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1. Imię i Nazwisko: TOMASZ HENRYK DYSARZ 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystyczne – z podaniem 

podmiotu nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy 

doktorskiej:  

1993-1998 Wydział Hydrotechniki (aktualnie: Wydział Inżynierii Lądowej i 

Środowiska) Politechnika Gdańska, kierunek Inżynieria Środowiska, 

specjalizacja: Gospodarka Wodna. 

Praca magisterska pt. "Nieliniowy model Muskingum"  

stopień mgr inż. uzyskał w dn. 30.09.1998r. Promotor Romuald 

Szymkiewicz. 

1998-1999 Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Gdańska, Studia Specjalne w 

dziedzinie Geotechnika i Inżynieria Środowiska.  

1998-2002 Studium Doktoranckie "Geotechnika i Inżynieria Środowiska" 

przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Politechnika Gdańska. 

Praca doktorska pt. "Sterowanie zbiornikiem retencyjnym w celu 

uzyskania pożądanych warunków przepływu na odcinku cieku" stopień 

doktora nauk technicznych (inżynieria środowiska, spec. gospodarka 

wodna) uzyskał w dn. 20.12.2002r. Promotor prof. dr hab. Jarosław 

Napiórkowski (IGF), Recenzenci: Prof. Janusz Kindler (PW), prof. Romuald 

Szymkiewicz (PG). 

2009-2010 Studia Podyplomowe "Symulacje komputerowe dla inżynierów”, Wydział 

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. 

2016-2017 Studia Podyplomowe „GIS - System Informacji Geograficznej", Centrum 

GIS, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański. 

 

  



3 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub 

artystycznych: 

01.10.1998 -

20.12.2003 

Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego Inżynierii 

Środowiska, Studia Doktoranckie "Geotechnika i Inżynieria 

Środowiska"; stanowisko: doktorant. 

31.12.2002 -

30.12.2003   

Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii 

Środowiska, Katedra Hydrauliki i Hydrologii; stanowisko: adiunkt. 

1.01. 2004 -

30.09.2004 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakład 

Zasobów Wodnych; stanowisko: adiunkt. 

01.11.2007 -

01.06.2009  

Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, 

Pracownia Klimatu i Zasobów Wodnych, stanowisko: adiunkt  

(0,5 etatu w ramach projektu WATCH). 

od 1.10.2004 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Inżynierii Wodnej i 

Sanitarnej; stanowisko: adiunkt. 

 

  



4 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 

4a. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Modelowanie i prognozowanie wpływu procesów morfodynamicznych na 

kształtowanie zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

automatyzacji obliczeń i geoprzetwarzania 

4b.  Cykl publikacji będący podstawą do ubiegania się  

o stopień naukowy doktora habilitowanego: 

1. Dysarz T., Wicher-Dysarz J., Sojka M. (2015): Assessment of the Impact of New 

Investments on Flood Hazard-Study Case: The Bridge on the Warta River near Wronki. 

Water, 7, 5752-5767; doi:10.3390/w7105752. 

(IF: 1.687, MNiSW: 25 pkt. (do 2019), 70 pkt. (od 2019), udział: 60%) 

2. Dysarz T., Szałkiewicz E., Wicher-Dysarz J. (2017): Long-Term Impact of Sediment 

Deposition and Erosion on Water Surface Profiles in the Ner River. Water, 9, 168; 

doi:10.3390/w9030168. 

(IF: 2.069, MNiSW: 30 pkt. (do 2019), 70 pkt. (od 2019), udział: 60%) 

3. Dysarz T. (2018a): Development of RiverBox—An ArcGIS Toolbox for River 

Bathymetry Reconstruction. Water, 10, 1266; doi:10.3390/w10091266. 

(IF: 2.524, pkt. MNiSW: 30 pkt. (do 2019), 70 pkt. (od 2019), udział: 100%) 

4. Dysarz T. (2018b): Application of Python Scripting Techniques for Control and 

Automation of HEC-RAS Simulations. Water, 10, 1382; doi:10.3390/w10101382. 

(IF: 2.524, MNiSW: 30 pkt. (do 2019), 70 pkt. (od 2019), udział: 100%) 

5. Dysarz T., Wicher-Dysarz J., Sojka M., Jaskuła J. (2019): Analysis of extreme flow 

uncertainty impact on size of flood hazard zones for the Wronki gauge station in the 

Warta river. Acta Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00264-8, 

published online: 13 February 2019. 

(IF: 1.395, MNiSW: 20 pkt. (do 2019), 40 pkt. (od 2019), udział: 70%) 

6. Dysarz T. (2020): Development of methodology for assessment of long-term 

morphodynamic impact on flood hazard. Journal of Flood Risk Management, (in 

print); DOI: 10.1111/jfr3.12654 

(IF: 3.066, MNiSW: 25 pkt. (do 2019), 70 pkt. (od 2019), udział: 100%) 

 Łączna liczba punktów MNiSW prac składających się na osiągnięcie naukowe wynosi 

160 wg punktacji obowiązującej do roku 2019. Zgodnie z kryteriami przyjętymi w 

„Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

wraz z przypisaną liczbą punktów ustawie” (od roku 2019), łączna liczba punktów wynosi 
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390. Sumaryczny Impact Factor jest równy 13.265. Zgodnie z tą ostatnią metryką średni 

udział habilitanta w publikacjach wynosi 85.51%. Wyniki prezentowane w ww. publikacjach 

są rezultatem badań prowadzonych w ramach projektów z potencjału badawczego 

jednostki.  

 

wskaźnik 
wartość  

całkowita 
wartość 

wg udziału % 
udział całkowity w 

osiągnięciu % 

IF 13.265 11.344 85.51 

pkt. MNiSW do 2019 160 132 82.50 

pkt. MNiSW od 2019 390 322 82.56 

 

Kopie publikacji wchodzących w skład cyklu zamieszczono w załączniku 5.  

Oświadczenia współautorów prac zaliczonych do osiągnięcia naukowego zawiera załącznik 

5. 
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4c. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

Wprowadzenie 

 W przedstawionym cyklu publikacji analizowano wpływ procesów 

morfodynamicznych i przekształceń koryt rzecznych na wielkość zagrożenia 

powodziowego. Problem ten jest istotny od dawna, ale w świetle Dyrektywy Powodziowej 

UE (EU Flood Directive, 2007; KZGW, 2015) i programu ISOK (ISOK, 2015) wdrażanego w 

Polsce zyskuje nowe znaczenie. Jest on powiązany ściśle z dokładnością i długofalową 

wiarygodnością map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zastosowanie zaawansowanych 

technologii, takich jak geoprzetwarzanie danych przestrzennych oraz modelowanie 

hydrodynamiczne, wyznaczyło nowe standardy analiz przeciwpowodziowych w skali całego 

kraju. Pomimo znacznego postępu w odniesieniu do wcześniejszych opracowań, 

wyznaczanie zasięgu zalewów powodziowych oraz wynikającego ryzyka powodziowego 

wciąż jest obarczone licznymi niedokładnościami. Mogą one rzutować na wiarygodność 

opracowywanych map oraz możliwości ich zastosowania. W tym kontekście najczęściej 

wymienia się szereg niepewności danych stanowiących podstawę modelowania i 

opracowania map (Bates i in., 2014; Teng i in., 2017), takich jak: (a) dane topograficzne, (b) 

dane hydrologiczne, (c) oszacowania szorstkości. Dodatkowa niepewność może być 

powiązana z wyborem struktury modelu (np. Wróżyński, 2017; Liu & Merwade, 2018). 

Bardziej szczegółowo zagadnienie to zostało omówione w artykułach stanowiących 

osiągnięcie, a mianowicie w Dysarz i in. (2019) oraz Dysarz (2020).  

 W analizach niepewności szacowania zagrożenia powodziowego mało uwagi 

poświęca się naturalnym przemianom systemów rzecznych. Jeżeli taka problematyka jest 

podejmowana, to częściej dotyczy to zmian klimatu i wynikających z tego zmian 

wskaźników hydrologicznych, będących podstawą modelowania (Bates i in., 2014; 

Kundzewicz i in., 2017). Znacznie rzadziej podejmowany jest problem interakcji między 

transportem rumowiska i zagrożeniem powodziowym, chociaż znaczenie takich 

oddziaływań jest powszechnie znane (np. Sear i in., 1995). Odpowiedzialna za ten stan 

rzeczy jest złożoność modelowanych procesów. Można dostrzec, że nieliczne prace dostępne 

w literaturze poruszające ten problem najczęściej skupiają się na krótkoterminowych 

analizach przejścia fali wezbraniowej wraz z jednoczesnym transportem rumowiska. 

Głównie analizowane są pojedyncze zjawiska wezbraniowe w sposób deterministyczny 

(Lane i in., 2007; Lane i in., 2008; Radice i in., 2013; Radice i in., 2016; Nones, 2019). 

Rzadziej pojawia się ujęcie stochastyczne, w którym generowanych jest szereg 

potencjalnych scenariuszy wezbraniowych, a wyniki są przestawiane w ujęciu 

probabilistycznym (Neuhold i in., 2009). Jednakże przytoczony przykład jest również 

analizą krótkoterminową, w której nie pojawia się długofalowa analiza zmian kształtu 

koryta rzecznego i jego przepustowości.  

 Jak wykazywali autorzy przytoczonych wyżej prac (Lane i in., 2007; Lane i in., 2008; 

Neuhold i in., 2009; Radice i in., 2013; Radice i in., 2016; Nones, 2019), uwzględnienie tzw. 
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krótkoterminowej odpowiedzi morfodynamicznej rzeki na wezbranie może znacząco 

zmienić ocenę zagrożenia i ryzyka powodziowego. Jednakże biorąc po uwagę przydatność 

praktyczną map zagrożenia powodziowego, to długofalowe zmiany w systemie rzecznym 

wydają się być najistotniejsze. Wskazują na to takie przykłady jak ten przytoczony w 

artykule wchodzącym w skład osiągnięcia nt. rzeki Ner, a mianowicie w Dysarz i in. (2017). 

Zgodnie z wiedzą autora, w literaturze naukowej można znaleźć jeden przykład 

modelowania i analiz długofalowych. Jest to praca Pendera i in. (2016). W pracy tej 

połączono model stochastyczny do generowania potencjalnych scenariuszy przepływów z 

jednowymiarowym modelem transportu rumowiska dostępnym w pakiecie HEC-RAS 

(Brunner, 2016a, 2016b). Przestawiono wyniki 100 symulacji pięćdziesięcioletnich zmian 

koryta rzecznego na wybranym odcinku. Metodyka przedstawiona przez Pendera i in. 

(2016) jest ciekawa, ale problemem okazało się przetwarzanie dużej ilości wyników 

końcowych. Ostatecznie zaproponowano analizę uproszczoną skupioną na potencjalnie 

„najlepszej” i „najgorszej” batymetrii koryta, biorąc pod uwagę dalsze oszacowania 

zagrożenia powodziowego. Praca ta pokazuje, że konieczne jest wykorzystanie 

programowania, technik automatyzacji symulacji hydrodynamicznych i ich integracji z 

metodami geoprzetwarzania, jeżeli podejście długofalowe ma być stosowane w praktyce.  

 Złożoność analizowanych procesów wymaga zmiany koncepcji modelowania i 

przetwarzania wyników. Musi ona ewoluować z analizy pojedynczych przypadków na 

stochastyczne przetwarzanie dużych ilości wyników generowanych w wielu symulacjach 

sterowanych za pomocą automatycznych procedur. Do tej pory koncepcje tego typu nie były 

eksploatowane na większą skalę, chociaż rozwój projektu ISOK wraz z powszechnością map 

zagrożenia i ryzyka powodziowego zaczyna powoli stwarzać duże możliwości w tym 

zakresie. 

