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Inne: 
Organizacja i kierowanie projektem citizen science „Jakość Wody”, 
odbywającym się w latach 2013-2018 we współpracy z firmą 
Groundspeak Inc. z siedzibą w Seattle, USA. 

 

udział w grantach, 
projektach naukowych 

• „Opracowanie dynamiczno-jakościowych i formalnych dla 
wyznaczenia stref ochrony ujęcia wody ze zbiornika Dobczyce”, 
2007-2009 (wykonawca) Projekt na zlecenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, 
realizowany na Politechnice Krakowskiej. 

• „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i 
mienia województwa podkarpackiego na obszarze zlewni górnej 
Wisły”, 2008 (wykonawca).  Projekt na zlecenie Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 
realizowany na Politechnice Krakowskiej. 

• „ZiZOZap, Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i 
ochroną zbiornika zaporowego”, 2010-2015 (wykonawca). 
Projekt EFRR/NCBiR realizowany przez konsorcjum: Uniwersytet 
Śląski, Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. 

• „Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i 
gospodarce wodnej”, 2013-2017 (kierownik zadania). Projekt 
własny realizowany na Politechnice Krakowskiej. 

• „Bezwykopowy przestrzenny system monitoringu i detekcji 
przecieków, erozji i przemieszczeń”, 2018 (podwykonawca). 
Projekt na zlecenie Neostrain Sp. Z O.O., realizowany na 
Politechnice Krakowskiej. 

• „Rozwój metod i technik opisu dynamiki zbiornika zaporowego w 
normalnych warunkach pracy zbiornika”, 2018-2019 (kierownik 
projektu). Projekt własny realizowany na Politechnice 
Krakowskiej. 
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• https://orcid.org/0000-0001-5342-047X 
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