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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

INSTYTUT EKONOMICZNO – SPOŁECZNY 
 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-54 

E-mail: ies@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Zakład Ekonomii i Polityki gospodarczej: 
 
Ekonomia w rolnictwie. 
 
Ekonomia przestrzenna i instytucjonalna. 
 
Działalność usługowa w agrobiznesie. 
 
Ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego. 
 
Efektywność gospodarowania energią. 
 
Polityka ekonomiczna w Polsce i świecie. 
 
Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. 
 
Rozwój regionalny i lokalny. 
 
Mała i średnia przedsiębiorczość. 
 
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. 
 
Rynek kapitałowy i finansowy. 
 
Teoria gospodarki rynkowej. 
 
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa: 
 
Ekonomika i organizacja gospodarstw ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów górzystych. 
 
Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej  na wsi 
i w rolnictwie. 
 
Zarządzanie w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.  

mailto:ies@ur.krakow.pl
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Finanse samorządów terytorialnych. 
 
Kapitał ludzki na wsi i w rolnictwie. 
 
Gospodarowanie ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych 
agrarnie. 
 
Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa: 
 
Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim i światowym 
ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. 
 
Restrukturyzacja doradztwa rolniczego na świecie ze szczególnym 
uwzględnieniem doradztwa rolniczego w Polsce. 
 
Efektywność wdrażania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej 
i polityki strukturalnej UE. 
 
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania i efekty procesów 
przemian strukturalnych 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Dywestycje w gospodarstwach rolniczych – istota, zakres, skutki.  
 
Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich objętych Siecią Natura 2000 na terenie 
Zielonych Płuc Polski. 
 
Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników 
i gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim 
i świętokrzyskim. 
 
Regionalne zróżnicowanie usług produkcyjnych w rolnictwie i ich 
wpływ na modernizację i przemiany strukturalne gospodarstw 
rodzinnych (analiza przestrzenno-czasowa). 
 
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju 
społeczno-gospodarczym obszarów cennych przyrodniczo w Polsce 
południowo-wschodniej. 
 
Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-
ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia 
unijnego. 
 
Zarządzanie procesem wdrażania wymogów wzajemnej zgodności 
w gospodarstwach rolniczych. 
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Projekty: 
 
Prospects for farmers’ support: advisory services in european akis 
(PRO AKIS), 7 Program Ramowy. 
 
Przyszłość doradztwa rolniczego w nowych warunkach realizacji 
Wspólnej Polityki Rolnej. 
Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich Ukrainy. 
 
Wsparcie aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców na wsi 
ukraińskiej w celu podniesienia ich jakości życia poprzez promocję 
agroturystyki jako narzędzia aktywizacji zawodowej. 
 
Wiedza i Doświadczenie, a podstawa komercjalizacji badań. 
 
Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby doradcze w świetle badań. 
 
Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union - 
Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine.  
 
Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union - 
Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine (International 
Visegrad Fund) 
 
Inne: 
 
Program wsparcia rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim 
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym 
sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich. 
 
Metodyka badań oraz wstępny plan programu rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich województwa śląskiego. 
 
Inicjatywa na rzecz rozwoju rolnictwa organicznego 
w województwie małopolskim na lata 2010-2012. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wprowadzenie do teorii gospodarki rynkowej. 
 
Uwarunkowania konkurencyjności w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 
 
Ekonomiczne i społeczne aspekty strategii zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w krajach UE. 
 
Giełdy towarowe i kapitałowe. 
 
Zakres i struktura finansowania gospodarstw rolnych. 
  
Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w zakresie 
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społecznym i majątkowym. 

 

Dwusemestralne studia podyplomowe: Studium wiedzy o Unii 
Europejskiej AGRO-UNIA. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce. 
 
Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

 ZAKŁAD EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-54 
 

E-mail: zeipg@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Ekonomia w rolnictwie. 
 
Ekonomia przestrzenna i instytucjonalna. 
 
Działalność usługowa w agrobiznesie. 
 
Ekonomiczne aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego. 
 
Efektywność gospodarowania energią. 
 
Polityka ekonomiczna w Polsce i świecie. 
 
Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. 
 
Rozwój regionalny i lokalny. 
 
Mała i średnia przedsiębiorczość. 
 
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. 
 
Rynek kapitałowy i finansowy. 
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Teoria gospodarki rynkowej. 
 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Regionalne zróżnicowanie usług produkcyjnych w rolnictwie i ich 
wpływ na modernizację i przemiany strukturalne gospodarstw 
rodzinnych (analiza przestrzenno-czasowa). 
 
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju 
społeczno-gospodarczym obszarów cennych przyrodniczo w Polsce 
południowo-wschodniej. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wprowadzenie do teorii gospodarki rynkowej. 
 
Uwarunkowania konkurencyjności w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 
 
Ekonomiczne i społeczne aspekty strategii zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w krajach UE. 
 
Giełdy towarowe i kapitałowe. 
 
Zakres i struktura finansowania gospodarstw rolnych. 
 
Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w zakresie 
społecznym i majątkowym. 
 
Dwusemestralne studia podyplomowe: Studium wiedzy o Unii 
Europejskiej AGRO-UNIA. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce. 
 
Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

 ZAKŁAD EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA 

Dane 
kontaktowe 
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Adres: 

 
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-54 
 

E-mail: zeior@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Ekonomika i organizacja gospodarstw ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów górzystych. 
 
Organizacja gospodarstw rolniczych ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarstw  drobnych. 
 
Analiza produkcyjno – ekonomiczna różnych form  własności i typów 
gospodarstw rolniczych. 
 
Badania procesów rozwojowych i dywestycyjnych 
w gospodarstwach rolnych. 
 
Kooperacje  i rożne formy współpracy gospodarstw z przemysłem 
rolno – spożywczym. 
 
Analiza i ocena zjawisk recesywnych i kryzysowych w rolnictwie. 
  
Rolnictwo na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem 
dużych miast.  
 
Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Strukturalnej na wsi 
i w rolnictwie.  
 
Interwencjonizm państwowy w rolnictwie polskim i europejskim. 
 
Struktury instytucjonalne interwencjonizmu  państwowego. 
 
Wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarstw indywidualnych. 
 
Oddziaływanie I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój 
rolnictwa i gospodarstw w południowej Polsce. 
  
Wspieranie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich.  
 
Zarządzanie w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.  
 
Zastosowanie rachunkowości zarządczej w gospodarstwach rolnych. 
 
Rachunek kosztów w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. 
 
Systemy ewidencji  zasobów, procesów  i wyników 
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w gospodarstwach rolnych. 
 
Planowanie strategiczne rozwoju wsi i rolnictwa w ujęciu 
terytorialnym.  
 
Finanse samorządów terytorialnych.  
 
Współczesne metody i instrumentarium budżetowania w JST. 
 
Metody angażowania interesariuszy w procesy planowania 
finansowego w JST. 
 
Budżet zadaniowy i budżet partycypacyjny w polskich JST. 
 
Koszty i ich rachunki w JST. 
 
Rachunkowość zarządcza i wymogi informacyjne procesów 
podejmowania decyzji w JST. 
 
Kapitał ludzki na wsi i w rolnictwie.  
 
Ocena zmian ilościowych i jakościowych zasobów pracy. 
 
Migracje ludności wiejskiej i rolniczej w rolnictwie ze szczególnym 
uwzględnieniem południowej Polski. 
 
Problemy zarządzania gminami na obszarach o zanikających 
funkcjach rolniczych.    
 
Gospodarowanie ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych 
agrarnie. 
 
Analiza procesów dezagraryzacji wsi. 
 
Renty z ziemi rolniczej. 
 
Przemiany strukturalne i agrarne w południowej Polsce. 
 
Odłogowanie i ugorowanie  ziemi rolniczej. 
 
Przekształcanie stosunków własnościowych w rolnictwie.  
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Dywestycje w gospodarstwach rolniczych – istota, zakres, skutki. 
 
Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich objętych Siecią Natura 2000 na terenie 
Zielonych Płuc Polski. 
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Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników 
i gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim 
i świętokrzyskim. 
 
Projekty:  
 
Program wsparcia rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim 
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym 
sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich. 
 
Metodyka badań oraz wstępny plan programu rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich województwa śląskiego. 
 
Inicjatywa na rzecz rozwoju rolnictwa organicznego 
w województwie małopolskim na lata 2010-2012. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

  

Wprowadzenie do teorii gospodarki rynkowej. 
 
Uwarunkowania konkurencyjności w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 
 
Ekonomiczne i społeczne aspekty strategii zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w krajach UE. 
 
Giełdy towarowe i kapitałowe. 
 
Zakres i struktura finansowania gospodarstw rolnych. 
 
Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w zakresie 
społecznym i majątkowym. 
 
Dwusemestralne studia podyplomowe: Studium wiedzy o Unii 
Europejskiej AGRO-UNIA. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce. 
 
Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

ZAKŁAD ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I DORADZTWA 
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Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-38 
 

E-mail: zdr@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim i światowym 
ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. 
 
Analiza procesów zachodzących w UE-15 i UE-12, czyli poszukiwanie 
odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu UE-15, a w jakim nowe kraje 
członkowskie muszą borykać się z konsekwencjami dysproporcji 
podziału środków WPR do roku 2013. Inne zagadnienia w tym 
problemie to cechy polaryzacji gospodarstw w Polsce i krajach UE – 
podobieństwa i różnice oraz konsekwencje dla struktury dochodów 
rodzin rolniczych. 
 
Analiza trendów zachodzących w rolnictwie krajów transformacji 
gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
Ocena instytucji w procesie przemian strukturalnych i społeczno-
ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia UE 
(we współpracy z IRWIR PAN). 
 
Restrukturyzacja doradztwa rolniczego na świecie ze      
 szczególnym uwzględnieniem doradztwa rolniczego w Polsce. 
 
Procesy komercjalizacji i prywatyzacji publicznego doradztwa 
rolniczego. 
 
Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego na świecie. 
 
Rolę doradztwa rolniczego w Systemach Wiedzy i Informacji 
Rolniczej. 
 
Potrzeby rolników jako podstawa doskonalenia pracy doradczej. 
 
Efektywność wdrażania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej 
i polityki strukturalnej UE. 
 
Program badań dotyczy analizy Wspólnej Polityki Rolnej, określenia 
konsekwencji w polityce rolnej dla procesu integracji Polski ze 
strukturami UE. Obejmuje: efekty doradztwa rolniczego we 
wdrażaniu instrumentów WPR w Polsce; rolę programów UE w 
rozwoju obszarów wiejskich; efekty wdrażania instrumentów 
polityki strukturalnej na obszarach wiejskich; ocenę procesów 
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dostosowawczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej do 
wymogów UE; ocenę stopnia zaspokajania potrzeb doradczych 
ludności obszarów wiejskich przez doradców ODR wobec 
konkurencyjności firm konsultingowych. 
 
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania i efekty procesów 
przemian strukturalnych. 
 
Ocena realizacji strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin 
i regionów. 
 
Doświadczenia z okresu transformacji systemowej w Polsce po 1989 
roku. 
 
Rola kredytu w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów 
wiejskich w XX wieku. 
 
Kierunki migracji na obszarach wiejskich. 
 
Postawy społeczności wiejskiej wobec wyzwań współczesności. 
 
Zarządzanie lokalną gospodarką turystyczną. 
 
Rola kapitału społecznego, ludzkiego i kulturowego w rozwoju 
społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich. 
 
Skala i kierunki działań adaptacyjnych podejmowanych wśród 
rolników Małopolski. 
 