Cel i zakres badań 

Podstawowym celem przedstawionego osiągnięcia jest:  

opracowanie i zastosowanie metodyki umożliwiającej analizę  

wpływu procesów morfodynamicznych na kształtowanie  

zagrożenia powodziowego w dolinach rzecznych. 

Właściwe podejście do sformułowanego zagadnienia wymaga przyjęcia założeń pełniących 

funkcje hipotez badawczych, które brzmią następująco:  

i. Procesy morfodynamiczne mają znaczący wpływ na kształtowanie się zagrożenia 

powodziowego w rzekach. Jednak ze względu na złożoność procesów transportu, 

akumulacji i erozji nie są one uwzględniane w standardowych analizach zagrożenia 

powodziowego. 

ii. Nowoczesne metody automatyzacji obliczeń symulacyjnych oraz geoprzetwarzania 

mogą być pomocne przy konstruowaniu głównych elementów metodyki 

umożliwiającej analizę wpływu procesów morfodynamicznych na wielkość 

zagrożenia powodziowego. 
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iii. Opracowana metodyka może być uzupełnieniem aktualnie stosowanych procedur 

wyznaczania zagrożenia powodziowego zgodnych z Dyrektywą Powodziową UE. 

Hipoteza pierwsza ma charakter czysto poznawczy. Jej weryfikacja ma na celu porównanie 

wielkości wpływu procesów morfodynamicznych oraz innych procesów na szacowanie 

zagrożenia powodziowego. Artykuł 2 osiągnięcia Dysarz i in. (2017) jest całkowicie 

zorientowany na analizę znaczenia procesów morfodynamicznych na długofalowe zmiany 

hydrodynamiczne w rzece. W analizach porównawczych skupiono się przede wszystkim na 

niedokładności danych hydrologicznych oraz zmianach szorstkości. Przyjęto założenie, 

dyskutowane w artykule 6 osiągnięcia Dysarz (2020), że wpływ niedokładności 

wyznaczania rzędnych terenu czy niedokładności wynikających ze struktury modelu, jest w 

dzisiejszych czasach pomijalny. Weryfikacja tej hipotezy uwypukla znaczenie 

przeprowadzonych analiz w świetle innych powszechnie stosowanych badań 

symulacyjnych. Podkreśla także konieczność uwzględniania procesów morfodynamicznych 

w analizach zagrożenia powodziowego. Więcej uwagi tej hipotezie poświęcono w ostatnim 

artykule, a mianowicie w Dysarz (2020). 

 Hipoteza druga zorientowana jest na ocenę efektywności wykorzystania 

nowoczesnych metod z dziedziny hydroinformatyki i geoinformacji w celu usprawnienia 

analizy wpływu procesów morfodynamicznych na wielkość i zmiany zagrożenia 

powodziowego. Jej sformułowanie jest możliwe dzięki gwałtownemu rozwojowi 

wymienionych dziedzin w ostatnich latach. W literaturze naukowej widać wyraźne 

rozszerzenie zainteresowań z zakresu budowy i stosowania pojedynczych modeli 

matematycznych na automatyczną kontrolę przebiegu symulacji oraz analizy stochastyczną 

uzyskanych wyników, co jest możliwe dzięki dostępnym narzędziom (np. Goodell, 2014). Z 

kolei w obszarze analiz przestrzennych powszechne staje się wykorzystanie 

programowania i integracja z innymi procesami lub rodzajami danych (np. Zandbergen, 

2013). Analizy zagrożenia powodziowego uwzględniające krótko- i długofalowe procesy 

morfodynamiczne potencjalnie są bardzo dogodnym obszarem stosowania metod z obu tych 

grup. Starano się wykazać to w trzech artykułach rozprawy, a mianowicie w Dysarz 

(2018b), Dysarz i in. (2019) oraz Dysarz (2020). Natomiast w artykule Dysarz (2018a) 

przedstawiono metodykę wsparcia procesu przygotowania modelu hydrodynamicznego 

poprzez wykorzystanie technik programistycznych do geoprzetwarzania danych 

przestrzennych i pomiarów batymetrycznych. 

 Hipoteza trzecia ma charakter praktyczny i odnosi się ściśle do aktualnie stosowanej 

metodyki analiz zagrożenia powodziowego w Polsce oraz Unii Europejskiej. Odniesienie do 

wymagań Dyrektywy Powodziowej UE oraz projektu ISOK można znaleźć w artykułach 

Dysarz i in. (2015), Dysarz i in. (2019) oraz Dysarz (2020). We wszystkich tych pracach 

zagrożenie powodziowe analizowano w odniesieniu do przyjętych w ISOK-u (2015) 

przepływów maksymalnych Q10%, Q1% oraz Q0.2% powiązanych z zagrożeniem wysokim, 

średnim i niskim. Przyjęto również okresy symulacji zgodne z przewidzianymi okresami 

aktualizacji map zagrożenia i ryzyka powodziowego, tzn. sześcioletnie i dwunastoletnie.  

W ramach prac stanowiących osiągnięcie wyróżniono cztery zadania badawcze: 
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(1) wstępne rozpoznanie niezbędnych nakładów obliczeniowych i złożoności problemu; 

(2) przygotowanie podstawowych narzędzi programistycznych; 

(3) integracja automatycznych procedur obliczeń hydrodynamicznych z wybranymi 

narzędziami geoprzetwarzania; 

(4) opracowanie i testowanie metodyki stochastycznego wyznaczania stref zagrożenia 

powodziowego z uwzględnieniem prognozowanych zmian morfodynamicznych w 

korycie rzecznym. 

 Realizacja zadania pierwszego jest opisana w dwóch pierwszych artykułach, a 

mianowicie w Dysarz i in. (2015) oraz Dysarz i in. (2017). Wstępne rozpoznanie problemu 

obejmowało następujące czynniki: (a) przygotowanie modelu zgodnego z wymaganiami 

projektu ISOK i jego zastosowanie, (2) uproszczoną analizę wpływu procesów 

morfodynamicznych na warunki hydrauliczne w cieku z uwzględnieniem niepewności. Oba 

te przypadki umożliwiły właściwe rozpoznanie dostępnych danych, niezbędnych faz 

symulacji oraz nakładów obliczeniowych. 

 Zadanie drugie jest przedstawione w artykułach Dysarz (2018a) oraz Dysarz 

(2018b). W pierwszym przykładzie uwagę skupiono na przygotowaniu procedur 

usprawniających proces przygotowania modelu hydrodynamicznego. Zaowocowało to 

powstaniem pakietu RiverBox, zawierającego procedury rozszerzające funkcjonalność 

narzędzi programu ArcGIS firmy Esri, oraz uzupełniającego działanie innego pakietu o tym 

samym zastosowaniu, a mianowicie HEC-GeoRAS. Pakiet RiverBox jest dostępny na 

platformie SourceForge jako oprogramowanie open source. Drugi przykład, to 

wykorzystanie specyficznych narzędzi sterowania procesami systemu operacyjnego do 

kontrolowania symulacji hydrodynamicznych. Artykuł stanowiący osiągnięcie zawiera trzy 

podstawowe przykłady, będące później podstawą rozwinięcia proponowanej metodyki. 

 Realizacja zadania trzeciego jest przedstawiona i zastosowana w przedostatnim 

artykule osiągnięcia, a mianowicie w Dysarz i in. (2019). W przedstawionych tam badaniach 

wykorzystano wcześniejsze opracowania, zwłaszcza Dysarz (2018b), oraz wprowadzono 

integrację z narzędziami pakietu ArcGIS na poziomie dostępnej platformy programistycznej. 

Podejście takie umożliwiło automatyczne wykonywanie szeregu symulacji 

hydrodynamicznych, generowanie map zagrożenia będących ich wynikiem oraz 

statystyczną obróbkę uzyskanych wyników. Narzędzia przygotowane na tym etapie 

stanowiły wstęp do ostatecznych analiz. 

 Zadanie czwarte, stanowiące syntezę wcześniejszych opracowań i finalne 

zastosowanie opracowanej metodyki jest realizowane w ramach ostatniego artykułu 

stanowiącego osiągnięcie, tzn. Dysarz (2020). W pracy wykorzystana jest wersja modelu 

przygotowanego w pierwszym artykule (Dysarz i in., 2015), rozszerzona dzięki 

zastosowaniu procedur interpolacji koryta rzecznego przedstawionej w artykule Dysarz 

(2018a). Jednocześnie zaadaptowano symulację transportu rumowiska przetestowaną w 

artykule Dysarz i in. (2017) wraz z metodami automatycznego kontrolowania symulacji 

hydrodynamicznych opisanych w artykule Dysarz (2018b). Istotnym elementem 
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zastosowanej tam metodyki jest integracja z technikami geoprzetwarzania opracowana w 

ramach artykułu Dysarz i in. (2019). 

Charakterystyka wykorzystanych materiałów i zastosowanych metod 

 W przedstawionych pracach stanowiących osiągnięcie wykorzystano trzy obiekty: 

(1) odcinek rzeki Warty w okolicy miasta Wronki rozszerzony następnie na odcinek rzeki 

Warty obejmujący swym zasięgiem wodowskazy Oborniki i Wronki, (2) odcinek rzeki Ner 

od granicy województw wielkopolskiego i łódzkiego do ujścia rzeki, (3) odcinek rzeki Warty 

zlokalizowany na dopływie zbiornika Jeziorsko. Pierwszy z obiektów w wersji 

nierozszerzonej stanowił podstawę analiz przedstawionych w artykułach Dysarz i in. 

(2015), Dysarz (2018a) oraz Dysarz i in. (2019). Jego rozszerzona wersja została 

wykorzystana w ostatnim artykule osiągnięcia, Dysarz (2020). Drugi obiekt był 

wykorzystany w ramach prac przedstawionych w artykułach Dysarz i in. (2017) oraz Dysarz 

(2018a). Trzeci obiekt stanowił podstawę testów przedstawionych w artykule Dysarz 

(2018b). Wszystkie wymienione obiekty są szczegółowo omówione w stosownych 

artykułach stanowiących osiągnięcie. 

 W pracach korzystano z danych udostępnionych przez instytucje publiczne, tzn. 

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geograficznej i Kartograficznej (CODGiK, aktualna nazwa 

... GUGiK), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 

(IMGW-PIB) oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW). Są to przede wszystkim 

numeryczne model terenu (NMT) analizowanych obszarów, pomiary batymetryczne koryt 

rzecznych i obiektów hydrotechnicznych, bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) 

oraz dane hydrologiczne z wodowskazów zainstalowanych na badanych rzekach. 

Korzystano również z danych dostępnych na portalach internetowych takich jak Geoportal-

2 (https://geoportal.gov.pl/), portal projektu ISOK (https://isok.gov.pl/) czy Otwarte Dane 

(https://dane.gov.pl/). W pierwszym przypadku korzystano głównie z ortofotomap i map 

topograficznych. Portal projektu ISOK umożliwił dostęp do map stref zagrożenia 

powodziowego. Natomiast portal Open Data był źródłem komputerowej Mapy Podziału 

Hydrograficznego Polski (MPHP). Wykorzystano również dane historyczne batymetrii rzeki 

Ner udostępnione dzięki uprzejmości Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych (WZMiUW) z Konina oraz firmy BIPROWODMEL z Poznania. W ostatnim artykule 

osiągnięcia (Dysarz, 2020) wykorzystano pomiary składu rumowiska rzecznego wykonane 

przez Grzelczaka (2016) w ramach pracy dyplomowej, której promotorem był autor. 

W pracach wykorzystano szereg narzędzi komputerowych, z których najbardziej 

podstawowe to:  

(1) pakiet obliczeń hydrodynamicznych HEC-RAS, 

(2) oprogramowanie do analiz przestrzennych ArcGIS, 

(3) skryptowy język programowania Python 2.7/3.6.  

