratunkowych z użyciem środków 
niewchodzących w obowiązkowe wyposażenie zbiorowych środków 
ratunkowych. 

28  dr hab. inż. Artur MAKAR KNiHM Metodyka sondażu batymetrycznego portu jachtowego. 

29  dr hab. inż. Artur MAKAR KNiHM Możliwości wykorzystania trybu GNSS-RTN w pomiarach 
batymetrycznych. 

30 kpt. mar. dr inż. Łukasz MARCHEL KNiHM Porównanie dokładności ortofotomapy wykonanej przez różnego typu 
bezzałogowe statki powietrzne. 

31 kpt. mar. dr inż. Łukasz MARCHEL KNiHM Rozszerzony Filtr Kalmana jako podstawowe narzędzie nawigacji 
pojazdów podwodnych. 

32 kpt. mar. dr inż. Łukasz MARCHEL KNiHM Bezśladowy Filtr Kalmana jako alternatywne narzędzie prowadzenia 
nawigacji podwodnej. 



 
33  dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI KNiHM Problematyka manewrowania jednostką pływającą na akwenach 

ograniczonych. 

34  dr inż. Mariusz MIĘSIKOWSKI KNiHM Charakterystyka manewrów antykolizyjnych podczas ograniczonej 
widzialności. 

35 kmdr por. dr inż. Stanisław MILEWSKI KUO Ocena skuteczności zwalczania celów nawodnych z wykorzystaniem 
przeciwokrętowych pocisków rakietowych. 

36 kmdr por. dr inż. Stanisław MILEWSKI KUO Proces i warunki planowania obrony powietrznej okrętu z 
wykorzystaniem OSU-35K. 

37 kmdr por. dr inż. Stanisław MILEWSKI KUO Ocena skuteczności przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego OSU-35K. 

38 kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS KNiHM Autonomiczny system nawigacji dla bezzałogowego pojazdu 
podwodnego. 

39 kmdr dr hab. inż. Krzysztof NAUS KNiHM Autonomiczny system nawigacji dla bezzałogowego pojazdu nawodnego. 

40  dr inż. Dariusz NOWAK KNiHM Ewolucja techniczna i możliwości nawigacyjno – transportowych na 
przykładzie Kanału Panamskiego. 

41  dr inż. Dariusz NOWAK KNiHM Systemy dynamicznego ustalania zapasu wody pod stępką w sektorze 
offshore. 

42  dr inż. Dariusz NOWAK KNiHM Analiza najczęstszych przyczyn zagrożenia bezpieczeństwa w sektorze 
offshore. 

43  dr inż. Wiesław PIOTRZKOWSKI KEJP Analiza rozwiązań systemowych GMDSS wprowadzonych w latach 2019 
do 2022 na polskim wybrzeżu. 

44  dr inż. Wiesław PIOTRZKOWSKI KEJP Sposoby wykorzystania RTK na polskim wybrzeżu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa nawigacyjnego. 

45  dr inż. Wiesław PIOTRZKOWSKI KEJP Symulator manewrowy jako wiarygodne narzędzie w ocenie 
bezpieczeństwa statków podczas manewrów portowych. 

46  dr inż. Wiesław PIOTRZKOWSKI KEJP Rozwiązania organizacyjne nadzoru i kontroli ruchu statków w ramach 
powstającej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 

47  dr hab. inż. Marek SZYMOŃSKI KEJP Prace przeładunkowe na statkach specjalistycznych przewożących 
ładunki ponadgabarytowe. 

48  dr hab. inż. Marek SZYMOŃSKI KEJP Stateczność awaryjna morskich promów pasażersko-towarowych typu 
Ro-Ro. 

49  dr hab. inż. Marek SZYMOŃSKI KEJP Wpływ działania wiatru na manewry cumowania statków wybranych 
typów. 



 
50  dr hab. inż. Marek SZYMOŃSKI KEJP Znaczenie obszaru SECA dla poprawy środowiska naturalnego. 

51 kmdr por. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI KNiHM Radarowy system ochrony granicy państwowej na morzu w aspekcie 
budowy MFW. 

52 kmdr por. dr inż. Sławomir ŚWIERCZYŃSKI KNiHM Nowe technologie w pomiarach przestrzennych infrastruktury portowej 

53 kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ KNiHM Automatyzacja planowania wybranych manewrów taktycznych na 
podstawie danych pozyskiwanych z ARPA. 

54 kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ KNiHM Wykorzystanie radaru nawigacyjnego w awanporcie i basenach 
portowych 

55 kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ KNiHM Automatyczne sterowanie nocnym oświetleniem Parku Elektrowni 
Wiatrowych z wykorzystaniem radarowego systemu wykrywania statków 
powietrznych 

56 kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ KNiHM Wykorzystanie zobrazowania radarowego do określania parametrów 
manewrowych jednostek pływających w celu poprawy bezpieczeństw 
prowadzenia nawigacji 

57 kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ KNiHM Analiza nawigacyjna śródlądowej drogi wodnej Gdańsk - Świnoujście 

58 kmdr ppor. dr inż. Piotr ZWOLAN KNiHM Wpływ modelu fali morskiej na manewrowość jednostki. 

59 kmdr ppor. dr inż. Piotr ZWOLAN KNiHM Planowanie operacji "Replenishment At Sea" z wykorzystaniem 
symulatora nawigacyjno-manewrowego. 

 