Stan i perspektywy rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości 
mieszkańców w małopolskich gminach. 
 
Świadomość ekologiczna mieszkańców małopolskich gmin. 
 
Znaczenie agroturystyki jako kierunku rozwoju społeczno-
gospodarczego obszarów wiejskich. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Zarządzanie procesem wdrażania wymogów wzajemnej zgodności 
w gospodarstwach rolniczych. 
 
Projekty:  
 
Prospects For Farmers’ Support: Advisory Services In European Akis 
PRO AKIS, 7 Program Ramowy. 
 
Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-
ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia 
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unijnego. 
 
Przyszłość doradztwa Rolniczego w nowych warunkach realizacji 
Wspólnej Polityki Rolnej.  
 
Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich Ukrainy. 
 
Wsparcie aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców na wsi 
ukraińskiej w celu podniesienia ich jakości życia poprzez promocję 
agroturystyki jako narzędzia aktywizacji zawodowej.  
 
Wiedza i Doświadczenie, a podstawa komercjalizacji badań. 
 
Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby doradcze w świetle badań 
w ramach tematu STAĆ NA STRAŻY IDEI LEADER (Bariery we 
wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania 
oraz doradców i ekspertów w ich usuwaniu). 
 
Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union - 
Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine.  
 
Economics, Social Policies and Citizenship in the Europe of Regions 
w ramach Erasmus Intensive Program.  
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wprowadzenie do teorii gospodarki rynkowej. 
 
Uwarunkowania konkurencyjności w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 
 
Ekonomiczne i społeczne aspekty strategii zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i w krajach UE. 
 
Giełdy towarowe i kapitałowe. 
 
Zakres i struktura finansowania gospodarstw rolnych. 
 
Ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych w zakresie 
społecznym i majątkowym. 
 
Dwusemestralne studia podyplomowe: Studium wiedzy o Unii 
Europejskiej AGRO-UNIA. 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce. 
 
Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania koncepcji 
zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-82, 12 662-43-53 

E-mail: kszur@ur.krakow.pl, kl@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Doskonalenie technologii uprawy zbóż, kukurydzy, roślin oleistych 
i strączkowych. Celem prac jest uzyskanie informacji na temat 
najbardziej przydatnych do uprawy odmian i technologii w 
warunkach siedliskowych Polski Południowej oraz ocena wpływu 
wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie wyżej 
wymienionych grup roślin. 
 
Wpływ technologii uprawy na plonowanie wybranych roślin 
okopowych – ocena przydatności średnio późnych i późnych odmian 
ziemniaka jadalnego oraz skrobiowego do uprawy w warunkach 
Polski Południowej. 
 
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon ziela oraz 
zawartość składników odżywczych i nieodżywczych w liściach 
rodów i odmian gryki. 
 
Ocena stosowania efektywnych mikroorganizmów w uprawie ziół. 
 
Wpływ nawożenia na plonowanie wierzby energetycznej. 
  
Optymalizacja produkcji pasz na użytkach zielonych (nawożenie, 
użytkowanie, konserwacje). 
 
Urządzanie terenów zadarnionych (trawniki, stadiony, wały 
rzeczne). 
 
Ocena okrywy roślinnej gleby na kształtowanie się ilościowe 
i jakościowe zasobów wodnych (zbiorowiska trawiaste, leśne, grunty 
orne). 
 
Produkcja roślinna traw. 
 

Projekty 
 

Granty: 

mailto:kszur@ur.krakow.pl
mailto:kl@ur.krakow.pl
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badawczo – 
rozwojowe 

 
Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie oraz kształtowanie 
się wskaźników wegetacyjnych łanu wybranych odmian rzepaku 
ozimego w aspekcie doradztwa nawozowego i prognozowania plonu. 
 
Produkcyjna i środowiskowa weryfikacja stosowania szczepionek 
bakteryjnych i nawozu mikroelementowego w uprawie grochu i jego 
mieszanek jako opcji technologicznych dla rolnictwa 
zrównoważonego. 
 
Projekty:  
 
Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów 
przyjaznych środowisku, POIG. 
  
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Rolnictwo ekologiczne. 
 
Rolnictwo integrowane. 
 
Nowe technologie w uprawie roślin. 
 
Zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach 
zadarnionych (łąki, pastwiska, tereny rekreacyjne, wały rzeczne). 
  
Sposoby zakładania różnego rodzaju terenów trawiastych. 
 
Rola zbiorowisk zadarnionych w środowisku przyrodniczym. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Stacje Doświadczalne w Prusach k. Krakowa oraz w Czarnym Potoku 
– Krynica. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Automatyczny Analizator białka Foss Tecator 2300 Kjeltec Unit 
Analizer; aparat do oznaczania azotu Kjeltec System 1026 Distillng 
Unit; kalorymetr KL – 12 Mn; system do pomiaru intensywności 
fotosyntezy LCi – SD; suszarka laboratoryjna FED 720; młyn 
ultraodśrodkowy ZM200 z wyposażeniem; porometr automatyczny z 
programem ET2; aparat do mierzenia powierzchni asymilacyjnej 
+promieniowania SunScan – Delta T; aparat do mierzenia 
powierzchni liści Li – 3100 Area Meter; miernik promieniowania 
Linear Quantum Sencor LiCor; mikrokomputerowy przyrząd 
wielofunkcyjny CX – 732; aparatura firmy Soil Moisture Equipment 
Corporation (Eijkelkamp) służącą do pobierania prób glebowych; 
automatyczna stacja meteorologiczna Hardi Metpole. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analizy chemiczne: oznaczanie zawartości białka ogólnego 
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w surowcach roślinnych. 
  
Analizy biologiczne: oznaczanie powierzchni asymilacyjnej liści i 
łanu; określenie indeksu zieleni łanu roślin rolniczych; oznaczenie 
indeksu zieloności liści (SPAD). 
 
Doradztwo: 
 
Ekologiczna i konwencjonalna uprawa roślin rolniczych. 
  
Nasiennictwo wybranych gatunków roślin. 
 
Konsultacje: 
 
Ekologiczna i konwencjonalna uprawa roślin rolniczych. 
  
Nasiennictwo wybranych gatunków roślin. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Niskonakładowe technologie upraw zbóż, roślin oleistych 
i strączkowych. 
 
Technologia uprawy kukurydzy na ziarno. 
 
Technologia uprawy ziemniaka. 
 
Uprawa wierzby na cele energetyczne. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
 
Patenty: 
 
Urządzenie do pobierania próbek (nr 212867).  
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe: 
 
Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Stacja 
Doświadczalną Oceny Odmian z siedzibą w  Węgrzcach, 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 
Hary i Janson, Spółka Jawna, Gliwice, 
Urząd Miasta Krakowa, 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny 
Inspektorat –Wydział Nasiennictwa. 
 
Podmioty zagraniczne 
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Slovak University of Agriculture – Nitra, Katedra Rastlinnej Výroby, 
Słowacja. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

 KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-66 

E-mail: kaier@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Płodozmiany specjalistyczne, zwłaszcza zbożowe. 
 
Zmiany florystyczne na polach uprawnych i odłogach polski 
południowej. 
 
Rolnictwo ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne – badania 
ankietowe. 
 
Rośliny energetyczne. 
 
Niechemiczne metody ograniczania zachwaszczenia. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wpływ uprawy pszenżyta w płodozmianie i monokulturach 
zbożowych na wybrane fizyczne, chemiczne i biologiczne 
właściwości gleb. 
 
Wpływ uprawy pszenżyta w płodozmianie i monokulturach 
zbożowych na wybrane fizyczne, chemiczne i biologiczne 
właściwości gleb 
 
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i warunków 
siedliska na plonowanie i wartość odżywczą ozimych odmian orkiszu 
pszennego (Triticum aestivum ssp. spelta L.). 
 
Projekty: 
 
Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów 
przyjaznych środowisku, BIOMASA, POIG. 
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Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Dywersyfikacja produkcji rolniczej z uwzględnieniem obszarów 
o trudnych warunkach oraz unikatowych walorach przyrodniczych. 
 
Efektywność uprawy roślin na cele nieżywnościowe. 
 
Bioróżnorodność w programach rolno środowiskowych. 
 
Zasady ekologicznego prowadzenia upraw. 
 
Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR 
w Krakowie. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Stacje doświadczalne wyposażone w sprzęt niezbędny 
do prowadzenia doświadczeń polowych (siewu, pielęgnacji i zbioru) 
 w Mydlnikach k. Krakowa oraz górska w Czarnej k. Krynicy. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

INFRAXACT - analizator próbek w bliskiej podczerwieni; SUN SCAN 
SYSTEM - urządzenie do pomiaru powierzchni asymilacyjnej łanu 
oraz przepływu PAR w łanie,  fluorymetr HANDY-PEA; 
chlorofilomierz MINOLTA SPAD 502PL, penetrologger elektroniczny, 
młyn tnący SM 100C. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Ekologia i biologia chwastów. 
 
Ginące i zagrożone gatunki chwastów. 
 
Szkodliwość i sposoby ograniczania zachwaszczenia.  
 
Bioindykacja siedlisk polnych. 
 
Badania odporności chwastów na herbicydy. 
 
Doradztwo 
w zakresie: 
 
Wyznaczania granicy rolno-leśnej; 
 
Glebochronności roślin oznaczanej w warunkach naturalnych 
i symulowanych; 
 
Wyznaczania wartości danych liczbowych przydatnych w metodach 
parametrycznych równań strat gleby (USLE) oraz plonowania roślin 
(EPIC); 
 
Efektywności uprawy zbóż i mieszanek zbożowych w systemie 
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konwencjonalnym i ekologicznym; 
 
Przydatności do uprawy w warunkach górskich Beskidu Niskiego 
tradycyjnych i nowych gatunków i odmian roślin uprawnych; 
 
Skuteczności pestycydów w warunkach górskich; 
 
Możliwości zwalczania Barszczu Sosnowskiego. 
 
Konsultacje 
w zakresie: 
 
Uprawy roli i roślin, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego 
i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej; 
 
Agroturystyki jako formy dywersyfikacji produkcji rolniczej; 
 
Konwersji na system ekologiczny oraz atestacji gospodarstw 
ekologicznych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Certyfikaty: 
 
Prof. dr hab. Terasa Dąbkowska -  audytor  techniczny w procesach 
akredytacji jednostek certyfikujących podmioty działające 
w zakresie rolnictwa ekologicznego (produkcja, przetwórstwo, 
wprowadzanie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego) 
udział w audytach akredytacyjnych oraz audytach w nadzorze nad 
przyznanymi akredytacjami. 
 
Prof. dr hab. Kazimierz Klima - uprawnienia inspektora testującego 
gospodarstwa ekologiczne. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 
 

  

 
 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA CHEMII I FIZYKI 

Dane 
kontaktowe 
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Adres: al./ul. Balicka 122, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-36 

E-mail: skch@ur.krakow.pl, kchf@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Synteza heterocykliczna: synteza nowych układów wykazujących 
fluorescencję w fazie stałej (zastosowanie w komórkach 
elektroluminescencyjnych). 
 
Właściwości oraz przemiany fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne 
polisacharydów.  
 
Zagospodarowanie odpadów rolniczych. 
 
Modyfikowanie nanorurek węglowych. 
 
Pozyskiwanie biopaliw IV generacji z biomasy celulozowo – 
ligninowej. 
 
Wykorzystanie spektroskopii UV-VIS, IR w badaniach materiałów 
biologicznych. 
 
Wytwarzanie nanocząstek metali i badanie ich wpływu 
na mikroorganizmy. 
 