 Pierwszy program został wykorzystany we wszystkich artykułach osiągnięcia z 

wyjątkiem trzeciego. Jednak nawet w artykule trzecim opisywane oprogramowanie, 

https://geoportal.gov.pl/
https://isok.gov.pl/
https://dane.gov.pl/
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RiverBox, jest ukierunkowane na wsparcie procesu przygotowania modelu 

hydrodynamicznego operującego na podobnych formatach danych jak HEC-RAS. Sam pakiet 

został przygotowany w Hydrologic Engineering Center (HEC) (www.hec.usace.army.mil), 

które jest częścią US Army Corps of Engineers. Oprogramowanie jest udostępniane na 

licencji freeware, co oznacza darmowe korzystanie bez udostępnienia kodu źródłowego. 

Funkcje i możliwości HEC-RAS’a są szczegółowo opisane w pracach Brunnera (2016a, 

2016b). Do podstawowych należą obliczenia hydrodynamiczne w systemach rzek i 

zbiorników obejmujące wyznaczanie układów zwierciadła wody oraz symulacje propagacji 

fal wezbraniowych, a także symulacje transportu rumowiska, przenoszenia zanieczyszczeń 

lub analizy zmian termiki cieku. HEC-RAS zawiera szereg narzędzi umożliwiających import i 

eksport danych do programu ArcGIS. Ważnym elementem tego pakietu jest tzw. Component 

Object Model (COM), który jest interfejsem programistycznym umożliwiającym sterowanie 

obliczeniami pakietu z poziomu własnego kodu źródłowego. Ta cecha HEC-RAS’a jest 

szczegółowo opisana w pracy Goodell’a (2014) z przykładami napisanymi w języku Visual 

Basic for Applications (VBA). Jej adaptacje dla innych języków programowania 

przedstawiono w pracy Leona & Goodell’a (2016) oraz w artykule z cyklu stanowiącego 

osiągnięcie, a mianowicie w Dysarz (2018b). 

 ArcGIS jest dobrze znanym i powszechnie stosowanym pakietem oprogramowania 

przeznaczonym do analiz przestrzennych. Wykorzystany został we wszystkich artykułach 

przestawionego osiągnięcia. Szczegółowo opisany jest w licznych pracach (np. Law & 

Collins, 2018). Oprócz podstawowych narzędzi do edycji danych GIS, analiz wektorowych i 

rastrowych zawiera także szereg szczegółowych pakietów narzędziowych. Możliwe jest 

także rozszerzenie funkcjonalności ArcGIS poprzez powszechnie dostępne dedykowane 

rozszerzenia, np. HEC-GeoRAS (Cameron&Ackerman, 2012) albo wprowadzenie własnych 

rozszerzeń, jak przedstawiony w trzecim artykule osiągnięcia pakiet narzędziowy RiverBox 

(Dysarz, 2018a). 

 Język skryptowy Python w wersji 2.7 lub 3.6 jest aktualnie jednym z najpowszechniej 

stosowanych języków programowania. Skrypty przygotowane w tym języku znalazły 

zastosowanie w artykułach osiągnięcia od trzeciego do ostatniego. Opis języka można 

znaleźć na licznych portalach internetowych (np. Python Software Foundation, 2019). Sam 

język oprogramowania jest dołączony i zintegrowany z licznymi aplikacjami, m. in. ArcGIS-

em. Wraz z językiem Python możliwe jest używanie wielu bibliotek programistycznych 

bardzo przydatnych z punktu widzenia rozwiązywanego problemu. Są to między innymi 

moduły umożliwiające sterowanie programami za pomocą interfejsu COM jak win32com 

(PythonCOM Documentation Index, 2017) lub procesami systemu operacyjnego w 

zastępstwie użytkownika jak pywinauto (Pywinauto Contributors Community, 2019). 

Ważne są również modułu umożliwiające dostęp do danych zapisanych w specyficznych 

formatach jak moduł h5py (HDF Group, 2016; Collette, 2017) dla formatu HDF czy moduł 

xml (Python Software Foundation, 2017) dla formatu XML. Z kolei integracja z ArcGIS-em i 

dostęp do danych zapisanych w geobazach i innych formatach GIS jest realizowany za 

pomocą procedur modułu arcpy (Zandbergen, 2013). 

http://www.hec.usace.army.mil/
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Szczegółowy opis prac stanowiących osiągnięcie 

 Na przedstawione osiągnięcie składa sie sześć artykułów, w których habilitant jest 

pierwszym autorem i ma znaczący udział (co najmniej 60%, 3 artykuły) lub jest jedynym 

autorem i ma udział całkowity (100%, 3 artykuły). Poniżej przedstawiono charakterystykę 

każdego artykułu, która jednocześnie będzie uzasadnieniem przyjętego układu osiągnięcia. 

Artykuł 1: 

tytuł oryginalny: Assessment of the impact of new investments on flood hazard 

-study case: the bridge on the Warta river near Wronki 

tytuł w 

jęz. polskim: 

Ocena wpływu nowych inwestycji na zagrożenie powodziowe 

na przykładzie mostu na rzece Warcie w okolicach 

miejscowości Wronki 

 Przytoczony artykuł został opublikowany w roku 2015, zaraz po zakończeniu 

pierwszego etapu projektu ISOK w Polsce. Już wtedy pojawiały się pierwsze pytania o 

przydatność map zagrożenia powodziowego i ich ewentualne uaktualnienia związane z 

działalnością inwestycyjną. W tym przypadku problem dotyczy projektu budowy obwodnicy 

miasta Wronki, która wymagała budowy mostu na rzece Warcie. Dlatego celem 

przedstawionego artykułu była prezentacja metodyki opracowanej na potrzeby 

uaktualnienia map w przypadku pojedynczej inwestycji. Założono, że metodyka będzie 

wykorzystywała dostępne dane, tzn.: opublikowane mapy zagrożenia powodziowego z 

portalu ISOK, dane hydrologiczne pozyskane z IMGW, numeryczny model terenu 

udostępniony przez ówczesny CODGiK oraz pomiary batymetrii koryta rzecznego uzyskane 

z KZGW. Zadanie ułatwiał fakt, że w miejscowości Wronki jest zainstalowany wodowskaz. 

Dostępne były również pomiary trzech przekrojów poprzecznych wykonane w roku 2015 

przez inwestora budowy drogi. 

 W rzeczywistych obliczeniach wykonywanych w ramach projektu ISOK 

wykorzystywano oprogramowanie komercyjne, tzn. program MIKE 11 firmy DHI (Danish 

Hydraulic Institute). Jednak zdecydowano się na wykorzystanie oprogramowania 

darmowego HEC-RAS ze względu na jego podobne, a w ocenie niektórych nawet lepsze, 

możliwości obliczeniowe oraz znacznie większą dostępność i rozpowszechnienie zarówno w 

Polsce jaki i na świecie. Do analiz GIS wykorzystano ArcGIS-a na rocznej licencji naukowo-

dydaktycznej udostępnianej wówczas przez Esri Polska. W fazie przygotowania modelu jak i 

w analizie wyników wykorzystano rozszerzenie ArcGIS-a, HEC-GeoRAS. 

 Wykorzystanie nie tylko innego modelu, ale również innego oprogramowania 

wymagało podjęcia specjalnych działań, aby zaprezentowana metodyka była zgodna z 

obliczeniami przedstawionymi w projekcie ISOK. Dlatego po przygotowaniu podstawowej 

wersji modelu bez projektowanego mostu, wykonano jego kalibrację na podstawie danych z 

map zagrożenia powodziowego oraz danych hydrologicznych uzyskanych z IMGW. 

Kalibracja była prowadzona w trybie obliczeń ustalonych metodą prób – i – błędów (trial-

and-error). Podlegały jej współczynniki szorstkości dna koryta oraz terenów zalewowych. W 
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tym kroku udało się uzyskać bardzo dobrą zgodność układów zwierciadła wody obliczonego 

i pobranego z map zagrożenia projektu ISOK. Dlatego przygotowywany model uznano za 

właściwy do przeprowadzenia obliczeń drugiej fazy, tzn. potencjalnego wpływu 

projektowanego mostu na wielkość zagrożenia powodziowego w otaczającym obszarze. 

 Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest przydatność 

zaproponowanej metodyki do analizy wpływu nowych inwestycji na wielkość zagrożenia 

powodziowego. Zaletą zaproponowanej metody jest jej zgodność z projektem ISOK oraz 

wykorzystanie dostępnych danych i oprogramowania. 

 W całkowitym kontekście prezentowanego osiągnięcia artykuł ten stanowi 

rozpoznanie niezbędnych nakładów obliczeniowych i złożoności problemu, czyli częściową 

realizację zadania badawczego (1). Już na tym etapie prac zauważono, że dużym 

usprawnieniem byłaby automatyzacje procesu odtwarzania batymetrii koryta rzecznego. 

Oczywistym też jest „statyczny” charakter przeprowadzonych analiz nie uwzględniający 

zmian morfodynamicznych będących wynikiem wprowadzenia planowanej inwestycji. Oba 

te spostrzeżenia posłużyły, jako inspiracja do dalszych analiz. 

Artykuł 2: 

tytuł oryginalny: Long-term impact of sediment deposition and erosion  

on water surface profiles in the Ner river 

tytuł w  

jęz. polskim: 

Długookresowy wpływ akumulacji rumowiska i erozji 

na układy zwierciadła wody na rzece Ner 

 Podstawowym celem drugiego artykułu jest prognozowanie wpływu zmian 

morfodynamicznych na warunki hydrauliczne w cieku. Do analiz wybrano częściowo 

uregulowany odcinek rzeki Ner Dla odcinka tego dysponowano danymi aktualnymi typu: 

NMT pozyskany z ówczesnego CODGiK-u, pomiary koryta uzyskane z KZGW oraz dane 

hydrologiczne z wodowskazu Dąbie udostępnione przez IMGW. Analizowany ciek 

charakteryzuje się dużą intensyfikacją procesów akumulacji materiału, co można stwierdzić 

na podstawie historycznych pomiarów batymetrii udostępnionych dzięki uprzejmości firmy 

BIPROWODMEL oraz WZMiUW z Konina (aktualnie RZGW WP). Zauważalny jest również 

wzrost częstotliwości wylewów wezbraniowych na okoliczne tereny, jeżeli koryto rzeki nie 

jest utrzymywane w odpowiednim stanie, tzn. nie jest regularnie odmulane. Pozyskane dane 

historyczne umożliwiły uproszczoną weryfikację uzyskanych wyników. W obliczeniach 

transportu rumowiska jak i do wyznaczania układów zwierciadła wody wykorzystano 

program HEC-RAS. Podobnie jak poprzednio, przygotowanie modelu wspomagano pakietem 

ArcGIS z rozszerzeniem HEC-GeoRAS.  

 W prognozowaniu skupiono się na dwóch podstawowych źródłach niepewności 

towarzyszących tego typu analizom: (a) niepewność przyszłych dopływów, (b) niepewność 

dotyczącą wyboru jednego z elementów modelu transportu rumowiska, a mianowicie 

formuły na obliczanie natężenia transportu rumowiska. Testowano i porównywano dwie 

podstawowe formuły, tzn. formułę Meyera-Petera i Müllera (MPM) oraz formułę Engelunda-
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Hansena (EH). W trakcie wstępnych testów problem określenia składu rumowiska został 

uznany za powodujący mniejsza niepewność, niż dwa wymienione czynniki. Dlatego 

posłużono się jedną zastępczą charakterystyczną krzywą przesiewu, jednak opracowana 

metodyka umożliwia rozszerzenie analiz w celu uwzględnienia tego aspektu. 

