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1.    
prof. dr hab. 
inż. 

Andrzej Felski KNiHM   

Określanie błędów logu na pełnym morzu. Cel: Opracować projekt 
określania błędów wybranego logu w trakcie rejsu   albo zaprojektować 
procedurę określania błędów logu z pominięciem testów na "mili 
pomiarowej" 

2.  kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk KNiHM  zajęty 
Ocena celowości i zakresu stosowania procedury sprowadzania 
pomiarów wysokości ciał niebieskich do wspólnego zenitu 

3.  kmdr dr hab. inż. Krzysztof Naus KNiHM  zajęty Zbieranie i udostępnianie danych nawigacyjnych z pojazdu nawodnego 

4.    mgr inż.  Henryk Nitner KNiHM 
  

Analiza i ocena zmian prędkości dźwięku na dokładność echosondy 
wielowiązkowej 

5.  kmdr por. dr inż. Arkadiusz  Narloch KNiHM 
  

Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z pomiaru kąta 
poziomego i namiaru 

6.    dr inż. Kajetan Ćwiklik KNiHM  zajęty Zabezpieczenia meteorologiczne tras promowych z portów polskich. 

7.    dr Janusz  Grabas KNiHM 
 zajęty 
 

Algorytm i organizacja łączności w niebezpieczeństwie i działaniach SAR 
w polskim obszarze morza A1. 

8.    dr Janusz  Grabas KNiHM   
Nowe możliwości łączności satelitarnej w GMDSS przy wykorzystaniu 
systemu Iridium. 

9.  kmdr por. mgr inż. Artur  Szczepański KNiHM  zajęty 
Skuteczność lokalizacji pozycji tratwy ratunkowej przy wykorzystaniu 
SART i AIS-SART. 

10.  kmdr por. mgr inż. Artur  Szczepański KNiHM   
Skuteczność działania systemu COSPAS-SARSAT przy wykorzystaniu 
satelitów MEO. 

11.  kmdr por. dr inż. Arkadiusz  Narloch KNiHM  zajęty 
Dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji z pomiaru kąta 
poziomego i odległości 

12.    dr hab. inż.  Artur  Makar KNiHM   Mozaikowanie obrazów w zastosowaniach hydrograficznych 

13.    mgr inż. Tadeusz Piętka KNiHM  zajety 
Planowanie manewru zapobiegawczego z wykorzystaniem różnych 
urządzeń ARPA 

14.    mgr inż. Tadeusz Piętka KNiHM  zajęty 
Analiza wpływu czynników atmosferycznych na wykrywanie obiektów za 
pomocą urządzenia ARPA 

15.  kmdr por. dr inż. Artur  Grządziel KNiHM 
  

Projekt systemu echosondy wielowiązkowej na łódź motorową 
KOMPAS  

16.    dr hab.  Marek Szymoński KEJP  zajęty Specyfika eksploatacji statków poziomego załadunku. 

17.    dr hab.  Marek Szymoński KEJP  zajęty Aktywne i bierne systemy stabilizacji przechyłów bocznych  na statkach. 

18.  kmdr por.   Mariusz Jankowski KEJP  zajęty 
Analiza katastrof i wypadków morskich w ostatnich 20 latach. Główne 
przyczyny i czynniki powodujące katastrofy i wypadki. 



19.    dr inż. Andrzej  Królikowski KEJP  zajęty 
Efektywność środków ewakuacji pasażerów i załogi w sytuacji 
zagrożenia  statku. 

20.    mgr inż. Leszek Stępień KEJP  zajęty 
Przygotowanie statku na potencjalne sytuacje zagrożenia na podstawie 
analizy procedur zarządzania sytuacjami awaryjnymi ujętymi w 
wybranym Safety Management System.  

21.    mgr inż. Mirosław Janikowski KEJP  zajęty 
Planowanie, przygotowanie i procedury SMS dotyczące przeglądu 
klasowego statku na stoczni i w suchym doku. 

22.    mgr inż. Wiesław Piotrzkowski KEJP  zajęty 
Organizacja służby poszukiwania i ratownictwa SAR w Polsce i 
wybranych krajach UE, kierunki zmian ich skutki i ocena. 

23.    mgr inż. Wiesław Piotrzkowski KEJP   
Poprawa parametrów nawigacyjnych w obszarze realizacji inwestycji pn. 
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. 

 

 

 