Modyfikacje metodyki pomiaru kleikowania skrobi.  
 
Opracowania teoretyczne: szczególna teoria względności; wektory 
niezmiennicze, procesja Thomasa, równanie BMT. 
 
Bezinwazyjne obrazowanie wnętrza tkanek biologicznych 
z wykorzystaniem tomografii magnetyczno-rezonansowej. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Nanosensory do monitorowania zawartości, stanu świeżości 
i zawilgocenia żywności w opakowaniach foliowych. 
 
Hydroliza celulozy z udziałem aktywowanych widzialnym światłem 
liniowo spolaryzowanym enzymów cellulolitycznych dostępnych 
komercyjnie oraz izolowanych z mikroorganizmów. 
 

 
Aparatura 
specjalistyczna 
 

 

Spektrofotometry UV-VIS, FTIR; spektrofluorymetr; 
wysokociśnieniowa chromatografia żelowa (High Pressure Size 
Exclusion Chromatography HPSEC) z detektorem wielokątowego 
rozpraszania światła laserowego (Multi-Angle Laser Beam Scattering 
MALLS) i detektorem refraktometrycznym (RI). 

mailto:skch@ur.krakow.pl
mailto:kchf@ur.krakow.pl
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Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Pomiary bezwzględnych mas cząsteczkowych oraz promieni 
hydrodynamicznych cząsteczek biopolimerów, w szczególności 
polisacharydów i białek. 
 
Pomiary podstawowych wielkości fizycznych (gęstość, lepkość, 
napięcie powierzchniowe, aktywność optyczna, współczynnik 
załamania itp.). 
 
Pomiary  spektrofotometryczne: UV, VIS (200-900 nm), FTIR 
(przystawka ATR, kuweta cieczowa KRS, pastylki KBr). 
 
Pomiary w impulsowych polach magnetycznych (do 16T) 
i elektrycznych. 
 
Badania termodynamicznych właściwości ultraczułym 
kalorymetrem różnicowym (DSC). 
 
Tomografia magnetycznego rezonansu wnętrza materiałów 
biologicznych. 
 
Doradztwo: 
 
Projektowanie i wykonanie niestandardowej aparatury pomiarowej. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Patenty/wzory użytkowe: 3 
 
Zgłoszenia patentowe: 4 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

 KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
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Telefon: 
 

12 662-43-41 

E-mail: kchris@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Nawożenie, a jakość plonów. 
 
Ocena jakości płodów rolnych, pasz i żywności. 

 
Sposoby ograniczania fito przyswajalności metali ciężkich z gleb 
skażonych. 
 
Skutki nawożenia w długotrwałych doświadczenia statycznych. 
 
Rolnicza utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych – 
Badania nad możliwością ich przyrodniczego wykorzystania. 
 
Ocena toksyczności różnych materiałów środowiskowych (gleba, 
osady denne, osady ściekowe, woda) przy wykorzystaniu biotestów. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wykorzystanie  biotestów jako wskaźników zanieczyszczenia gleb na 
terenie województwa małopolskiego. 
 
Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie i kształtowanie się 
wskaźników wegetacyjnych łanu wybranych odmian rzepaku 
ozimego w aspekcie doradztwa nawozowego i prognozowania plonu. 
 
Wpływ wielokrotnych przejazdów ciągnika na plonowanie 
mieszanki trawiasto koniczynowej przy zróżnicowanym nawożeniu 
mineralnym. 
 
Ocena efektywności i korzyści stosowania nawozu Saletrosanu 
26 makro w uprawach szczególnie narażonych na niedobory siarki 
w glebie, w tym w uprawie rzepaku ozimego. 
 
Projekty: 
 
Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów 
przyjaznych środowisku, BIOMASA, POIG. 
 
Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji 
i biofumigacji gleby AGROBIOKAP, POIG. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 

 

Skażenia środowiska toksynami pochodzenia mineralnego. 
 
Technologie nawożenia roślin uprawnych. 
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inne Nowe technologie w przetwarzaniu odpadów. 
 
Wykorzystanie baterii biotestów w ocenie toksyczności gleb 
i osadów dennych. 
 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria służące do 
 
Analiz fizykochemicznych gleby, roślin, odpadów; 
 
Analiz chromatograficznych; 
 
Analiz spektralnych; 
 
Analiz ekotoksyczności próbek środowiskowych (gleba, osady 
denne, woda,  odpady). 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Spektrometr Optima 7300 DV PerkinElmer; chromatograf gazowy 
Varian 4000 GC/MS; woltamperometr 797 VA Computrace; 
spektrometr ASA, typ Solar M6 Mk2 Dual; analizator rtęci AMA 254; 
analizator azotu KjeltecTM2300; analizator Microtox; model 500. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analizy fizykochemiczne gleb, gruntów, wód w aspekcie remediacji 
środowiska. 
 
Badanie ekotoksyczności różnych próbek środowiskowych. 
 
Doradztwo: 
 
Opinie w sprawach przyrodniczego zagospodarowania odpadów 
komunalnych, przemysłowych, itp. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Technologia przygotowania warstw rekultywacyjnych 
w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych, w tym składowisk 
odpadów. 
 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
 
Certyfikaty: 
 
Prof. dr hab. Czesława Jasiewicz – Certyfikat nr 587/E/07 Audytora 
Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg Normy 
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ISO 14001:2004; członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
w Zespole Ochrony Zdrowia i Środowiska. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Azoty –Tarnów S.A. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al./ul. Podłużna 3, 30-239 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 425-33-01 

E-mail: rkfr@ur.krakow.pl 
 
 

Profil 
badawczy 

 

Odporność roślin na abiotyczne (susza, niska temperatura) 
i biotyczne (patogeny grzybowe) niekorzystne czynniki środowiska 
(percepcja sygnałów środowiskowych, ekspresja genów, genomika 
odporności, biochemiczne i ekofizjologiczne mechanizmy reakcji, 
metody selekcji z wykorzystaniem markerów molekularnych 
i fizjologicznych, narzędzia biotechnologiczne służące podwyższaniu 
odporności).  
 
Wpływ systemu antyoksydacyjnego roślin na jakość produktów 
pochodzenia roślinnego i możliwość wykorzystania roślin 
w fitoremediacji.  
 
Wpływ stresów środowiskowych na jakość surowców zielarskich. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Opracowanie metodyki oceny mrozoodporności pszenicy ozimej 
w oparciu o pomiar fluorescencji chlorofilu. 
 
Rola aklamacji aparatu fotosyntetycznego w kształtowaniu 
mrozoodporności pszenżyta ozimego 
 
Projekty: 
 
Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty 
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o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki (GENMARK), PBS. 
 

Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż 
o zwiększonej odporności na suszę, POLAPGEN-BD, POIG. 
 

Wykorzystanie kapusty białej na potrzeby fitoremediacji 
i biofumigacji gleby, AGROBIOKAP, POIG. 
  

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Zastosowanie markerów molekularnych w hodowli roślin. 
 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Fitotron – zespół komór wegetacyjnych i szklarni o kontrolowanych 
warunkach wegetacji. 
 
Tunele foliowe. 
 
Pole doświadczalne. 
 
Laboratoria analityczne. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Laboratoria biologii molekularnej:  
 
wirówki, termocyklery, aparaty do elektroforezy poziomej 
i pionowej, termocykler Real-Time PCR (7500, Applied BioSystem), 
systemy do wizualizacji żeli/membran w tym z możliwością detekcji 
fluorescencji i chemiluminescencji (ChemiDoc, Bio-Rad), 
spektrofotometry UV-VIS. 
 
Laboratorium ekofizjologii:  
 
fluorymetry: FMS2 i HandyPEA (Hansatech), obrazowanie 
fluorescencji chlorofilu (FluorCAM, PSI), analizator gazów 
w podczerwieni (Cirras 3, PP System), osmometr, urządzenie do 
badania potencjału wody metodą punktu rosy (Vescor). 
 
Laboratorium kultur in vitro. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza 
 
Analizy: 
 
Biochemiczne (aktywność enzymów, zawartość cukrów, fenoli, 
antyoksydantów); 
 
Molekularne: markery molekularne, ilościowy PCR, analizy białek, 
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w tym western blotting; 
 
Ekofizjologiczne: gospodarka wodna roślin, fluorescencja chlorofilu – 
bioindykacja stresu środowiskowego, wymiana gazowa roślin; 
 
kulury in vitro. 
 
Doradztwo: 
 
Szeroko pojęta biotechnologia roślin.  
 
Odporność roślin na biotyczne i abiotyczne niekorzystne czynniki 
środowiskowe. 
 
Konsultacje: 
 
Szeroko pojęta biotechnologia roślin.  
 
Odporność roślin na biotyczne i abiotyczne niekorzystne czynniki 
środowiskowe. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Nie są obecnie ofertą zewnętrzną, są tworzone w ramach konsorcjów 
naukowo-przemysłowych. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
IFR PAN, 
Konsorcjum AGROBIOKAP (lider: Politechnika Gdańska), 
Konsorcjum POLAPGEN (lider: IGR PAN), 
Konsorcjum GENMARK: HR Strzelce, HR Danko, IFR PAN, 
Politechnika Rzeszowska. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Norweski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych, Aas; Bioforsk 
Norwegia, 
Instytut Ochrony Roślin, Węgierska Akademia Nauk, Węgry. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB 

Dane 
kontaktowe 
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Adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-70 

E-mail: kgiog@ur.krakow.pl 
 
 

Profil 
badawczy 

 

Geochemia, geneza i klasyfikacja gleb (rozpatrywanie związków  
pomiędzy podłożem skalnym, a właściwościami gleb 
i opracowywanie kryteriów klasyfikacji typologicznej gleb). 
 
Kartografia gleb (sporządzanie map gleb obszarów chronionych). 
 
Degradacja i Ochrona gleb, szczególnie w terenach górskich (ba- 
dania inwentaryzacyjne nad zawartością składników toksycznych  
w glebach zarówno obszarów chronionych, jak i terenów miejskich  
i zniszczonych przez przemysł oraz badania nad efektami remediacji 
tych gleb). 
 
Siedliskoznawstwo i ekologia gleb (określanie wzajemnych relacji  
między roślinnością i glebą oraz szacowanie aktywności biologicznej 
gleb i ich bioróżnorodności). 
 
Fizyka gleb (badania dotyczą wpływu procesów pedogenetycznych  
i morfogenetycznych na kształtowanie właściwości retencyjnych,  
wodno-powietrznych, infiltracyjnych i zwięzłości gleb). 
 
Mikromorfologia gleb (zastosowanie metod mikromorfologicznych  
w badaniach właściwości fizycznych – rodzajów makro- i mikro- 
struktury gleb w celu udokumentowania procesów glebotwórczych  
i biologicznych gleb). 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wpływ sposobu użytkowania na zasoby węgla organicznego, azotu 
i siarki w glebach górskich zagospodarowanych rolniczo. 
 
Wpływ agrotechniki i zanieczyszczeń przemysłowych na aktywność 
biologiczną gleby oraz jej właściwości chemiczne 
i mikromorfologiczne. 
 
Wpływ melioracji odwadniających na kierunek procesów 
pedogenicznych gleb hydrogenicznych i semihydrogenicznych oraz 
skład gatunkowy roślinności bagiennej olszyny górskiej (Caltho-
Alnetum) w Babiogórskim Parku Narodowym. 
 
Charakterystyka gleb mikrosiedlisk wiatrowałów drzewostanu 
świerkowego BgPN. 
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Pedogenetyczne uwarunkowania retencji i ruchu wody w glebach 
wytworzonych z pyłów lessopodobnych na obszarze Karpat. 
 