 Testowano dwadzieścia scenariuszy dopływów o dziesięcioletniej długości 

złożonych poprzez losowanie z danych historycznych. Uzyskane wyniki, niezależnie od 

zastosowanej formuły, wykazały intensywną akumulację materiału na analizowanym 

odcinku. Spostrzeżenie to jest zgodne z dostępnymi obserwacjami historycznymi. Jednak 

wyraźnie zaznaczyły się różnice w rozkładzie przestrzennym stref akumulacji. Formuła EH 

daje w miarę równomierny rozkład odkładów na długości całego cieku, natomiast formuła 

MPM wprowadza wyraźne nierównomierności. Porównanie z rozkładem historycznych 

stref akumulacji materiału wyraźnie wykazało, że formuła EH daje wyniki bardziej 

wiarygodne. Jednocześnie analizy wyników obliczeń hydraulicznych wykazały, że zależność 

między zmianami rzędnych dna i rzędnych zwierciadła wody nie jest oczywista. Wyraźnie 

widoczna jest mniejsza niepewność obliczeń wykorzystujących formułę MPM w porównaniu 

z obliczeniami, w których formuła EH jest stosowana. Więcej szczegółów można znaleźć w 

omawianym artykule. 

 W prezentowanym osiągnięciu artykuł ten uzupełnia realizację pierwszego zadania 

badawczego oraz przyczynia się do pozytywnej weryfikacji pierwszej hipotezy badawczej. 

Również w tym przypadku stwierdzono konieczność wprowadzenia usprawnień na etapie 

budowy modelu poprzez automatyzację rekonstrukcji batymetrii koryta rzecznego na 

podstawie dostępnych danych pomiarowych. Z kolei stosunkowo niewielka ilość 

wykonanych symulacji uwypukliła potrzebę automatyzacji procesu obliczeń.  

Artykuł 3: 

tytuł oryginalny: Development of RiverBox—An ArcGIS Toolbox for  

River Bathymetry Reconstruction 

tytuł w  

jęz. polskim: 

Opracowanie pakietu narzędziowego ArcGIS-a 

– RiverBox na potrzeby rekonstrukcji batymetrii koryta 

rzecznego 

 Podstawowym celem badań prezentowanych w artykule jest opracowanie metodyki 

rekonstrukcji koryta rzecznego i weryfikacja jej przydatności. Podstawą rekonstrukcji 

kształtu koryta są rzadkie pomiary batymetryczne, tzn. pomiary GPS wykonywane w 

wybranych przekrojach porzecznych rzeki w odległościach niejednokrotnie 

przekraczających 500 metrów. Takie standardy obowiązywały w pierwszym etapie projektu 

ISOK i takiego typu dane są dostępne aktualnie dla wielu rzek w Polsce. Oprócz pomiarów 

batymetrycznych wykorzystano jeszcze standardowe NMT udostępnione przez ówczesny 

CODGiK, które nie zawierały odpowiednio zrekonstruowanego koryta rzecznego. Analizy i 

testy wykonano na dwóch odcinkach rzecznych. Pierwszym jest odcinek rzeki Warty w 

okolicach miasta Wronki wykorzystany wcześniej w pierwszym artykule osiągnięcia. 

Drugim jest odcinek rzeki Ner, ten sam który był testowany w artykule drugim. Oba cieki są 
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rzekami nizinnymi, jednak wybrane odcinki dość istotnie różnią się podstawowymi 

parametrami takimi jak długość, szerokość i średnia głębokość. 

 Metodyka została zaimplementowana w postaci zestawu narzędziowego 

rozszerzającego funkcjonalność oprogramowania ArcGIS. Dlatego algorytmy obliczeniowe 

przygotowano w języku skryptowym Python z intensywnym wykorzystaniem 

wspomnianego wcześniej modułu arcpy. W ramach prac przygotowano 10 podstawowych 

skryptów i 3 integrujące wcześniej przygotowane narzędzia. Za pomocą dostępnych 

procedur możliwe jest czytanie danych nie tylko w formacie odpowiadającym dostępnym z 

projektu ISOK pomiarom, ale również w dwóch bardziej ogólnych formatach. Rekonstrukcja 

koryta rzecznego jest możliwa za pomocą jednego z 3 dostępnych algorytmów 

interpolujących. Weryfikację poprawności obliczeń wykonano dla odcinka rzeki Warty 

wykorzystując dodatkowe pomiary przekrojów poprzecznych wykonane w roku 2015 przez 

inwestora budowy drogi. Opis pomiarów zamieszczono w artykule Dysarz i in. (2015). 

 Opracowanie i sam pakiet narzędziowy RiverBox jest odpowiedzią na potrzeby 

zauważone podczas dwóch pierwszych prac prezentowanego osiągnięcia oraz innych 

licznych prac wykonywanych przez autora. Stosowane do tej pory koncepcje, między innymi 

w projekcie ISOK, wymagały łączenia kilku narzędzi, np. przygotowanie danych w ArcGIS-ie, 

interpolacja w HEC-RASie i eksport koryta z powrotem do ArcGIS-a. Był to często proces 

czasochłonny, ale niezbędny do przygotowania poprawnego modelu. Dostępność jednego 

pakietu narzędziowego bezpośrednio w środowisku ArcGIS znaczenie ułatwia ten etap prac. 

 W prezentowanym osiągnięciu artykuł ten realizuje częściowo zadanie badawcze (2), 

tzn. przygotowanie podstawowych narzędzi programistycznych oraz pozwala wstępnie 

pozytywnie zweryfikować drugą hipotezę badawczą dotyczącą zastosowania nowoczesnych 

metod geoprzetwarzania. Przedstawiony pakiet narzędziowy RiverBox jest również 

zaimplementowany w fazie przygotowania rozbudowanej wersji modelu 

hydrodynamicznego, będącego podstawą testów przedstawionych w artykule Dysarz 

(2020). 

Artykuł 4: 

tytuł oryginalny: Application of Python scripting techniques for  

control and automation of HEC-RAS simulations 

tytuł w 

 jęz. polskim: 

Zastosowanie języka skryptowego Python 

w sterowaniu i automatyzacji obliczeń pakietu HEC-RAS 

 Celem następnego artykułu była prezentacja wybranych technik sterowania 

obliczeniami HEC-RASa za pomocą skryptów napisanych w języku Python. Jako obiekt do 

testów posłużył odcinek rzeki Warty na dopływie do zbiornika Jeziorsko. Wykorzystane 

dane obejmowały NMT udostępniony przez CODGiK, pomiary batymetrii wykonane w 

projekcie ISOK i pozyskane z KZGW, dane hydrologiczne dla wodowskazu Sieradz z lat 

1970–2013 udostępnione przez IMGW. W pracy przedstawiono trzy przykłady: (1) 

uruchomienie prostych obliczeń układu zwierciadła wody, (2) kalibracja współczynników 
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szorstkości modelu, (3) sterowanie symulacjami transportu rumowiska. Artykuł stanowi 

kompletną i samodzielną pracę, ale przykłady zostały wybrane w taki sposób, aby 

przetestować techniki potrzebne w dalszych badaniach.  

 Sterowanie obliczeniami HEC-RASa jest możliwe poprzez opisany wcześniej dostęp 

do interfejsu programistycznego COM. Oryginalnie w systemie Windows dostęp taki jest 

możliwy poprzez zastosowanie języka Visual Basic opracowanego przez firmę Microsoft. Jest 

to bardzo efektywny język kompilowany zintegrowany z wieloma aplikacjami tej firmy jako 

tzw. Visual Basic for Applications (VBA), np. Excel, Word, PowerPoint. Dość szczegółowo 

zagadnienie sterowania HEC-RASem za pomocą VBA jest opisane w książce Goodella (2014). 

Jednak, jak opisano w artykule, VBA w przeszłości zintegrowany z ArcGIS-em, jest 

stopniowo wypierany z obszaru analiz przestrzennych przez język Python. Przykład 

pierwszy, programowe wyznaczanie układu zwierciadła wody, ma na celu prezentację 

podstawowych mechanizmów sterowania obliczeniami HEC-RASa analogicznymi do tych 

opisanych w książce Goodella (2014). W tym celu wykorzystano techniki dostępne w 

module Pythona win32com. Dzięki takiemu podejściu, zrozumiałe są kolejne, bardziej 

zaawansowane przykłady. 

 W drugim przypadku, zastosowanie Pythona ma na celu integrację obliczeń HEC-

RASa ze specyficznym modułem SciPy. Jest to moduł zawierający szereg procedur, klas i 

metod przydatnych w obliczeniach numerycznych. Są tam między innymi metody 

optymalizacji jedno- i wielowymiarowej. W tym przykładzie wykorzystano metodę 

nieliniowego simpleksu Neldera-Meada do kalibracji współczynników szorstkości modelu 

hydrodynamicznego. Obliczenia zostały wykonane w trybie ustalonym. Dane referencyjne 

stanowił wygenerowany wcześniej układ zwierciadła wody. Jako funkcję celu wybrano 

średni błąd kwadratowy między referencyjnymi rzędnymi zwierciadła wody i rzędnymi 

zwierciadła wody wyznaczanymi w toku poszukiwań metody optymalizacyjnej. Algorytm 

obliczeń został przedstawiony bardziej szczegółowo w artykule. 

 W trzecim przykładzie testowane wcześniej metody modułu win32com zostały 

zintegrowane z modułami umożliwiającymi dostęp do specyficznych formatów danych 

takich jak XML oraz HDF. Są to odpowiednio moduły xml oraz h5py. Dzięki ich zastosowaniu 

możliwy był dostęp do danych i wyników symulacji transportu rumowiska. W przykładzie w 

sposób automatyczny wykonano kilka symulacji transportu rumowiska z jednoczesną 

wymianą takich podstawowych danych jak frakcje rumowiska. Przeprowadzone symulacje 

wykazały, że przy stosunkowo dużym i stałym przepływie równym 269 m3/s, wprowadzone 

zróżnicowanie frakcji rumowiska powoduje na końcu 4-miesięcznego okresu rozrzut 

wyznaczanych rzędnych dna od -20 cm do +80 cm. Oznacza to, że w tych specyficznych 

warunkach (duży i stały przepływ przez 4 miesiące) dany czynnik (frakcje rumowiska) jest 

istotny. Oznacza to również, że konstrukcja algorytmu obliczeniowego jest poprawna. 

Bardziej szczegółowe wyniki oraz podstawowy algorytm zostały przedstawione w artykule. 

 Przedstawiony artykuł uzupełnia realizację drugiego zadania badawczego 

dotyczącego przygotowania podstawowych narzędzi programistycznych. Przyczynia się 

również do pozytywnej weryfikacji drugiej hipotezy badawczej, tzn. przedstawione 
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przykłady uzasadniają zastosowanie metody automatyzacji obliczeń symulacyjnych. 

Opracowane metody stanowią podstawowe narzędzia badań przedstawionych w dwóch 

następnych artykułach (Dysarz i in., 2019; Dysarz, 2020). 

Artykuł 5: 

tytuł oryginalny: Analysis of extreme flow uncertainty impact on size of  

flood hazard zones for the Wronki gauge station in the Warta 

river 

tytuł w 

 jęz. polskim: 

Analiza wpływu niepewności przepływów ekstremalnych na 

wielkość stref zagrożenia powodziowego na przykładzie 

wodowskazu Wronki na rzece Warcie 

 Głównym celem pracy było oszacowanie związków między niepewnością 

wyznaczania przepływów maksymalnych i niepewnością wyznaczania wielości stref 

zagrożenia powodziowego. Jest to dosyć istotny problem w kontekście implementacji 

Dyrektywy Powodziowej UE w Polsce a przeprowadzone analizy mogą mieć konsekwencje 

dla sposobu interpretacji wyników projektu ISOK. W artykule odniesiono się również do 

problemu niejednorodności metod stosowanych w krajach UE w ramach wdrażania 

wymienionej dyrektywy. 