Formy fosforu w antropogenicznie przekształconych glebach 
Krakowa wzbogaconych w ten składnik i jego dynamika w roztworze 
glebowym. 
 
Wpływ procesów renaturyzacyjnych na właściwości gleb, wód oraz 
skład roślinności bagiennej olszyny górskiej (Caltho Alnetum) 
w Babiogórskim Parku Narodowym. 
 
Wpływ aktywności biologicznej gleb użytkowanych rolniczo 
na zawartość różnych form węgla organicznego. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Aktualny stan, zagrożenia (zanieczyszczenie, erozja) i ochrona gleb  
górskich (właściwe sposoby użytkowania, ochrona). 
 
Zasady klasyfikacji gleb według Systematyki Gleb Polski i Word 
Reference Base for Soil Resources. 
 
Gleby siedlisk chronionych. 
 
Wielofunkcyjna rola gleby – omówienie roli gleb, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich funkcji pozaprodukcyjnych. 
 
Gospodarowanie na obszarach chronionych. 
 
Rolnictwo na obszarach Natura 2000. 
 
Gleby ekosystemów mokradłowych – charakterystyka, rola 
w środowisku, ochrona.  
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria chemii gleby oraz fizyki gleby. 
 
Pracownia mikromorfologii gleby. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Spektrofotometr PHARO 100; LECO 2000 analizator węgla, azotu 
i siarki; TOC zestaw do oznaczania całkowitego węgla organicznego 
i azotu ogólnego; aparat Kjeldahla "Kjeltec”; spektrofotometr UV-
Vvis DU640;  penetrometr do badań górnych warstw gleby; zestaw 
do pomiarów wilgotności gleby; zestaw do poboru roztworu 
glebowego; zestaw do określania charakterystyki pF; 
wilgotnościomierz glebowy; przepuszczalnościomierz; aparat do 
oznaczania właściwości wodnych gleb; zestaw do badań 
mikromorfologicznych; przycinarka do szlifów glebowych; 
mikroskop polaryzacyjny;  oprogramowanie do analizy obrazu. 
 

Oferta                      
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dla biznesu Analiza: 
 
Gleboznawcze prace kartograficzne. 
 
Ekspertyzy glebowo-siedliskowe. 
 
Ekspertyzy i oceny warunków glebowych. 
  
Wykonanie monolitów glebowych. 
  
Oceny przydatności i wartości użytkowej gleb w polu.  
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty zagraniczne 
 
Faculty/School of Architecture And The Built Environment, Royal 
Institute of Technology, Stockholm, Szwecja. 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al./ul. Łobzowska 24, 31-140 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-44-16, 12 633-36-06 

E-mail: khrin@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Badania struktury kariotypu i chromosomów płci u wybranych 
roślin użytkowych. 
 
Cytogenetyczne i molekularne badania bioróżnorodności roślin. 
 
Indukcja in vitro organogenezy oraz embriogenezy somatycznej 
i gametycznej u roślin jednoliściennych. 
 
Biologia nasion. 
 
Fizjologiczne i molekularne wskaźniki odporności na stresy 
biotyczne. 
 
Hodowla heterozyjna zbóż. 
 
Produktywność nasienna traw. 
 

Projekty 
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badawczo – 
rozwojowe 

Granty: 
 
Analiza kariotypu u dwóch gatunków Rumex z systemem 
chromosomów płci XX/XY1Y2. 
 
Wykorzystanie markerów fizjologicznych oraz markerów DNA 
w poszukiwaniu form jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 
o podwyższonej odporności na infekcje Fusarium culmorum. 
 
Identyfikacja czynników odpowiedzialnych za spoczynek 
i kiełkowanie ziarniaków pszenicy (Triticum aestivum). 
 
Pochodzenie populacji Bromus erectus i Bromus benekenii w Polsce. 
 
Stabilność produktywności nasiennej kostrzewy łąkowej 
ze szczególnym uwzględnieniem osypywania nasion. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkolenia z roślinnych kultur in vitro i markerów molekularnych. 
 
Studium Podyplomowe: Hodowla Roślin I Nasiennictwo. 
 
Wykłady dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR w Krakowie. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Stacja Doświadczalna w Prusach k. Krakowa. 
 
Szklarnia. 
 
Pokój wzrostowy z regulowanym fotoperiodem i temperaturą dla 
kultur in vitro. 
 
Laboratoria: biologii molekularnej, kultur in vitro, cytogenetyki, 
nasiennictwa, hodowli odpornościowej. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Aparaty do elektroforezy horyzontalnej, wertykalnej, żeli 
poliakrylamidowych; zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 
białek; autoklawy, bioreaktor okresowo-zalewowy Rita; cieplarki 
mikrobiologiczne; homogenizator ultradźwiękowy,  inkubator 
z wytrząsaniem i chłodzeniem; komory laminarne z poziomym 
i pionowym przepływem powietrza; komory klimatyczne,  
liofilizator; mikrotom rotacyjny; mikroskopy: Nikon 
(fluorescencyjny, z kontrastem fazowym), odwrócony, 
stereoskopowe, wraz z osprzętem (kamery cyfrowe, aparaty 
fotograficzne); młyn do kriogenicznej homogenizacji tkanek; młynek 
laboratoryjny do oznaczania liczby opadania; piec do hybrydyzacji, 
spektrofotometr UV-vis; NanoDrop 2000c; suszarka do żeli 
poliakrylamidowych; 
system oczyszczania wody Millipore oraz stacja odwróconej osmozy; 
termocyklery oraz termocykler do ilościowego PCR (Real Time PCR); 
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termostat cyrkulacyjny; transiluminator UV; ultrawirówka i wirówki 
laboratoryjne; wytwornica lodu; zamrażarka (-80C); zestaw 
do archiwizacji żeli Amersham Pharmacia. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Małopolska Hodowla Roślin-HBP Sp. z o.o.,  
Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
University of Skövde, School of Life Sciences, Szwecja, 
Université de Lorraine, Nancy, Francja. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-44-00 
 

E-mail: rrboligl@cyf-kr.edu.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Ocena oddziaływania czynników agrotechnicznych na 
występowanie i szkodliwość agrofagów roślin uprawnych. 
 
Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy grzybowe 
i bezkręgowce. 

 
Ocena występowania grzybów owadobójczych w glebach. 
 
Rola zadrzewień śródpolnych w zachowaniu bioróżnorodności 
w agrocenozach. 

 
Występowanie roztoczy w pomieszczeniach inwentarskich. 
 
Biologiczna ochrona roślin. 
 
Wpływ wybranych czynników fizycznych i chemicznych 
w warunkach laboratoryjnych na mikrogrzyby i nicienie. 
 

Projekty 
badawczo – 

 

Granty: 
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rozwojowe  
Badania zasięgu kolonizacji środowiska i człowieka drobnoustrojami 
oportunistycznymi w strefie oddziaływania składowiska odpadów 
komunalnych w celu ograniczenia zagrożenia zdrowotnego.  
 
Wpływ sposobu ochrony bobu (Vicia faba L., ssp. maior) 
na plonowanie, jego entomofaunę i zdrowotność.  
 
Oddziaływanie skażenia gleby substancjami ropopochodnymi 
w trakcie procesu bioremediacji na bezkręgowce glebowe. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Studia podyplomowe: 
 
Integrowana produkcja rolnicza. 
  
Ochrona roślin w nowych technologiach rolniczych. 
 
Kwarantanna roślin. 
 
Nowe biotechnologie rolnicze. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Pracownia biologiczna. 
 
Laboratorium. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Spektrofotometr UV-VIS PHARO 300; aparat WINDIAS – S3-230 do 
pomiaru wielkości i rodzaju powierzchni liścia; mikroskop NIKON 
ECLIPSE E-200MV; komora laminarna; wytrząsarka ES-20/60 
z inkubacją. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
W warunkach laboratoryjnych ocena oddziaływania 
agrochemikaliów na aktywność grzybów fotopatogennych. 
 
Ocena skuteczności substancji biologicznie czynnych, szczególnie 
pochodzenia naturalnego na patogeny i szkodniki roślin uprawnych. 
 
Oznaczenia i izolacja agrofagów z materiału roślinnego – 
ziemiopłodów. 
 
Monitoring i diagnostyka chorób i szkodników w roślinach 
uprawnych. 
 
Doradztwo 
w zakresie: 
 
Ochrony roślin w uprawie rolniczej przed chorobami i szkodnikami; 
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Integrowanej produkcji rolniczej; 
 
Ochrony roślin w gospodarstwie ekologicznym. 
 
Konsultacje: 
  
Konsultacje dla praktyki rolniczej w zakresie ochrony roślin. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 

Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii 
Genetycznej BIO-GEN Sp. z o.o. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-81 
 

E-mail: ksm@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Współzależność różnych zjawisk społeczno-gospodarczych 
i ekonomicznych w Polsce. Metody normowania danych 
diagnostycznych w wielowymiarowej analizie statystycznej. 
Wykorzystanie różnych metod analizy danych w badaniach 
marketingowych. Studium przestrzenne degradacji środowiska 
naturalnego w Polsce. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Repetytorium z matematyki. 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty zagraniczne 
 
Uniwersytet w Nitrze, Słowacja. 
 

  

 
INSTYTUT/ KATEDRA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W AGROBIZNESIE 
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ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 
Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-43-71 
 

E-mail: kzimwa@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Marketing produktów rolniczych i bankowych. 
 
Bankowość. 
 
Ekonomika gałęzi produkcji. 
 
Badania rynkowe. 
 
Agroturystyka. 
 
Ubezpieczenia. 
 
Przedsiębiorczość. 
 
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
 
Ekonomika przemysłu rolno-spożywczego. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Zarządzanie marketingowe. 
 
Zakładanie firmy i prowadzenie działalności gospodarczej. 
 
Opłacalność i dochodowość produktów rolniczych. 
 
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Opracowywanie ekspertyz ekonomiczno-organizacyjnych dla firm 
agrobiznesu. 
 
Opracowywanie strategii rozwojowych firm oraz strategii rozwoju 
obszarów wiejskich. 
 
Konsultacje: 
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Oferty szkoleniowe, kursy. 
 
Prace dyplomowe dla potrzeb praktyki podmiotów gospodarczych 
agrobiznesu. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Małopolski Urząd Marszałkowski,  
Urząd Wojewódzki,  
Urzędy Gmin,  
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 
Izby Rolnicze, 
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego Polski 
Południowej. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja. 
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KATEDRA 
 

KATEDRA EKOLOGII LASU 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 

Al. 29 Listopada 29 
31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 50 83 

E-mail: wkrzak@ur.krakow.pl, rlmalek@cyf-kr.edu.pl, rlpietrz@cyf-
kr.edu.pl, rlwezyk@cyf-kr.edu.pl,rlpajak@cyf-kr.edu.pl, 
rlszost@cyf-kr.edu.pl  
 

Profil 
badawczy 

 

Zintegrowany monitoring ekologiczny. 
 
Obieg pierwiastków w drzewostanach. 
 
Ocena wpływu przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na lasy. 
 
Przeciwdziałanie ujemnym wpływom emisji na lasy. 
 
Chemizm wód powierzchniowych i źródeł w ekosystemach leśnych. 
  
Zastosowanie technik geoinformatycznych w leśnictwie i ochronie 
środowiska. 
 
Przestrzenne modelowanie depozycji metali ciężkich 
w ekosystemach Leśnych. 
 
Systemy Informacji Przestrzennej. 
 
Teledetekcja, fotogrametria i fotointerpretacja. 
 