 Wzięto pod uwagę dwa aspekty niepewności wyznaczania przepływów 

maksymalnych: (1) metodę estymacji rozkładu prawdopodobieństwa zdarzeń 

ekstremalnych, (2) długość dostępnego ciągu danych. Testowano dwie metody, tzn. metodę 

kwantyli oraz metodę największej wiarygodności. Ze względu na dostępność danych 

historycznych z wodowskazu Wronki na rzece Warcie, do analiz wykorzystano pierwszy 

obiekt badawczy. Do oszacowań wykorzystano przepływy codzienne z lat 1971-2014 

stanowiące łącznie 44-letni ciąg danych. Testowano ciągi 40-, 30- i 20-letnie z metodą 

kwantyli oraz ciągi 40- i 30-letnie z metodą największej wiarygodności. W analizach 

skupiono się na wykorzystywanych w projekcie ISOK miarach zagrożenia powodziowego, 

tzn. przepływach maksymalnych Q10%, Q1% oraz Q0.2%. Jako referencyjne wykorzystywano 

miary wyznaczone dla pełnego 44-letniego ciągu. Porównywano ciągi o odpowiedniej 

długości wygenerowane losowo z danych historycznych.  

 Wyznaczone przepływy były podstawą obliczeń układów zwierciadła wody na 

analizowanym odcinku oraz generowania map zagrożenia dla przyległego obszaru. 

Podstawą obliczeń hydrodynamicznych był pakiet HEC-RAS oraz model przygotowany na 

potrzeby artykułu pierwszego osiągnięcia (Dysarz i in., 2015). Natomiast przetwarzanie 

danych przestrzennych zrealizowano dzięki metodom dostępnym wraz z 

oprogramowaniem ArcGIS. Proces wykonania obliczeń i generowania map został 

zautomatyzowany i zintegrowany z przewarzaniem wyników. Wykorzystano samodzielnie 

przygotowane skrypty języka Python wraz z wcześniej wykorzystanymi modułami: 

win32com oraz arcpy. Podejście takie pozwoliło na sprawne przetwarzanie i porównanie 

dużych ilości uzyskanych wyników ze strefami dla przepływów referencyjnych. Uzyskane 

wyniki estymacji przepływów maksymalnych wykazały rozrzuty od 9% do 40% liczone 
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względem wartości referencyjnych w przypadku metody kwantyli. Wielkość rozrzutu była 

silnie zależna od długości ciągu obserwacyjnego, a w mniejszym stopniu od wartości 

wyznaczanego przepływu maksymalnego. Przy zastosowaniu metody największej 

wiarygodności analogiczne rozrzuty wynosiły od 3% do 52%. Tak samo zaobserwowano 

silną zależność od długości ciągu obserwacji i mniejszą od wartości przepływu. Zmiany 

wartości przepływu maksymalnego spowodowały niepewność wielkości stref zagrożenia 

powodziowego od 4% do 32% w przypadku metody kwantyli oraz od 3% do 25% w 

przypadku metody największej wiarygodności. Zaobserwowano również, że zależność 

między tym rozrzutem a wielkością przepływu maksymalnego jest inna niż w przypadku 

samych przepływów. Można to wytłumaczyć specyfiką topografii danego terenu. Więcej 

szczegółów można znaleźć w artykule piątym osiągnięcia.  

 Przedstawiony artykuł stanowi realizację trzeciego zadania badawczego, tzn. 

przedstawia integrację automatycznych procedur obliczeń hydrodynamicznych z 

wybranymi narzędziami geoprzetwarzania. Opisane analizy i testy oraz ich wyniki 

przyczyniają się do weryfikacji drugiej hipotezy badawczej, dotyczącej zastosowania 

nowoczesnych metod automatyzacji obliczeń symulacyjnych. Pokazują również, że 

opracowywana metodyka może być uzupełnieniem aktualnie stosowanych procedur 

wyznaczania zagrożenia powodziowego zgodnych z Dyrektywą Powodziową UE, czyli 

przyczyniają się do weryfikacji trzeciej hipotezy badawczej. Znaczna cześć 

zaprezentowanych koncepcji jest wykorzystana również w ostatnim, szóstym artykule 

osiągnięcia. 

Artykuł 6: 

tytuł oryginalny: Development of methodology for assessment of long-term 

morphodynamic impact on flood hazard 

tytuł w 

 jęz. polskim: 

Opracowanie metodyki oceny długoterminowego wpływu 

zmian morfodynamicznych na zagrożenie powodziowe 

 W przedstawionym artykule realizowane były dwa podstawowe cele, tzn. (1) 

budowa metodyki do automatycznej oceny wpływu procesów morfodynamicznych na 

zagrożenie powodziowe w długiej perspektywie czasowej oraz (2) zastosowanie 

przygotowanego algorytmu dla sformułowania stochastycznej prognozy zmian wielkości 

stref zagrożenia powodziowego na wybranym odcinku rzeki. Ze względu na złożoność 

analizowanego problemu i zakres analiz, z artykułu wydzielono appendix, w którym opisano 

proces przygotowania i kalibracji modelu. W badaniach brano pod uwagę horyzonty 

czasowe istotne z punktu widzenia okresów aktualizacji map zagrożenia zgodnie z 

metodyką projektu ISOK. Dlatego symulacje transportu rumowiska prowadzono w okresach 

6- i 12-letnich. Testy symulacyjne wykonano dla rozszerzonej wersji pierwszego obiektu 

badawczego, tzn. odcinka rzeki Warty o długości około 40 km, zawierającego wodowskazy 

Oborniki i Wronki. Na odcinku tym największym dopływem Warty jest rzeka Wełna. Jej 

dopływ znajduje się na prawym brzegu w niewielkiej odległości poniżej wodowskazu 

Oborniki. Na Wełnie, powyżej połączenia rzek, zlokalizowany jest wodowskaz Kowanówko. 
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Taka konfiguracja systemu rzecznego umożliwiła wykorzystanie danych hydrologicznych z 

okresu 1971-2017 udostępnionych przez IMGW. Podobnie jak poprzednio wykorzystano 

NMT uzyskany z GUGiK oraz pomiary batymetrii koryta z projektu ISOK udostępnione przez 

KZGW. Wykorzystano również własne pomiary rumowiska rzecznego opisane w pracy 

Grzelczaka (2016).  

 W celu realizacji zadania, wspierając się pakietem RiverBox oraz innymi metodami 

dostępnymi w oprogramowaniu ArcGIS, opracowano cztery modele symulacyjne HEC-RASa. 

Pierwszy podstawowy stanowił podstawę weryfikacji dokładności modelu i jednocześnie 

posłużył do opracowania drugiego modelu z uproszczoną geometrią i redukcją 

przestrzennej zmienności szorstkości. W obu modelach obliczenia weryfikacyjne były 

prowadzone w trybie nieustalonym. Ocenę dokładności uzyskiwanych wyników 

przeprowadzono według kryteriów zastosowanych w artykule pierwszym osiągnięcia, tzn. 

wyznaczono współczynnik korelacji, specjalny współczynnik korelacji oraz całkowity błąd 

kwadratowy. Następnie wykorzystano klasyfikację podaną przez Sarma et al. (1973) dla 

oceny jakości kalibracji. Uzyskane wyniki wskazują na zgodność na poziomie najwyższym, 

tzw. „excellent” wg Sarma et al. (1973). Dwa następne modele, dokładnie trzeci i czwarty, 

stanowiły modyfikację modelu uproszczonego, w których skonfigurowano symulację 

transportu rumowiska lub obliczenia układu zwierciadła wody. Ostatnie modele stanowiły 

zasadnicze elementy opracowywanej metodyki. 

 Główna idea zaprezentowanego algorytmu to połączenie metod automatyzacji 

obliczeń i geoprzetwarzania. W prognozach wpływu procesów morfodynamicznych na 

zagrożenie powodziowe uwzględniono niepewność przyszłych dopływów oraz niepewność 

doboru funkcji transportu rumowiska. Istnieje możliwość rozszerzenia analiz poprzez 

uwzględnienie niepewności oznaczania składu rumowiska rzecznego. Wykorzystano 

skrypty Pythona z modułami win32com, pywinauto, h5py, xml oraz arcpy. Obliczenia 

poprzedza konstruowanie losowych scenariuszy dopływów do systemu rzecznego. Dla 

każdego scenariusza dopływu oraz dla każdej wybranej funkcji opisującej natężenie 

transportu rumowiska wykonywane były symulacje z wykorzystaniem modelu trzeciego, 

tzn. modelu transportu rumowiska. Symulacje były prowadzone dla okresów 6- lub 12-

letnich. Ich wynikiem była zmodyfikowana batymetria koryta rzecznego, która następnie 

była importowane do modelu czwartego. W modelu czwartym wykonane były obliczenia 

układu zwierciadła wody dla przepływów powodziowych zgodnych z projektem ISOK, tzn. 

Q10%, Q1% oraz Q0.2%. Wyniki obliczeń eksportowane były z HEC-RASa i przetwarzane za 

pomocą narzędzi modułu arcpy do warstw przestawiających zasięgi stref zagrożenia oraz 

mapy głębokości. Ostatnią fazą było przetwarzanie statystyczne uzyskanych wyników, 

którego efektem mogą być np. stochastyczne zasięgi zalewu lub analizy wielkości 

potencjalnego wzrostu bądź zmniejszenia się stref przedstawione w artykule. 

 Uzyskane wyniki wyraźnie wykazują, że największa niepewność obserwowana jest w 

przypadku największego analizowanego zagrożenia (Q10%), ponieważ są to jednocześnie 

najmniejsze obszary zalewowe. Przykładowo dla całego odcinka w symulacjach 12-letnich 

zmiany wielkości zalewu dla wody 10-letniej wynosiły około ±15%, co jest bliskie ±1 km2. 
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Całkowity rozrzut jest równy 30%, czyli prawie 2 km2. Zauważono również odwrócenie 

tendencji wzrostu lub zmniejszania się wielkości stref pomiędzy symulacjami 6- i 12-

letnimi. Najprawdopodobniej odpowiedzialne za ten efekt są długookresowe zmiany 

alokacji rumowiska. Dowodzi to, że żadne uproszczone relacje między wielkością odkładów 

a wielkością stref zalewowych nie powinny być stosowane. W artykule przedstawiono 

szerokie porównanie uzyskanych wyników z analizami innych czynników mających wpływ 

na szacowanie zagrożenia powodziowego. Wyraźnie wykazano znaczenie procesów 

morfodynamicznych w kontekście powodowanych wielkości zmian zagrożenia i ich 

porównanie z wpływem takich czynników jak niepewność określania szorstkości, 

niedokładność topografii terenu czy niepewność określania przepływów maksymalnych. 

Dla przykładu Wróżyński (2017) przedstawił wyniki, z których wynika że wymienione 

czynniki mogą powodować niepewność wyznaczania stref zagrożenia do 20% powierzchni. 

Jung (2011) w swoich pracach wykazał, że takie zmiany mogą wynosić od 5% do 30%. 

Porównano również opracowaną koncepcję z nielicznymi innymi metodami opisanymi w 

literaturze. Wykazano, że w zakresie analiz uwzględniających długofalowe zmiany koryta 

rzecznego, prezentowany algorytm jest podejściem właściwym i bardziej zaawansowanym 

od innych technik. 

Przedstawiony artykuł stanowi realizację czwartego zadania badawczego, tzn. opracowanie 

metodyki wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z uwzględnieniem zmian 

morfodynamicznych. Przedstawione wyniki weryfikują pozytywnie zarówno drugą jaki i 

trzecią hipotezę badawczą. W artykule został przedstawiony przykład zastosowania metod 

automatyzacji obliczeń symulacyjnych i ich integracji z geoprzetwarzaniem. Praca ta jest 

również przykładem metodyki uwzględniającej wpływ procesów morfodynamicznych na 

zagrożenia powodziowe zgodnej z zaleceniami Dyrektywy Powodziowej UE. Jednocześnie 

przedstawiony artykuł stanowi syntezę wcześniejszych koncepcji i zawiera finalną 

realizacje idei wyrażonej w tytule osiągnięcia i zdefiniowanej w jego celu.  

Podsumowanie i wnioski 

 Zadania badawcze zostały zrealizowane w ramach prac przedstawionych w 

kolejnych artykułach osiągnięcia. Dwa pierwsze artykuły (Dysarz i in., 2015, Dysarz i in., 

2017) umożliwiły dostateczne rozpoznanie problemu i zdefiniowanie koniecznych 

nakładów obliczeniowych i metod do opracowania. Jednocześnie zebrane dane, opracowane 

modele i zdobyte doświadczenie były przydatne przy realizacji następnych badań. W 

artykułach trzecim (Dysarz, 2018a) i czwartym (Dysarz, 2018b) znajduje się opis 

podstawowych koncepcji opracowywanych metod oraz przykłady ich implementacji. 

Efektem artykułu trzeciego jest pakiet procedur RiverBox służących do rekonstrukcji 

kształtu koryta rzecznego na podstawie rzadkich pomiarów batymetrii. Z kolei w artykule 

czwartym opisano techniki programowania i procedury umożliwiające sterowanie 

obliczeniami programu HEC-RAS za pomocą skryptów napisanych w języku Python. Oba 

artykuły mogą mieć szersze zastosowanie niż przedstawione w niniejszym osiągnięciu. 

Wskazuje na to zainteresowanie tymi publikacjami obserwowane w sieci. Artykuły te były 

już kilkukrotnie cytowane, wielokrotnie pobierano je z portali wydawców (MDPI) oraz z 
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naukowych mediów społecznościowych (ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn). Duże 

zainteresowanie wzbudza również oprogramowanie wytworzone na potrzeby badań. Jest 

ono bardzo często pobierane z portalu SourceForge. Artykuł piąty osiągnięcia (Dysarz i in., 

2019) zawiera niezwykle istotną integrację opracowanych metod sterowania obliczeniami 

hydrodynamicznymi z technikami geoprzetwarzania. Praca ta ma mniej ogólny charakter 

oraz jest mniej dostępna niż dwie poprzednie, ale również wzbudza duże zainteresowanie. 

Podobnie jak dwa poprzednie artykuły jest często pobierana z portalu wydawcy (Springer) 

oraz z naukowych mediów społecznościowych wymienionych poprzednio. Z kolei ostatni 

artykuł (Dysarz, 2020) zawiera syntezę wcześniejszych opracowań, realizację ostatniego 

zadania badawczego oraz finalną realizację celu badań. Ze względu na krótki okres czasu od 

ukazania się artykułu, spostrzeżenia nt. jego przydatności i oddziaływania będzie można 

poczynić dopiero w przyszłości. 

 Biorąc pod uwagę powyższe podsumowanie, należy stwierdzić, że wszystkie zadania 

badawcze zostały zrealizowane z sukcesem. Przedstawione wyniki potwierdzają także 

realizację postawionego celu, jakim jest opracowanie i zastosowanie metodyki 

umożliwiającej analizę wpływu procesów morfodynamicznych na kształtowanie zagrożenia 

powodziowego w dolinach rzecznych. Kompletny algorytm obliczeń jest przedstawiony w 

artykule szóstym (Dysarz, 2020) a jego elementy opisane są w artykułach trzecim (Dysarz, 

2018a), czwartym (Dysarz, 2018b) oraz piątym (Dysarz i in., 2019). Należy również 

stwierdzić, że wszystkie zdefiniowane hipotezy badawcze zostały zweryfikowane 

pozytywnie. Wyniki przedstawione w artykule drugim (Dysarz i in., 2017) oraz szóstym 

(Dysarz, 2020) wykazują, że procesy morfodynamiczne mają znaczący wpływ na 

kształtowanie zagrożenia powodziowego w rzekach (hipoteza pierwsza). Szczególnie 

artykuł szósty odkrywa złożoność modelowania procesów transportu, akumulacji i erozji 

utrudniającą wcześniejsze uwzględnienie tego zjawiska w analizach zagrożenia 

powodziowego (hipoteza pierwsza). W artykułach trzecim (Dysarz, 2018a), czwartym 

(Dysarz, 2018b) oraz piątym (Dysarz i in., 2019) znajduje się implementacja szeregu 

nowoczesnych metod automatyzacji obliczeń symulacyjnych oraz geoprzetwarzania, które 

mogą być pomocne przy przełamywaniu tego ograniczenia (hipoteza druga). Ich ostateczne 

zastosowanie dla rozwiązania problemu analizy wpływu procesów morfodynamicznych na 

wielkość zagrożenia powodziowego jest zaprezentowane w artykule szóstym (Dysarz, 

2020) (hipoteza druga). W artykule tym również wyraźnie pokazano, że opracowana 

metodyka może być uzupełnieniem aktualnie stosowanych procedur wyznaczania 

zagrożenia powodziowego zgodnych z Dyrektywą Powodziową UE (hipoteza trzecia). 

 Przedstawiona metodyka ma duże znaczenie dla przyszłej oceny zagrożenia 

powodziowego w Polsce i innych krajach UE, gdzie obowiązują zalecenia Dyrektywy 

Powodziowej UE. Jej podstawowe wyniki to pokazanie potencjalnych tendencji do wzrostu 

lub zmniejszania się zagrożenia na danym obszarze. Wykorzystanie obejmuje przede 

wszystkim planowanie inwestycji ogólnego użytku, np. drogi, budynki, mosty, itp., 

planowanie inwestycji ochrony przeciwpowodziowej, np. wały i inne zabezpieczenia, 

zbiorniki retencyjne, itp., jak również planowanie innych strategicznych rozwiązań 

gospodarki wodnej, np. regulacja rzek, projektowanie śródlądowych dróg wodnych, 

http://academia.edu/
http://www.linkedin.com/
https://sourceforge.net/
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częstotliwość bagrowania koryta, itp.. W przypadku Polski implementacja opisanej 

metodyki wymaga w pierwszej kolejności dostosowania metod oceny zagrożenia 

powodziowego stosowanych w ramach projektu ISOK. Konieczna jest ewolucja koncepcji 

modelowania od pojedynczych wezbrań przy założeniu statycznych warunków w cieku do 

modelowania długookresowych przeobrażeń koryta rzecznego i analizy zmian zagrożenia 

powodziowego. Kierunki tej zmiany zostały wytyczone w artykułach przedstawionego 

osiągnięcia. 

 Do najważniejszych osiągnięć zaprezentowanych w cyklu publikacji należy zaliczyć: 

 Opracowanie metodyki umożliwiającej analizę wpływu procesów 

morfodynamicznych na kształtowanie zagrożenia powodziowego w dolinach 

rzecznych. Metodyka ta została przygotowana w sposób umożliwiający jej adaptację 

do aktualnie funkcjonujących regulacji sporządzania map zagrożenia powodziowego. 

 Zastosowanie opracowanej metodyki dla wybranego odcinka rzeki Warty i 

bezpośrednia analiza wpływu procesów morfodynamicznych na potencjalną zmianę 

zasięgu zagrożenia powodziowego w tym systemie rzecznym. 

 Wykazanie, że wpływ procesów morfodynamicznych jest znaczący w porównaniu z 

innymi czynnikami, takimi jak niepewność wyznaczania szorstkości, szacowania 

przepływów maksymalnych czy niepewność topografii terenu reprezentowana przez 

standardowe numeryczne modele terenu. 

 Opracowanie metod i technik automatyzacji obliczeń hydrodynamicznych oraz ich 

integracja z metodami automatycznego geoprzetwarzania na potrzeby 

przygotowywanego algorytmu. Prezentowane procedury i mechanizmy 

przygotowane w postaci skryptów języka Python mogą mieć zastosowanie 

wykraczające poza ramy omawianego zagadnienia.  

 Opracowanie pakietu narzędzi do rekonstrukcji batymetrii koryta rzecznego na 

podstawie tzw. rzadkich pomiarów hydrometrycznych. Pakiet jest udostępniany jako 

oprogramowania open source i cieszy się duża popularnością.  
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukowa realizowaną w 

więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury w 

szczególności zagranicznej 

5a. Przed uzyskaniem stopnia doktora 

 Przed uzyskaniem stopnia doktora moje badania obejmowały dwa zagadnienia: (1) 

numeryczne modelowanie przepływów w rzekach i kanałach oraz (2) sterowanie 

przeciwpowodziowe zbiornikami retencyjnymi. Były one realizowane w trakcie mojej pracy 

jako doktorant na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Inżynierii Środowiska 

przemianowanym później na Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. W 

ramach pierwszej tematyki zajmowałem się programowaniem i testowaniem nowatorskich 

metody propagacji fal wezbraniowych na bazie koncepcji modeli hydrologicznych. W owym 

czasie wykorzystywałem język Pascal oraz Fortran 90/95 do tworzenia własnych 

autorskich aplikacji. Efektem tych prac jest artykuł prezentowany na XIX Szkole Hydrauliki 

we Fromborku (Z.4.II.2.1), w którym omówiona została implementacja nowej nieliniowej 

wersji popularnego modelu Muskingam oraz jej porównanie ze standardową wersją liniową.  

 Znacznie więcej moich prac z tego okresu dotyczy drugiego zagadnienia, które 

wiązało się ściśle z tematem pracy doktorskiej. Temat ten był realizowany we współpracy z 

Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W tym czasie właściwym 

narzędziem wykorzystywanym w badaniach był Fortan 90/95. W roku 2001 oraz na 

początku roku 2002 ukazały się dwa artykuły wprowadzające do tego zagadnienia 

(Z.4.II.2.2, Z.4.II.4.1). Zawierały one opis dwóch koncepcji uproszczonych metod 

usprawniających zarówno modelowanie przepływów w kanałach jak i sterowanie 

zbiornikami. Następne artykuły (Z.4.II.2.4, Z.4.II.2.5, Z.4.II.2.24 oraz Z.4.II.2.3) zawierały 

liczne rozwinięcia koncepcji algorytmu sterowania zbiornikami szeregowymi i jego 

implementację dla zbiorników Nysa i Otmuchów zlokalizowanych na rzece Nysa Kłodzka. W 

koncepcji tej wykorzystano algorytm optymalizacji globalnej, sterowane przeszukiwanie 

losowe oraz strategie ewolucyjne. Dla przyśpieszenia obliczeń opracowano metodykę 

sekwencyjnej optymalizacji odpływu z poszczególnych zbiorników systemu. 

 Swoje zainteresowania badawcze z okresu przed doktoratem realizowałem biorąc 

udział w dwóch projektach badawczych KBN (Z.4.II.9.5, Z.4.II.9.6). 

5b. Po uzyskaniu stopnia doktora 

 W pierwszym okresie po doktoracie kontynuowałem swoje zainteresowania 

sterowaniem zbiornikami retencyjnymi. Byłem wówczas zatrudniony przez rok jako 

adiunkt na Politechnice Gdańskiej a następnie w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie. 