Zastosowanie technologii naziemnego i lotniczego skaningu 
laserowego(LIDAR) w określaniu wybranych cech taksacyjnych 
drzewostanów. 
 
Wpływ przekształceń górotworu na lasy w wyniku działalności 
górnictwa głębinowego i odkrywkowego. 
 
Klasyfikacje terenów bezglebowych dla potrzeb rekultywacji. 
 
Metody rekultywacji. 
 
Zastosowanie roślinności z sukcesji w rekultywacji. 
 
Projektowanie rekultywacji leśnej i leśnego zagospodarowania. 
 

mailto:wkrzak@ur.krakow.pl
mailto:rlmalek@cyf-kr.edu.pl
mailto:rlpietrz@cyf-kr.edu.pl
mailto:rlpietrz@cyf-kr.edu.pl
mailto:rlwezyk@cyf-kr.edu.pl,rlpajak@cyf-kr.edu.pl
mailto:rlszost@cyf-kr.edu.pl
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Ochrona środowiska. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wpływ wylesień spowodowanych klęską ekologiczną na 
zróżnicowanie przestrzenne i zmiany chemizmu wód źródlanych 
i powierzchniowych w Beskidzie Śląskim. 
 
Inne: 
 
Świadczenie usług badawczych w zakresie monitoringu 
ekosystemów leśnych w otoczeniu PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A.- Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego 
Bełchatów. 
 
Doskonalenie metod przebudowy zagrożonych świerczyn 
w Beskidach: Śląskim i Żywieckim w oparciu o hodowlę lasu bliską 
naturze i wzmożoną różnorodność biologiczną. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Remediacja terenów skażonych. 
Wpływ  imisji  przemysłowych  na  ekosystemy  leśne. 
 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów 
Przeznaczonych do Rekultywacji. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Aparatura badawcza (m.in. autoanalizator CNS, ICP EOS, 
autoanalizator TOC D2 PHASER, S2 PICOFOX, HPLC, chromatograf 
jonowy). Na nowoczesnym sprzęcie analizujemy próbki skał, gleby, 
materiału roślinnego  i  wody z terenów w różnym stopniu 
przekształconych( zdegradowanych, zdewastowanych) oraz 
z różnych niezmienionych ekosystemów .Sprzęt pozwala  oznaczyć 
liczne właściwości ( parametry) przy osiąganiu  dużej wydajności  
i dokładności wykonywanych analiz. Całość prac jest wspomagana 
poprzez Laboratory Information Management System (LIMS), który 
pomaga optymalizować proces analityczny w laboratorium. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Katedra prowadzi analizy, doradztwo oraz konsultacje w zakresie 
prowadzonych badań. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Krzaklewski W., Pietrzykowski M. 2006. Patent PL 192147 B1, za 
wynalazek pt.: „Sposób wykonania obudowy biologicznej pylistych 
terenów poprzemysłowych, zwłaszcza jałowych i fitotoksycznych 
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składowisk odpadów po flotacji rud metali nieżelaznych”. Dokument 
Patentowy z dnia 11 Paź. 2006. Urząd Patentowy RP. – wynalazek nie 
jest aktualnie chroniony. 
 
Krzaklewski W. Pietrzykowski M. 2012. „Sposób rekultywacji 
odpadów energetyki przemysłowej”. Zgłoszenie patentowe nr 
P.399699, wynalazek objęty jest ochroną od 27 VI 2012r. Rejestracja 
w Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie nr 3/2110, z dnia 
28 maja 2012 r. 
 
Prawa własności przemysłowej: 
 
Patenty/wzory użytkowe: 1 
 
Zgłoszenia patentowe: 1 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe: 
 
PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,  
PGL LP w Warszawie, 
NCN Kraków. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg USA. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA FITOPATOLOGII LEŚNEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków 

Telefon: 
 

12 662 50 38 

E-mail: rltkowal@cyf-kr.edu.pl   

Profil 
badawczy 

 

Nowoczesna taksonomia grzybów. 
 
Badanie uwarunkowań procesów chorobowych drzew leśnych 
i parkowych wypracowanie metod ochrony roślin przed chorobami: 
 
Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji i badania 
polimorfizmu genetycznego ekotypów drzew leśnych oraz grzybów 
chorobotwórczych drzew leśnych. 

mailto:rltkowal@cyf-kr.edu.pl
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Molekularne podstawy starzenia się roślin drzewiastych. 
 
Wybrane aspekty fizjologii drzew leśnych. 
 
Mikrorozmnażanie drzew, kultury tkankowe. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Ustalenie przyczyn i uwarunkowań zamierania jesionów i jaworów 
dla wypracowania podstaw  postępowania hodowlano-ochronnego. 
 
Sterowana mikoryzacja sadzonek w szkółkach leśnych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Diagnostyka chorób drzew leśnych i parkowych. 
 
Problemy ochrony roślin przed chorobami. 
 
Problemy fitosanitarne i kwarantannowe. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Cztery nowoczesne dobrze wyposażone laboratoria. 
 
Trzy pomieszczenia do pracy w warunkach sterylnych. 
 
Mykoteka i kolekcja kultur do badań porównawczych. 
 
Szafy termostatyczne. 
Suszarki laboratoryjne. 
 
Szafy chłodnicze. 
 
Komory do prac sterylnych. 
 
Ddygestoria. 
 
Komory fitotronowe. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Mikroskopy świetlne i stereoskopowe Zeiss i Nikon, aparat do 
elektroforezy, sekwenator automatyczny, termocykler, zestaw 
dokumentacji żeli elektroforezy, spektrofotometr mikropłytkowy, 
liofilizator z wirówką próżniową, system detekcji kwasów 
nukleinowych w czasie rzeczywistym.  
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Identyfikacja sprawców chorób roślin, problemy zagrzybienia 
pomieszczeń, barwice i zgnilizny drewna na składach drewna. 



42 
 

 
Doradztwo: 
 
Diagnostyka chorób drzew leśnych i parkowych, metody ochrony 
drzew przed chorobami, ochrona drewna przed zgniliznami 
i barwicami. 
 
Konsultacje: 
 
Profilaktyka przed chorobami drzew leśnych i parkowych. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Wdrażanie polskiej technologii sterowanej mikoryzacji sadzonek 
drzew leśnych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Współautorstwo 10 patentów nr 192227, nr 194381, nr 194400, nr 
194401, nr 195065, nr 195067, nr 197575, nr 197576, nr 200056, nr 
207186. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Lasy Państwowe. 
 
Podmioty zagraniczne 
Boku Uniwersytet, Austria, 
ETH, Szwajcaria, 
BBA Braunschweig, Niemcy, 
Uniwersytet Uppsala, Szwecja. 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA GENETYKI, NASIENNICTWA i SZKÓŁKARSTWA 
LEŚNEGO 
 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-51-24, 12 662-51-28 

E-mail: sekretariat.knsisdl@ur.krakow.pl, rlkulej@cyf-kr.edu.pl; 

Profil 
 

Badania z zakresu genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew 

mailto:sekretariat.knsisdl@ur.krakow.pl
mailto:rlkulej@cyf-kr.edu.pl
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badawczy leśnych, nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego oraz realizacja 
krajowych programów selekcji i zachowania leśnych zasobów 
genowych w następującym zakresie: 
 
oceny wartości genetyczno-hodowlanej populacji cząstkowych 
(drzewostanów) głównych gatunków lasotwórczych w Karpatach na 
podstawie badań na powierzchniach proweniencyjnych świerka 
pospolitego, modrzewia europejskiego, buka zwyczajnego, sosny 
zwyczajnej, jodły pospolitej i dębu szypułkowego; 
 
określenia możliwości introdukcji gatunków obcych w terenach 
górskich Polski (Karpaty) na przykładzie jodły olbrzymiej; 
 
oceny struktur genetycznych populacji drzew leśnych przy użyciu 
markerów genetycznych (terpeny, izoenzymy, markery DNA); 
 
analiz zjawisk epigenetycznych; 
 
optymalizacji i wdrożenia do praktyki leśnej nowych technologii 
produkcji sadzonek w terenach górskich, w kontrolowanych 
warunkach zewnętrznych; 
 
oceny wpływu różnych czynników, m.in. rodzaju podłoża i poziomu 
jego zagęszczenia, stosowania nowych nawozów i mikoryzacji, typu 
pojemnika, itp. na produkcję sadzonek drzew leśnych; 
 
doskonalenia metod stosowanych w nasiennictwie leśnym, w tym 
oceny zmienności parametrów nasion i ich wpływu na żywotność 
i wartość siewną; 
 
testowania potomstwa leśnej bazy nasiennej (drzewostany nasienne, 
drzewa doborowe, plantacje nasienne, plantacyjne uprawy 
nasienne). 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Program testowania potomstwa w ramach Programu zachowania 
leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na 
lata 2011-2035. 
 
Lustracja stanu powierzchni doświadczalnych z bukiem zwyczajnym, 
sosną zwyczajną, dębem szypułkowym i modrzewiem europejskim 
oraz wykonanie pomiarów na powierzchni z modrzewiem 
europejskim w Krynicy – prace na terenie RDLP Kraków. 
 
Określenie i zachowanie bazy nasiennej dla potrzeb nadleśnictw 
beskidzkich, z uwzględnieniem gatunków domieszkowych. 
 
Inwentaryzacja i ocena galicyjskich powierzchni doświadczalnych 
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założonych przez dr Adolfa Cieślara z Zakładu Badań Leśnych 
w Mariabrunn w Austrii. 
 
Genetyczne uwarunkowania odporności na przymrozki wybranych 
pochodzeń świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) objętych 
doświadczeniem IPTNS – IUFRO 1964/68 na powierzchni 
doświadczalnej w LZD w Krynicy. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkolenia dla leśników z zakresu: 
 
Metod produkcji materiału sadzeniowego z odkrytym i zakrytym 
systemem korzeniowym; 
 
Restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem oraz ochrony ich 
zasobów genowych; 
 
Wegetatywnego i generatywnego rozmnażania drzew leśnych; 
Sposobów pozyskania zrzezów i zbioru nasion. 
 
Studia podyplomowe z zakresu: 
 
Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych; 
 
Selekcja drzew w leśnictwie;  
 
Szkółkarstwo leśne. 
 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium biotechnologii drzew leśnych z pracowniami analiz 
biochemicznych (markery terpenowe, izoenzymowe), 
molekularnych (markery DNA) oraz oceny jakości nasion. 
 
Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Krynicy obejmująca: 
 
Laboratorium terenowe;  
Namioty foliowe; 
Budynek administracyjny; 
Budynek gospodarczy z komorą chłodniczą do przechowywania 
sadzonek i nasion z pełnym sterowaniem temperatury i wilgotności, 
boksami niskotemperaturowymi; 
Systemem JAVO do napełniania kontenerów szkółkarskich (siew lub 
szkółkowanie); 
Liczne powierzchnie doświadczalne. 
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Aparatura 
specjalistyczna 
 

Chromatograf gazowy PAY-UNICAM, zestaw do elektroforezy 
poziomej i pionowej (skrobiowej, agarozowej i poliakrylamidowej), 
system dokumentacji żeli, termocykler BIOMETRA, automatyczny 
sekwenator DNA (Beckman Coulter, Inc. CEQ 800), zestaw do oceny 
parametrów morfologicznych nasion i igieł – WinSeedle, inkubator 
SANYO MIR-253, 2 zamrażarki (-25°C) SANYO MDF-U332, chłodnia 
Geco G-18, mineralizator Typ M9. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Ekspertyzy z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa: 
ocena nasion, ocena jakości sadzonek, analiza podłoży i dodatków do 
podłoży, optymalizacja nawożenia. 
 
Doradztwo 
w zakresie: 
 
metod  rozmnażania wegetatywnego krzewów i gatunków drzew 
leśnych, restytucji gatunków drzewiastych zagrożonych 
wyginięciem, tworzenia i prowadzenia obiektów zachowawczych, 
realizacji programów ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli 
selekcyjnej drzew. 
 
Konsultacje: 
 
Konsultacje związane z doborem leśnego materiału 
rozmnożeniowego do: zalesień na gruntach porolnych, zalesień 
na obszarach zdegradowanych (imisje przemysłowe, popożarzyska, 
itp.), produkcji materiału sadzeniowego dla zieleni miejskiej. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Optymalizacja metod produkcji sadzonek głównych gatunków 
lasotwórczych w terenach górskich. 
 
Mechanizacja prac szkółkarskich. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, 
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Bayerisches Amt für forstliche Saat-und Pflanzenzucht (ASP) 
w Teisendorf (Niemcy), 
Wydział Leśny w Brnie (Czechy). 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA LEŚNEGO 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

012 6625029,. 012 662 50 32 

E-mail: rlbrozek@cyf-kr.edu.pl, kgl@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Związki między glebami i zbiorowiskami leśnymi. 
 
Przestrzenne zróżnicowanie gleb i siedlisk leśnych. 
 
Gospodarka azotowa gleb leśnych, wpływ gatunków wiążących azot 
atmosferyczny na stan gleby. 
 
Doskonalenie klasyfikacji gleb i siedlisk leśnych, metody 
numeryczne. 
 
Procesy przekształcania gleb porolnych w gleby leśne. 
Aktywność enzymatyczna gleb. 
 
Edukacja społeczeństwa z zakresu funkcji  gleb w życiu człowieka. 
 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Dopracowanie diagnozowania siedlisk dla obszarów górskich 
w oparciu o siedliskowy indeks glebowy (SIG) wprowadzany obecnie 
do diagnozowania siedlisk terenów nizinnych i wyżynnych. 
 
Efekty nawożenia magnezytem gleb drzewostanów świerkowych 
w Masywie Śnieżnika na terenie Leśnictwa Kamienica Nadleśnictwa 
Lądek Zdrój po 6 latach od nawożenia. 
 
Ocena żyzności świeżych siedlisk niżowych w oparciu o właściwości 
bio-fizykochemiczne gleb leśnych. 
 
Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych 
nizin i wyżyn Polski i ich zastosowanie  w gospodarce leśnej. 
 

mailto:rlbrozek@cyf-kr.edu.pl
mailto:kgl@ur.krakow.pl
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Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji 
glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża 
geologicznego i drzewostanów. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb: 
 
Lekcje muzealne w zakresie środowiska przyrodniczego Europy 
dla wszystkich szczebli kształcenia. 
 
Wykłady (od przedszkolaka do seniora) z zakresu gleboznawstwa, 
geografii gleb i funkcji gleb w życiu człowieka w skali Europy. 
 
Szkolenia dla nauczycieli geografii oraz przedmiotów 
specjalistycznych w szkołach leśnych, rolniczych, ogrodniczych 
i architektury krajobrazu.  
 
Szkolenie wykonawców prac siedliskowych. 
 
Podyplomowe Studium Siedliskoznawstwa Leśnego. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów 
Przeznaczonych do Rekultywacji - jedno z najnowocześniejszych 
laboratoriów w Polsce w zakresie analiz chemicznych gleby, wody 
i materiału roślinnego.  
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Analizator elementarny CNS; chromatograf jonowy do równoległej 
analizy anionów i kationów nieorganicznych; zestaw do określenia 
charakterystyki pF (A+B+C+D); spektrometr absorpcji atomowej do 
pracy techniką płomieniową i metodą pieca grafitowego; 
spektrometr rentgenowski całkowitego odbicia-TXRF; laserowy 
miernik wielkości cząstek; analizator do oznaczania azotu metodą 
Kjeldahla z mineralizatorem; wysokosprawny chromatograf 
cieczowy HPLCz detektorem UVis i Fluorescsncyjnym; system do 
mineralizacji w naczyniach otwartych i zamkniętych 
wysokociśnieniowych(A+B); analizator węgla (OWO); analizator 
rtęci; spektrometr bliskiej podczerwieni z transformacją Fouriera 
(FT-NIR); dyfraktometr rentgenowski; spektrometr ICP OES. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
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Wykonywanie wystaw gleb w ujęciu środowiskowym 
i siedliskowym. 
 
Ekspertyzy glebowe, w tym analizy chemiczne gleb. 
 
Opiniowanie wykonanych „Operatów siedliskowych nadleśnictw”. 
 
Doradztwo: 
 
Doradztwo podczas wykonania  „Operatów siedliskowych 
nadleśnictw”. 
 
Konsultacje: 
 
Konsultacje dotyczące ochrony gleb oraz określenie jej żyzności. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Narodowe Centrum Nauki, 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 
Regionalne Dyrekcje Lasów w Katowicach i Wrocławiu. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Norwegian University of Life Sciences. 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA INŻYNIERII LEŚNEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 51 11 

E-mail: kil@ur.krakow.pl 
 
 

Profil 
badawczy 

 

Hydrologia leśna (pomiary składowych bilansu wodnego lasu, 
pomiary wilgotnościowe gruntu, obliczanie zapasu wody gruntowej). 
 
Drogownictwo leśne (planowanie sieci leśnych dróg stokowych, 
projektowanie systemów odwadniających leśnych dróg stokowych), 
inżynieryjne zagospodarowanie lasów. 
 

mailto:kil@ur.krakow.pl
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Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Aktualizacja granic wysokościowych stref roślinnych dla lasów 
górskich w południowej Polsce. 
 
Ocena wpływu pompowań wód gruntowych wewnątrz gruntowej 
przesłony przeciw filtracyjnej na warunki zaopatrzenia w wodę 
roślinności drzewiastej i krzewiastej porastającej tereny sąsiadujące 
z placem budowy hali widowiskowo – sportowej (Czyżyny) w 
Krakowie w rezultacie prowadzenia prac budowlanych oraz 
lokalnego obniżenia poziomu wód gruntowych. 
 
Intercepcja wybranych gatunków drzew leśnych w warunkach 
badań laboratoryjnych. 
 
Zbadanie wpływu bilansu atmosfera – drzewostan – gleba na 
retencję wodną gleb leśnych w górach. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Studia podyplomowe – Hydrologia i Inżynieria Leśna 
 
 
 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Zlewnie doświadczalne: 
 
Potok Dupniański (Beskid Śląski) 1,68 km2 
Potok Ratanica (Pogórze Wielicko-Gdowskie) 0,88 km2 
Potok Traczówka (Puszcza Niepołomicka) 24 km2 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 
 

Stacje pomiarowe do badania bilansu atmosfera-drzewostan-gleba, 
w tym jedna przystosowana do pomiarów gradientowych. 
 
Laboratorium gruntowo-wodne. 
 

 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Doradztwo: 
 
Ekspertyzy w zakresie stosunków wodno – gruntowych 
w kontekście warunków wzrastania roślinności drzewiastej 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
 
Pojemnik do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze 
(nr. W.120781) 
 
Sposób pobierania, przygotowywania oraz badania próbek gleby 
o nienaruszonej strukturze w celu oznaczenia współczynnika filtracji 
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(nr P.398167) 
 
Urządzenie do oznaczania współczynnika filtracji gleby 
(nr P.398168) 
 
Sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego 
w środowisku suchym i wodnym (nr P.401540). 
 
Urządzenie do pozyskiwania materiału badawczego w celu 
wyznaczenia miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego 
(P.401541). 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, 
Mostostal Warszawa S.A. 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA MECHANIZACJI PRAC LEŚNYCH 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 46 
31 425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 5027 

E-mail: rlwalczy@cyf-kr.edu.pl 

Profil 
badawczy 

 

Badanie i konstrukcja maszyn leśnych. 
 
Opracowywanie nowych technologii siewu i separacji nasion.  
 
Otoczkowanie i cechy rozdzielcze nasion drzew leśnych. 
 
Konstrukcja i wdrożenia maszyn szkółkarskich do pracy 
w warunkach kontrolowanych (namiotach foliowych, szklarniach 
i korytach). 
 
Konstrukcja i wdrożenia maszyn do obróbki,  czyszczenia 
i sortowania nasion drzew leśnych. 
 
Budowa urządzeń i dezynfekcja mikrofalowa podłoży szkółkarskich. 
 
Paliwa odnawialne – biomasa (technologie pozyskania 
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i manipulacja). 
 
Wpływ oddziaływania maszyn na środowisko leśne – laserowy 
pomiar głębokości kolein, pomiar zagęszczenia i właściwości 
trakcyjnych gleby. 
 
Wpływ zagęszczenia gleby na rozwój siewek nasion drzew leśnych. 
 
Monitorowanie pracy maszyn szkółkarskich przy pomocy systemu 
GPS  za pośrednictwem Internetu. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty pracy w szkółkach 
leśnych. 
 
Inne: 
 
Technologia hodowli sadzonek w korytach i inspektach 
z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych oraz dezynfekcja gleby 
promieniowaniem mikrofalowym. 
 
Mechanizacja szczepienia gleby i siewu punktowego nasion 
wybranych gatunków drzew leśnych w szkółkach otwartych. 
 
Mechanizacja mikoryzacji i siewu punktowego w namiotach 
foliowych nasion wybranych gatunków drzew leśnych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wykłady dla praktyki:  
 
Mechanizacja prac szkółkarskich. 
 
Szkolenie opertorów maszyn wiloopercyjnych. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Warsztat mechaniczny, prototypownia. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Symulator harwestera i forwardera; bewametr kołowy; 
penetrometry komputerowe; urządzenie do wyznaczania przy 
pomocy lasera profilu koleiny; urządzenie do mikrofalowej 
dezynfekcji podłoży szkółkarskich; maszyny do obróbki; czyszczenia 
i sortowania nasion; system komputerowej analizy obrazu; kamera 
do zdjęć szybkich i podwodnych. 
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Oferta                
dla biznesu 

Analiza: 
 
Wydajności pracy maszyn. 
 
Ocena poprawności agregatowania i doboru maszyn. 
 
Doradztwo: 
 
Mechanizacja prac szkółkarskich. Mechanizacja pozyskania drewna. 
  
Obsługa i konserwacja maszyn. 
 
Mikrofalowa dezynfekcja podłoży szkółkarskich. 
 
Konsultacje: 
 
Siew punktowy nasion. 
 
Ugniatanie i przejezdność maszyn na glebach leśnych. 
 
Cechy rozdzielcze oraz czyszczenie i sortowanie nasion. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Siew punktowy w warunkach kontrolowanych szkółek leśnych. 
 
Mechanizacja prac  w warunkach kontrolowanych w szkółkach 
leśnych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Patenty/wzory użytkowe: 
 
Kolumna separacyjna do materiałów ziarnistych, zwłaszcza 
do nasion drzew leśnych, (patent nr 200084). 
 
Separator pneumatyczny do materiałów sypkich, zwłaszcza 
do nasion drzew leśnych, (patent nr 200085). 
 
Urządzenie ciągnikowe do wywierania kontrolowanego nacisku na 
gruntu, (wzór użytkowy). 
 
Urządzenie do mikrofalowej dezynfekcji gleby, (wzór użytkowy, 
prawo ochronne nr 65622). 
 