Algorytm opracowany na potrzeby doktoratu był dalej rozwijany. Znalazło to swoje 

odzwierciedlenie w kolejnych publikacjach, tzn. Z.4.II.2.7, Z.4.II.2.8. W tym czasie 

dwukrotnie odbyłem 3 miesięczne staże w International Institute for Applied System 

Analysis (IIASA) w Laxenburgu koło Wiednia. Pracowałem w projekcie Risk, Modeling and 

Society. Staże te zakończyły się przygotowaniem dwóch monografii (Z.4.II.1.1, Z.4.II.1.2) 

poświęconych ulepszeniu opracowanego algorytmu poprzez wprowadzenie stochastycznej 
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prognozy dopływów. Pierwsza z pozycji umożliwiała mi uzyskanie lokalnej prestiżowej 

nagrody tzw. Mikhalevich Award. Ostatnie moje artykuły z tego obszaru badań (Z.4.II.2.12, 

Z.4.II.4.2) ukazały się w roku 2005. Pierwszy z nich był efektem projektu 

międzynarodowego (Z.4.II.9.2) „US-Poland Technology Transfer”, wykonywanego we 

współpracy z National Center for Computational Hydroscience and Engineering (NCCHE) z 

Mississippi w USA. W artykule tym opisano implementację modelu CCHE1D dla systemu 

zbiorników Nysy Kłodzkiej i jednocześnie opisano potencjalną integrację opracowanego 

algorytmu sterowania z tym modelem. Drugi artykuł ukazał się w Rocznikach Akademii 

Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu i zawierał syntezę wcześniejszych prac z 

jednoczesnym szczegółowym omówieniem głównej koncepcji algorytmu. 

 Od roku 2004, czyli krótko po doktoracie, w mojej karierze naukowej zaczęły 

pojawiać się nowe zagadnienia. Było to związane ze zmianą miejsca zamieszkania i 

rozpoczęciem pracy na Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, która później 

zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Nowe zagadnienia były ściśle 

powiązane z ówczesną i aktualną działalnością Katedry Budownictwa Wodnego, która 

dzisiaj nazywa się Katedrą Inżynierii Wodnej i Sanitarnej. Można je sklasyfikować w 

następujący sposób: 

(1) Modelowanie przepływów i transportu rumowiska w rzekach; 

(2) Modelowanie zamulania zbiorników wodnych; 

(3) Analizy i modelowanie zmian jakości wody w rzekach i zbiornikach; 

(4) Wyznaczanie stref zagrożenia i ryzyka powodziowego; 

(5) Zastosowania metod numerycznych. 

 Wymienione zagadnienia zostaną omówione w kolejnych punktach wraz z 

przytoczeniem stosownych publikacji, projektów oraz ekspertyz bądź raportów, jeżeli takie 

powstawały. Oprócz tych zagadnień, w moim dorobku pojawiły się również inne 

opracowania. 

 W początkowej fazie moich prac po doktoracie zainteresowania badawcze dotyczące 

modelowania przepływów i transportu rumowiska w rzekach były realizowane na 

odcinkach rzeki Warty zlokalizowanych powyżej i poniżej zbiornika Jeziorsko. Efektem tych 

prac są artykuły Z.4.II.4.3, Z.4.II.4.32, Z.4.II.4.4, Z.4.II.2.10, Z.4.II.2.15, Z.4.II.4.10 oraz 

Z.4.II.2.14. Badania te były realizowane w ramach projektu badawczego Z.4.II.9.7. Uwaga 

była skupiona głównie na procesach akumulacji rumowiska we wlotowej części zbiornika 

(Z.4.II.4.32, Z.4.II.4.4, Z.4.II.2.10, Z.4.II.2.13, Z.4.II.4.10) oraz na procesie erozji dna rzeki 

poniżej zapory (Z.4.II.4.3). Analizowano także wpływ akumulacji rumowiska oraz zarastania 

na zmiany reżimu hydrologicznego rzeki i wzrost zagrożenia przerwania wałów cofkowych. 

W kolejnych pracach modelowano procesy przepływu i transportu rumowiska na innych 

rzekach takich jak Ner (Z.4.II.4.8, Z.4.II.4.20, Z.4.II.4.30), Główna (Z.4.II.4.22), Powa 

(Z.4.II.4.29, Z.4.II.2.21). Są to rzeki nizinne zlokalizowane w Wielkopolsce a analizy 
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dotyczyły różnych zagadnień. Jednocześnie badania w tym zakresie były powiązane z 

innymi pracami dotyczącymi np. zagrożenia powodziowego na rzece Noteć (Z.4.II.4.23). 

Moje zainteresowania w zakresie modelowania przepływów i transportu rumowiska 

realizowałem także na gruncie praktycznym uczestnicząc w projekcie międzynarodowym 

(Z.4.II.9.4) finansowanym z funduszu EU TEN-T. Projekt ten był realizowany we współpracy 

z firmą UAB „Inžinerinis projektavimas“ z Wilna. Jego celem było opracowanie koncepcji 

regulacji rzeki Niemen na Litwie. W ramach tego projektu, efektem działalności zespołu była 

opracowana ekspertyza (Z.4.III.5.6). W badaniach z tej grupy posługiwałem się 

oprogramowaniem do obliczeń hydrodynamicznych HEC-RAS, niekiedy wspierałem się 

własnymi kodami przygotowanymi w języku Fortran 90/95 a w późniejszych pracach także 

oprogramowaniem ArcGIS i skryptami przygotowanymi w języku Python. 

 W tym samym czasie sporo uwagi poświęcałem drugiemu zakresowi badań, a 

mianowicie modelowaniu zamulania zbiorników wodnych. W początkowej fazie prace te 

były skupione na zbiorniku Jeziorsko (Z.4.II.2.16, Z.4.II.2.17, Z.4.II.4.28). Część prac była 

realizowana w ramach projektu z Komitetu Badań Naukowych (Z.4.II.9.7) oraz projektów 

wewnętrznych finansowanych z potencjału badawczego (Z.4.II.9.11, Z.4.II.9.12). Jednym z 

efektów utylitarnych prac był raport z wykonania projektu badawczego (Z.4.II.9.7). W 

późniejszym czasie wybrano nowe obiekty badawcze, a mianowicie zbiorniki dwustopniowe 

Stare Miasto (Z.4.II.4.12, Z.4.II.4.11, Z.4.II.4.7, Z.4.II.2.20, Z.4.II.2.19) oraz Jezioro Kowalskie 

(Z.4.II.4.19). W początkowej fazie analizy i modelowanie procesów na tych obiektach były 

wykonywane w ramach projektu z Narodowego Centrum Nauki (Z.4.II.9.10). Efektem 

projektu był raport z jego wykonania (Z.4.II.9.10). Podobnie jak poprzednio wykorzystano 

oprogramowanie HEC-RAS, chociaż niekiedy wykorzystywano jego pewne specyficzne opcje 

nieznane szerzej użytkownikom, np. algorytm SIAM (Z.4.II.4.12). Badania wspierano 

własnymi kodami napisanymi w języku Fortran 90/95 a w późniejszym okresie także 

analizami GIS w oprogramowaniu ArcGIS oraz skryptami napisanymi w języku Python. 

 Trzecim obszarem badawczym jest modelowanie zmian jakości wody w rzekach i 

zbiornikach. Zainteresowania te zacząłem realizować krótko po doktoracie modelując 

przenoszenie domieszek na rzece Narew (Z.4.II.2.9). W pracach tych wspierałem się 

samodzielnie przygotowanym modelem przenoszenia substancji rozpuszczonych z 

uwzględnieniem stref martwych (Z.4.II.2.6, Z.4.II.2.11). Podstawowa koncepcja opracowanej 

metodyki jest opisana poniżej przy omawianiu prac z zakresu zastosowania metod 

numerycznych. Model został zaimplementowany w języku Fortan 90/95. Model ten 

następnie został wykorzystany do modelowania wpływu akumulacji rumowiska i wzrostu 

roślinności na procesy przenoszenia substancji w rzece Warcie (Z.4.II.4.13). Sporo prac z 

tego obszaru badawczego, których byłem współautorem, było poświęconych analizom 

jakości wody w rzekach wymienionych wcześniej, tzn. na rzece Powie (Z.4.II.4.14) i na rzece 

Ner (Z.4.II.4.16, Z.4.II.4.27) oraz na zbiornikach Jezioro Kowalskie (Z.4.II.4.15) i Stare Miasto 

(Z.4.II.4.21). Badania takie były częściowo realizowane w ramach projektu finansowanego z 

potencjału badawczego (Z.4.II.9.13) oraz w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki 

(Z.4.II.9.10). W ramach badań moja rola polegała na wsparciu pracy zespołu w postaci 

obliczeń oraz symulacji z wykorzystaniem HEC-RASa. W zakresie tego obszaru 
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zainteresowań mieszczą się również badania finansowane z funduszy projektów 

międzyuczelnianych (Z.4.II.9.8, Z.4.II.9.9), których efektem były publikacje (Z.4.II.4.6, 

Z.4.II.4.9) oraz raporty z wykonania projektów (Z.4.II.9.8, Z.4.II.9.9). W tym przypadku 

również wspierałem działania zespołu interdyscyplinarnego wiedzą z zakresu hydrologii i 

hydrauliki koryt rzecznych. 

 Czwartą obszarem moich badań jest wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego. 

Zainteresowania te wynikają bezpośrednio z podjęcia przeze mnie dodatkowego 

zatrudnienia na stanowisku starszego specjalisty w Centrum Modelowania Powodzi i Suszy 

IMGW-PIB w Poznaniu w roku 2013. W Centrum zajmowałem się pracami utylitarnymi 

mającymi na celu opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w ramach projektu 

ogólnokrajowego ISOK (Z.4.III.2.1-2). W pracach wykorzystywałem oprogramowanie 

MIKE11 firmy DHI oraz oprogramowanie ArcGIS firmy Esri. Efektem tych prac są także dwie 

publikacje (Z.4.II.4.17, Z.4.II.4.18). Wiedzę zdobytą w IMGW-PIB wykorzystałem w mojej 

pracy na Uczelni prowadząc zajęcia oraz prace dyplomowe. Efektem jednej z nich są dwie 

publikacje (Z.4.II.4.23) przygotowane przez Dyplomatkę. W pracach tych wykorzystano 

oprogramowanie HEC-RAS zamiast MIKE11 oraz własne kody w języku Fortran 90/95 i 

ulepszone koncepcje rekonstrukcji koryta rzecznego. Rozwinięcie tej wiedzy i jej 

implementacja zaowocowała również publikacjami przedstawionego osiągnięcia 

naukowego, np. rozszerzenie RiverBox dla oprogramowania ArcGIS do rekonstrukcji 

batymetrii koryta rzecznego. 

 Ostatnia grupa moich zainteresowań badawczych, to zastosowania metod 

numerycznych na bazie własnych kodów przygotowanych głównie w języku Fortran 90/95. 

Pierwsza z opublikowanych prac to rozwiązanie numeryczne równania modelu 

przenoszenia adwekcyjno – dyspersyjnego z uwzględnienie stref martwych. W zadaniu tym 

zaimplementowano metodę dekompozycji oraz schematy aproksymacji metody różnic 

skończonych. Kalibracje modelu przeprowadzono metodą optymalizacji globalnej tzw. 

sterowanym przeszukiwaniem losowym. Elementy tego algorytmu zostały przedstawione i 

omówione w dwóch artykułach (Z.4.II.2.6, Z.4.II.2.11). Drugą pracą z tego zakresu jest 

rozwiązanie dwuwymiarowych równań przepływu słabo-ściśliwego za pomocą metody 

objętości skończonych ze schematem korekcyjnym PISO. Zaproponowana koncepcja 

pozwala na znaczne przyśpieszenie obliczeń w porównaniu z klasycznym rozwiązaniem 

analogicznych równań przepływu nieściśliwego. Algorytm oraz jego analiza zostały 

przestawione na XX Polskiej Konferencji Mechaniki Płynów w Gliwicach w roku 2012 

(Z.4.II.2.18). 

 W moim dorobku z okresu po doktoracie jest również szereg innych prac nie 

pasujących do podanej klasyfikacji. Są to prace, w których moje umiejętności i wiedza 

służyły większym zespołom lub pojedyncze pracy o charakterze bardziej ogólnym. Do tego 

typu aktywności należy mój krótki udział w projekcie „TRANSCAT” w roku 2004, 

finansowanym w ramach V Programu Ramowego UE (Z.4.II.9.1). W projekcie tym 

zajmowałem się testowaniem oprogramowania MIKE11 oraz HEC-RAS. Z kolei w projekcie 

„WATCH” finansowanym w ramach VI Programu Ramowego UE zajmowałem się analizą 
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danych wynikowych z symulacji klimatycznych oraz adaptacją oprogramowania. Na 

potrzeby projektu byłem dodatkowo zatrudniony w Zakładzie Badań Środowiska 

Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Jednym z efektów projektu była publikacja 

poświęcona ocenie ryzyka powodziowego w skali europejskiej oraz adaptacji do zagrożenia 

w świetle przyszłych projekcji klimatycznych (Z.4.II.2.14). W dorobku mam również dwie 

prace o charakterze ogólnym na temat funkcjonowania zbiorników retencyjnych (Z.4.II.4.5, 

Z.4.II.4.25). Prace te częściowo były finansowane ze środków na potencjał badawczy 

(Z.4.II.9.14, Z.4.II.9.15). Wspierałem także prace z zakresu wyznaczania przepływu 

brzegowego (Z.4.II.4.24) oraz zastosowania deflektorów w regulacji małych cieków 

(Z.4.II.2.22, Z.4.II.4.31). W roku 2018 ukazał się także rozdział monografii mojego autorstwa 

o charakterze dydaktycznym (Z.4.II.2.23) poświęcony oryginalnemu omówieniu równań 

przepływu wody w korytach otwartych. 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz 

popularyzujących naukę lub sztukę 

6a. Wprowadzenie 

 Moja praca dydaktyczna i organizacyjna jest ściśle związana z podejmowaną przeze 

mnie aktywnością badawczą. Swoje zaangażowanie dydaktyczne realizuję zarówno w 

języku polskim jak i angielskim. W pierwszym przypadku oznacza to takie obszary 

aktywności jak: prowadzenie przedmiotów (Z.3.6b,d), prowadzenie prac dyplomowych 

(Z.3.6b), promotorstwo pomocnicze prac doktorskich (Z.3.6b) oraz popularyzacja nauki 

(Z.3.6b,d). Natomiast w języku angielskim prowadzę zajęcia (Z.3.6b,d) oraz jedną 

zakończoną pracę dyplomową (Z.3.6b). Aktywność ta jest realizowana na Wydziale 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu. Szczegółowa lista podejmowanych działań w tym zakresie jest zamieszczona 

poniżej.  

 W ramach działalności organizacyjnej brałem udział w przygotowaniu kilku 

konferencji krajowych i jednej międzynarodowej (Z.4.II.8.1-12). Byłem i jestem również 

członkiem trzech krajowych i dwóch międzynarodowych komisji i stowarzyszeń (Z.4.II.10.1-

4). W jednym przypadku, tzn. Komisji Klimatologii, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza 

PAN, pełnię funkcję sekretarza (Z.4.II.10.5). Z kolei na macierzystym Wydziale biorę udział 

w pracach kilku komisji (Z.3.6c) i byłem sekretarzem jednej z nich, tzn. Wydziałowej Komisji 

Wyborczej (Z.3.6c). Pełnię również funkcję pełnomocnika Rektora UP w Poznaniu ds. 

kontaktów z IMGW-PIB (Z.3.6c). Dodatkowo byłem recenzentem 4 krajowych i 23 

międzynarodowych czasopism przygotowując łącznie 101 recenzji artykułów naukowych w 

języku angielskim (Z.4.II.13). 
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6b. Zestawienie osiągnięć dydaktycznych 

6.1. Prowadzenie zajęć na kierunku Inżynieria Środowiska 

język: polski 

okres:  2004-2020 

instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przedmioty: Przenoszenie masy i energii w rzekach (kierownik) 

 Hydrauliczne obliczenia przepustowości koryt rzecznych  

 (kierownik) 

 Ochrona przed powodzią (kierownik) 

 Hydromechanika (kierownik) 

 Prognozowanie procesów rzecznych (kierownik) 

 Mechanika płynów 

 Gospodarka wodna 

 Budowle piętrzące 

 Modelowanie matematyczne w inżynierii wodnej (kierownik) 

 Analiza ryzyka powodziowego (kierownik) 

6.2. Prowadzenie zajęć na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna 

język: polski 

okres:  2013-2020 

instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przedmioty: Ryzyko i zagrożenie powodziowe (kierownik) 

 Hydraulika i hydromechanika koryt rzecznych (kierownik) 

 Prognozowanie procesów rzecznych (kierownik) 

6.3. Prowadzenie zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna 

język: polski 

okres:  2013-2020 

instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przedmioty: Zarządzanie ryzykiem powodziowym  

w planowaniu przestrzennym (kierownik) 

6.4. Prowadzenie zajęć na kierunku Environmental Engineering and Protection 

język: angielski 

okres:  2018-2020 

instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przedmioty: Environmental Fluid Mechanics (kierownik) 

 Free Surface Flows (kierownik) 

 Engineering Hydrology (kierownik) 

 Hydrological Processes (kierownik) 

6.5. Prowadzenie zajęć na kierunku  

Geoinformation, Land Observation and Spatial Management 

język: angielski 

okres:  2019-2020 
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instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przedmioty: Geoprocessing (kierownik) 

 Flood Risk Management (kierownik) 

6.6. Prowadzenie zajęć w ramach programu ERASMUS+ 

język: angielski 

okres:  2011-2020 

instytucja: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przedmioty: Open Channel Flow (kierownik) 

 Applied Hydrology (kierownik) 

6.7. Prowadzenie zajęć na studiach polsko-niemieckich  

w ramach programu SOKRATES  

język: angielski 

okres: 2005-2007,  

instytucje:  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Uniwersytet im. Leibniza w Hanowerze  

przedmioty:  Flood Protection (kierownik) 

 Environmental Hydrology (kierownik) 

 Mathematical Modeling in Hydrology (kierownik) 

6.8. Udział w przygotowaniu studiów podyplomowych Geoinformacja  

język: polski 

okres: dotychczas nie został uruchomione,  

instytucja:  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

przedmioty:  Geoprzetwarzanie (kierownik) 

 Programowanie w GIS (kierownik) 

6.9. Kierowanie ukończonymi pracami dyplomowymi  

prace inżynierskie w języku polskim:  8 

prace magisterskie w języku polskim:  18 

prace magisterskie w języku angielskim: 1 

6.10. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 

promotora pomocniczego 

a. Wróżyński Rafał (2017): Analiza niepewności wyznaczania stref zagrożenia 

powodziowego. Promotor prof. UPP dr hab. inż. Mariusz Sojka, promotor 

pomocniczy dr inż. Tomasz Dysarz.  

Nadany stopień doktora z wyróżnieniem decyzją Rady Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP z dnia 21.09.2017r. 

b. Malinger Albert (2018): Ocena przepustowości terenów zalewowych na 

podstawie danych lidarowych. Promotor prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Kałuża, 

promotor pomocniczy dr inż. Tomasz Dysarz.  

Nadany stopień doktora z wyróżnieniem decyzją Rady Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP z dnia 29.11.2018r. 
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c. Maksymilian Rybacki (od 2018): Opracowanie metodyki oceny zagrożenia 

powodziowego dla obszarów dotkniętych powodziami miejskimi na przykładzie 

zlewni cieku Wierzbak. Opiekun naukowy prof. UPP dr hab. inż. Tomasz 

Kałuża, opiekun pomocniczy dr inż. Tomasz Dysarz. Wydział inżynierii 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP. 

6c. Zestawienie osiągnięć organizacyjnych  

6.11. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ds. kontaktów z 

IMGW PIB od roku 2013. 

6.12. Członek Wydziałowej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w latach 2005 - 2008. 

6.13. Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Inżynierii Środowiska  

i Gospodarki Przestrzennej UPP w latach  2012-2016. 

6.14. Członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród na Wydziale Inżynierii Środowiska  

i Gospodarki Przestrzennej UPP w latach 2012-2016. 

6.15.  Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej na Wydziale Inżynierii Środowiska  

i Gospodarki Przestrzennej UPP w latach 2012-2016. 

6.16. Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Inżynierii Środowiska  

i Gospodarki Przestrzennej UPP w latach 2016-2020. 

6.17. Członek Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w latach 

2016-2020. 

6.18. Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadr na Wydziale Inżynierii Środowiska i 

Gospodarki Przestrzennej w latach 2016-2020. 

6.19. Członek Zespołu, ds. jakości kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska na 

Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w latach 2012-2016, 

2016-2020. 

6.20. Członek Komisji ds. studiów podyplomowych Geoinformacja na Wydziale 

Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w latach 2017-2018. 

6.21. Członek Komisji ds. studiów anglojęzycznych na kierunku Geoinformation Science, 

Earth Observations and Spatial Management na Wydziale Inżynierii Środowiska i 

Gospodarki Przestrzennej w latach 2017-2019. 

6.22. Współorganizator Studiów Polsko Niemieckich w latach 2005-2007 w ramach 

programu SOKRATES pomiędzy Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej UPP a Uniwersytetem im. Leibniza w Hanowerze. 

6.23. Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i 

Energetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w latach 2019-2020 
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6.24. Członek wydziałowej komisji ds. budżetu na Wydziale Inżynierii Środowiska i 

Gospodarki Przestrzennej w latach 2019-2020 

6.25. Członek Rady Dydaktycznej dla kierunku Geoinformation, Earth Observation and 

Spatial Management na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki 

Przestrzennej w latach 2019-2020 

6.26. Członek Rady Dydaktycznej dla kierunku Environmental Engineering and 

Protection na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w latach 

2019-2020 

6d. Zestawienie osiągnięć w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki  

6.27. Udział w przygotowaniu i realizacji V Europejskiej Nocy Naukowców odbywającej 

się pod hasłem „Fantastic night – open the doors to your neighbour scientists”. 

wydarzenie było realizowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 

ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej nr 609848 w dniu 27.09.2013r. 

6.28. Udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu w 2013r. 

6.29. Udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu w 2014r. 

6.30. Udział w. Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu w 2015r. 

6.31. Udział w Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu w 2016r. 
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7. Oprócz kwestii wymienionych w pkt. 1-6 wnioskodawca może podać inne 

informacje ważne z jego punktu widzenia, dotyczące jego kariery zawodowej 

Zestawienie całego dorobku naukowo-badawczego 

 Mój dotychczasowy dorobek publikacyjny obejmuje łącznie 64 pozycje. 21 publikacji 

znajduję sie w bazie Journal Citation Reports (JRC), z czego 12 publikacji posiada 

współczynnik wpływu (IF), 9 publikacji jest bez IF. 17 publikacji znajduję się na liście B 

(MNiSW), 22 rozdziałów w monografii w języku angielskim, 4 rozdziały w języku polskim. 

Łączna liczba punktów wg MNiSW w dany roku opublikowania mojego dorobku 

naukowego wynosi 753 (528 bez publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego). 

Sumaryczny impact factor wg listy JCR to 19,254 (w danym roku opublikowania); 

liczba cytowań publikacji wg WoS: 131 (114 -bez autocytowań), a Indeks Hirscha wg WoS 

wynosi 5. Wg Scopusa liczba cytowań wynosi 150 a Indeks Hirscha wynosi 5. Natomiast 

Google Scholar podaje 353 cytowań oraz Indeks Hirscha równy 9. 

 

 

        .................................................... 
              (podpis wnioskodawcy) 