Penetrometr uprawowy, (wzór użytkowy, prawo ochronne 
nr. 64299). 
 



53 
 

Zgłoszenia do Urzędu Patentowego: 
 
Przenośny ręczny penetrometr stożkowy z zapisem elektronicznym 
(nr P.397565) 
 
Urządzenie do monitorowania profilu lub powierzchni terenu, 
zwłaszcza drogi gruntowej (nr W.120597). 
 
Pojazd mikrofalowy do dezynfekcji podłoża (nr W.1200050). 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA OCHRONY LASU, ENTOMOLOGII i KLIMATOLOGII 
LEŚNEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12-662-50-63 

E-mail: kolikl@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Katedra Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej skupia 
aktualnie trzy dyscypliny dydaktyczne i naukowe: ochronę lasu, 
entomologię leśną i klimatologię leśną. 
 
W ramach tych dyscyplin prowadzone są studia i badania: 
 
Ekologiczno-biocenotyczne nad owadami kambio- i ksylofagicznymi 
z grupy szkodników wtórnych drzew iglastych i liściastych, 
z uwzględnieniem zagadnień gospodarczo-leśnych; 
 
Bionomiczno-ekologiczne nad szkodnikami wtórnymi i niszczącymi 
drewno z rodziny kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae); 
 
Faunistyczne i bionomiczno-ekologiczne nad owadami epigeicznymi, 
w tym przede wszystkim owadami z rodziny biegaczowatych 
(Carabidae); 
 
Nad ksylofilną entomofauną parków narodowych, rezerwatów 

przyrody, a także obszarów tworzących sieć NATURA 2000; 

 

Nad gatunkami owadów z rzędu chrząszcze (Coleoptera) objętych 

w Polsce prawną ochroną gatunkową, m.in.: Carabus variolosus, 

Cucujus cinnabarinus, Pseudogaurotina excellens, Rosalia alpina; 
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Nad wpływem wybranych zmiennych środowiskowych 
na występowanie i rozmiar szkód wyrządzanych przez szeliniaki 
(Hylobius spp.) w uprawach leśnych oraz porównanie metod ich 
prognozowania i ograniczania; 
 
Dotyczące metod prognozowania i identyfikacji zagrożeń 

w ekosystemach leśnych oraz opracowywania technik ich ochrony; 

 

Nad występowaniem i sukcesją owadów rozwijających się 
na pozostałościach poeksploatacyjnych wybranych gatunków drzew 
w różnych warunkach środowiskowych; 
 
Nad wpływem terminu wykonania trzebieży wczesnej 
w świerczynach na warunki rozrodu korników w drzewostanach 
górskich; 
 
Dotyczące mikroklimatycznego zróżnicowania zbiorowisk leśnych 

i ich waloryzacji pod względem rekreacyjnego wykorzystania; 

 

Nad doskonaleniem metod oceny warunków meteorologicznych 

w terenach górskich na podstawie radiotelemetrycznych systemów 

pomiarowych. 

 
Prowadzony jest monitoring: 
 
Dendrochronologicznego w drzewostanach objętych gradacją 
owadów foliofagicznych; 
 
Dendrochronologicznego dla drzewostanów. 
 
Ponadto prowadzone są  badania: 
 
Dendroklimatologcznych drzew leśnych; 
 
Fitoklimatycznych w ekosystemach leśnych; 
 
Z zakresu bioklimatu obszarów zurbanizowanych oraz terenów 
rekreacyjnych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkolenia z zakresu: 
 
Wdrażania programu Natura 2000; 
 
Tworzenia systemu meteorologicznej osłony leśnictwa i rolnictwa 
oraz wykorzystania radiotelemetrycznych urządzeń pomiarowych 
w osłonie meteorologicznej kraju; 
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Melioracji mikroklimatycznych i technik ochrony lasów 
ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanów górskich; 
 
Studium podyplomowe – Plantacyjna uprawa drzew i krzewów 
szybkorosnących. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria: 
 
Dendroklimatyczne; 
 
Meteorologiczne ze stacją badań fitoklimatycznych na Kopciowej 
koło Krynicy, które dysponuje bazą zarchiwizowanych danych 
meteorologicznych pomiarowych oraz obserwacyjnych z okresu 
ponad 40 lat ze stacji fito klimatycznej. 
 
Biologiczne z kolekcjami chrząszczy (imagines), poczwarek i larw 
z rodziny kózkowatych (Cerambycidae),fragmentów kory i drewna 
uszkodzonych przez chrząszcze z rodziny kózkowatych, wyrośli 
spowodowanych przez owady (entomocecidia), owadów 
uszkadzających szyszki i nasiona drzew i krzewów leśnych, owadów 
uszkadzających drewno (imagines, larwy, żerowiska), uszkodzeń 
owoców i nasion przez ptaki. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 

Przyrostomierze; skanery; automatyczne rejestratory 
meteorologiczne; wzorce temperatury; sondy pomiarowe; 
mikroskopy; binokulary; suszarka laboratoryjna; szafy chłodnicze; 
zamrażarka laboratoryjna; wagi laboratoryjne. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Inwentaryzacja oraz ochrona zadrzewień i zieleni miejskiej. 
 
Prognozowanie występowania szkodników roślin drzewiastych. 
 
Analizy klimatologiczne dla leśnych kompleksów promocyjnych, 
rezerwatów i parków narodowych. 
 
Identyfikacja czynników ograniczających oraz stymulujących wzrost 
drzew. 
 
Ocena oddziaływania gospodarki leśnej na klimat lasu. 
 
Rozpoznawanie uszkodzeń drzew i krzewów leśnych 
spowodowanych przez owady fitofagiczne. 
 
Opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko inwestycji. 
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Doradztwo 
w zakresie: 
 
Dendrochronologii oraz dendroklimatologii; 
 
Projektowania systemów osłony przeciwpożarowej kraju; 
 
Bilansu energetycznego budynków mieszkalnych i gospodarczych 
w leśnictwie; 
 
Ochrony budowli drewnianych przed owadami ksylofagicznymi; 
 
Zakładania plantacji drzew szybkorosnących. 
 
Konsultacje 
w zakresie: 
 
Osłony meteorologicznej leśnictwa; 
 
Szkodników drewna; 
 
Szyszek i nasion drzew leśnych; 
 
Oceny występowania  entomofauny na obszarach chronionych. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Technologia zwalczania korników świerka w okresie gradacji 
w drzewostanach górskich. 
 
Interaktywna technologia osłony meteorologicznej szkółek 
kontenerowych „SPIDER”. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, 
Parki Narodowe (Gorczański PN, Magurski PN, Pieniński PN, 
Tatrzański PN, Bieszczadzki PN), 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 
Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie i Katowicach. 
 
Podmioty zagraniczne 
Katedra ochrany lesa a myslivosti;  Lesnická a dřevařská fakulta – 
Praha, Czechy. 
Katedra ochrany lesa a myslivosti;  Lesnická a dřevařská fakulta – 
Brno, Czechy. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA SZCZEGÓŁOWEJ HODOWLI LASU 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 

 

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 50 50 

E-mail: a.jaworski@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Naturalne kierunki hodowli lasu (hodowli lasu bliskiej naturze) - 
poznanie budowy, struktury i dynamiki lasów naturalnych 
i o charakterze pierwotnym: doskonalenie metod odnawiania, 
pielęgnacji, przebudowy i przemiany drzewostanów w terenach 
górskich. 
 
Produkcyjność lasu - kształtowanie się przyrostu jodeł 
w drzewostanach wielopiętrowych. 
 
Ekologia stosowana - wykorzystanie procesów sukcesji wtórnej dębu 
szypułkowego do odnawiania i przebudowy drzewostanów 
sosnowych, ocena wpływu gatunków drzew domieszkowych na 
cechy ilościowe i jakościowe jodły oraz wydajność drzewostanu 
jodłowego. 
 
Waloryzacja lasów. 
 
Ocena wpływu gatunków domieszkowych na przyrost jodły oraz na 
wydajność drzewostanu jodłowego. 
 
Analiza rynku drzewnego badająca zmiany: wielkości i struktury 
popytu na surowiec drzewny, cen drewna, zasad sprzedaży drewna 
w PGL LP, form i natężenia konkurencji oraz ewolucję potrzeb 
nabywców drewna. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Projektowanie: stref ochronnych wokół źródeł, ujęć wody, leśnych 
ścieżek dydaktycznych. 
 
Lasy naturalne Polski i Europy (parki narodowe, rezerwaty), lasy 
zagospodarowane, znaczenie lasów. 
 
Zakładanie plantacji energetycznych (mini rotacje). 
 
Szkolenia z zakresu Natura 2000, w tym również w zakresie 
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przedmiotów nauczania, m.in.: Metody odnawiania, pielęgnacja 
i przebudowa drzewostanów; Zalesianie gruntów porolnych; 
Zagospodarowanie lasów specjalnego przeznaczenia; Projektowanie 
zadrzewień, zagospodarowanie otulin rezerwatów i parków 
narodowych, planowanie hodowlane; Ekonomika leśnictwa - 
mikroekonomia gospodarstwa leśnego; Organizacja i zarządzanie  - 
podstawy organizacji, zarządzania i kierowania gospodarstwem 
leśnym; Marketing w leśnictwie - charakterystyka rynku drzewnego. 
 
Wykłady na studiach podyplomowych z zakresu ekonomiki, 
organizacji i finansów gospodarstwa leśnego oraz plantacji roślin 
drzewiastych. 
 
Szkolenia w zakresie zjawisk i instrumentów występujących na 
rynku drzewnym. 
 

Oferta                     
dla biznesu 

 

Analizy 
w zakresie: 
 
Wprowadzania zadrzewień i zakrzewień przy oczyszczalniach 
ścieków; 
 
Rynku drewna okrągłego w Polsce; 
 
Przedmiotów nauczania. 
 
Doradztwo 
W zakresie: 
 
Rynku drewna okrągłego w Polsce; 
Przedmiotów nauczania. 
 
Konsultacje: 
z zakresu przedmiotu nauczania. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Opracowanie metody pielęgnacji i odnowień jodłowych 
z uwzględnieniem zasad racjonalizacji biologicznej. 

 
 

 
 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA URZĄDZANIA LASU 

Dane 
kontaktowe 
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Adres: 

 
al. 29 Listopada 46/413, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 51 32 

E-mail: kul@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Doskonalenie statystyczno – matematycznego systemu 
inwentaryzacji i kontroli lasu. 
 
Doskonalenie metod i systemów regulacji w różnych sposobach 
zagospodarowania. 
 
Badania dynamiki struktury i wielkości zasobów leśnych w górskich 
lasach chronionych i lasach zagospodarowanych. 
 
Waloryzacja lasu w planowaniu urządzeniowym. 
 
Modelowanie rozwoju lasów różnowiekowych. 
 
Wielkopowierzchniowa inwentaryzacja i monitoring lasów. 
 
Planowanie przestrzenne. 
 
Badania w zakresie szacowania wartości pieniężnej nieruchomości 
leśnych. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 

Analiza i opracowanie wytycznych w zakresie modyfikacji 
elementów ładu czasowego i przestrzennego w planowaniu 
urządzeniowym dla nadleśnictw o znaczącym udziale drzewostanów 
rębnych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

W zakresie przedstawionego profilu badawczego i prowadzonych 
przedmiotów nauczania. 

Oferta                      
 

Analiza: 
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dla biznesu Inwentaryzacja lasu; 
 
Waloryzacja lasu; 
 
Wycena lasu. 
 
Doradztwo: 
 
Planowanie leśne. 
 
Konsultacje: 
 
Zarządzanie obszarami leśnymi. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. 

 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA UŻYTKOWANIA LASU I DREWNA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

012 662 50 96 

E-mail: kulid@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Wpływ prac pozyskaniowych w drzewostanach górskich na 
środowisko leśne oraz modernizacją procesów pozyskiwania 
drewna pod kątem technologii minimalizujących negatywny wpływ 
na środowisko leśne. 
 
Nowe technologie pozyskiwania drewna w górach minimalizujących 
antropopresję w środowisku leśnym. 
 
Doskonalenie techniki pozyskania drewna w drzewostanach 
górskich oraz metod organizacji pracy i unowocześniania procesu 
technologicznego pozyskiwania i transportu drewna. 
 
Badania technicznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów 
transportu leśnego. 
 
Analiza stanu baz surowcowych oraz dynamiki zachodzących w nich 

mailto:kulid@ur.krakow.pl
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zmian, wartości użytkowej surowców leśnych, a także optymalizację 
racjonalnego wykorzystania leśnej bazy surowcowej. 
 
Badania zmienności własności drewna głównych gatunków 
lasotwórczych drzewostanów w Karpatach. 
 
Badania ergonomiczne układu człowiek – maszyna – środowisko 
w procesach pozyskiwania drewna, ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy środowiska pracy operatorów leśnych oraz obciążeń 
robotnika zagrożeniami wibracyjnymi, akustycznymi, gazowymi 
i energetycznymi. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Grant: 
 
Edukacja dla leśnictwa, umowa z PG Lasy Państwowe – IUFRO Task 
Force, Education in Forest Science. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkolenia i prezentacje: 
 
Operatorów oraz instruktorów; 
 
Operatorów pilarek spalinowych oraz wykaszarek napędzanych 
silnikiem spalinowym; 
 
Jakość surowca drzewnego, rozpoznawanie i pomiar wad drewna, 
szacunki brakarskie; 
 
Nowoczesne technologie pozyskiwania drewna; 
 
Nowe technologie w przemyśle drzewnym; 
 
Ekologiczne aspekty konserwacji drewna; 
 
Transport linowy przy zrywce drewna; 
 
Strategie minimalizacji szkód przy zrywce drewna; 
 
Diagnoza czynników środowiska pracy (hałas, drgania, gazy 
spalinowe, wydatek energetyczny); 
 
Rozpoznawania gatunków drewna; 
 
Drewno jako surowiec energetyczny w Polsce i na świecie; 
 
Projektowanie, optymalizacja i ocena technologii związanych 
z pozyskiwaniem drzewnych użytków energetycznych; 
 
Projektowanie, optymalizacja i ocena technologii związanych 
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z utylizacją odpadów pozrębowych. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria: 
 
Do badania właściwości fizyko-mechanicznych drewna; 
 
Chemiczne analiz niedrzewnych surowców leśnych; 
 
Czynników środowiska pracy. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Aparatura wibroakustyczna Bruel&Kjear; maszyny 
wytrzymałościowe Rezystograf; aparatura do pomiaru zwięzłości 
gleby; przyrząd do określenia żywotności drzew; dedykowanie 
oprogramowanie do analiz specjalistycznych. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analiza procesów technologii pozyskiwania i transportu drewna 
z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych 
i ergonomicznych. 
 
Doradztwo: 
 
W zakresie wyboru technologii i metod optymalizacji produktów 
głównego użytkowania lasu. 
 
Konsultacje: 
 
W zakresie szkód wynikających z zastosowania technologii 
pozyskiwania, zrywki i transportu drewna. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Technologie leśnictwa małej skali –  Small Scale Forestry. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych z siedzibą w Gołuchowie, 
Leśne Centrum Edukacyjne z siedziba we Wrocławiu 
 
Podmioty zagraniczne 
Norwegian Forest and Landscape Institute As, Norwegia,  
Trees and Timber Institute IVALSA-CNR San Michele, Włochy, 
IUFRO TF ESF, IUFRO, RG 3.03, Kraje stowarzyszone w IUFRO. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA FIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT 
 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-41-07 

E-mail: kfez@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Endokrynologia rozrodu zwierząt, głównie lokalna regulacja 
czynności układu rozrodczego samic ptaków domowych. 
 
Rola hormonów tarczycy u zwierząt. 
 
Mechanizmy adaptacyjne zwierząt w okresie pourodzeniowym. 
 
Współdziałanie układu opioidowego, glikokortykiodowego 
i katecholaminowego w czasie sytuacji stresowych. 
 
 Możliwość zastosowania pomiaru Met-enkefaliny jako wskaźnika 
nowotworzenia u ludzi. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Projekty badawcze własne: 
 
Immunomodulacyjna rola tkanki tłuszczowej w rozwoju stanu 
zapalnego u zwierząt. 
 
Oddziaływanie dioksyn i polichlorowanych bifenyli na czynność 
jajnika niosącej kury (Gallus domesticus). 
 
Molekularne mechanizmy rozwoju i remodelingu jajowodu ptaków. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wpływ różnych czynników środowiskowych na fizjologiczne 
wskaźniki wzrostu i rozwoju zwierząt. 
 
Regulacja metabolizmu. 
 
Molekularny mechanizm determinacji płci u ptaków. 
 
Rola jodotyronin w regulacji czynności układu rozrodczego u kury. 
 
Fizjologia okresu neonatalnego. 
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Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria:  
 
Hodowli komórek i tkanek in vitro; 
 
Biochemiczne; 
 
Biologii molekularnej; 
 
Pracownia Izotopowa. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Licznik promieniowania gamma; licznik promieniowania beta; Real 
Time-PCR; mikroskop odwrócony Axio Obserwer; kriostat Leica; 
mikropłytkowy czytnik fluorescencji i chemiluminescencji; system 
dokumentacji w analizie białek Chemi-Doc; Nucleofector; 
spektrofluorymetr Shimadzu; mikrotom rotacyjny; mikropłytkowy 
czytnik ELISA; Nano-drop; liofilizatory. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analityka hormonalna (RIA, ELISA) oznaczenie hormonów tarczycy, 
nadnerczy, gonad, opioidów, hormonów gospodarki mineralnej, 
ekspresja mRNA receptorów i hormonów, analityka biochemiczna 
krwi. 
 
Doradztwo: 
 
Analityka hormonalna (RIA, ELISA) oznaczenie hormonów tarczycy, 
nadnerczy, gonad, opioidów, hormonów gospodarki mineralnej, 
ekspresja mRNA receptorów i hormonów, analityka biochemiczna 
krwi. 
 
 
Konsultacje: 
 
Analityka hormonalna (RIA, ELISA) oznaczenie hormonów tarczycy, 
nadnerczy, gonad, opioidów, hormonów gospodarki mineralnej, 
ekspresja mRNA receptorów i hormonów, analityka biochemiczna 
krwi. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Opracowanie uniwersalnego modelu zwierzęcego do badań 
syndromu metabolicznego. Projekt finansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. kierownik prof. dr hab. Krystyna Koziec. 
 

Współpraca 
z podmiotami 

 

Podmioty krajowe 
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zewnętrznymi  
VIII Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, 
Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
 

  

 
 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

HODOWLI BYDŁA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-40-90 

E-mail: khb@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Genetyczne doskonalenie ras bydła użytkowanych w Polsce 
Południowo-Wschodniej. 
 
Skład chemiczny i cechy fizyczne mleka krów różnych ras, wpływ 
wybranych czynników na cechy fizykochemiczne, cytologiczne 
i mikrobiologiczne mleka, ocena mleka surowego w skupie i jego 
przydatności technologicznej, mleko specjalnej wartości biologicznej. 
 
Gruczoł mlekowy krów, techniki i cechy technologiczne doju. 
 
Środowisko hodowlane i jego ochrona. 
 
Ocena wpływu różnych czynników na jakość mięsa wołowego (jego 
skład oraz cechy fizykochemiczne i sensoryczne). 
 
Polimorfizm antygenów erytrocytarnych i białek płynów 
ustrojowych, poziom aktywności enzymów zawartych w krwi. 
 
Markery genetyczne I-szej i II-giej klasy – ich oznaczanie 
i wykorzystanie w praktyce. 
 
Zagadnienia w zakresie behawioru bydła. 
 
Ekologiczny chów bydła i produkcja surowców pochodzenia 
zwierzęcego. 
 
Emmunologiczne, fizjologiczne i biochemiczne wskaźniki wczesnej 
ciąży u bydła. 
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Ocena jakości i przydatności technologicznej skór różnych gatunków 
zwierząt, uszkodzenia i wady skór, możliwość wykorzystania 
odpadów garbarskich w przemyśle. 
 
Ocena jakości utrwalanych i przechowywanych surowców 
zwierzęcych. 
 
Socjologiczne uwarunkowania wdrażania strategii ochrony 
przyrody. 
 
Zastosowanie modelowania liniowego i nieliniowego w hodowli 
zwierząt. 
 
Szacowanie parametrów genetycznych i fenotypowych oraz 
czynników pozagenetycznych wpływających na cechy produkcyjne 
zwierząt. 
 
Szacowanie parametrów charakteryzujących efekty krzyżowania. 
 
Gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących. 
 
Zastosowanie optymalizacji w hodowli zwierząt gospodarskich 
i gospodarowaniu populacjami zwierząt łownych. 
 
Metody ochrony i sterowania liczebnością i zasięgiem terytorialnym 
populacji zwierząt wolno żyjących z wykorzystaniem technik 
nawigacji satelitarnej i GIS. 
 
Anatomia porównawcza zwierząt wolno żyjących. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Optymalizacja terminu zacielenia jałówek w stadach bydła mięsnego. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkolenia: 
 
Produkcja dobrej jakości wołowiny. 
 
Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji 
bydlęcej. 
 
Zasadnicze czynniki warunkujące wzrost wydajności mlecznej krów 
i opłacalność produkcji mleka. 
 
Czynniki warunkujące efektywność produkcyjną i ekonomiczną 
bydła mlecznego. 
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Produkcja mleka wysokiej jakości. 
 
Systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców 
pochodzenia zwierzęcego. 
 
Zachowanie się bydła, a jego użytkowość. 
 
Chów, hodowla i eksploatacja zwierząt wolno żyjących. 
 
Etyczne podstawy eksploatacji zwierząt wolno żyjących. 
 
Chów i hodowla fermowa zwierząt nieudomowionych. 
 
Metody sterowania liczebnością i zasięgiem terytorialnym populacji 
zwierząt wolno żyjących. 
 
Szkoła Zimowa Hodowców Bydła – konferencja cykliczna. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria katedralne: 
 
Pracownie biologii molekularnej oraz chromatografii. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza 
 
Propozycje badań i analiz: 
 
Analizy służące do oceny fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 
cech mleka. 
 
Ocena podstawowego składu i cech fizycznych mięsa. 
 
Poziom kwasów tłuszczowych, antybiotyków, pestycydów 
w tkankach i płynach ustrojowych. 
 
Kompleksowa metoda diagnostyczna oparta na pomiarze 
temperatury mleka umożliwiająca: wykrywanie rui, w tym również 
rui cichych; wykrywanie schorzeń gruczołu mlekowego, szczególnie 
stanów podklinicznych; wykrywanie innych chorób objawiających 
się gorączką, np. mastitis; wczesne diagnozowanie ciąży tj. pomiędzy 
5 a 12 -tym dniem po zapłodnieniu. 
 
Analiza ekonomiczna gospodarstwa w zakresie produkcji mleka 
i mięsa oraz wyznaczenie funkcji zysku w celu uwzględnienia go 
w pracy hodowlanej. 
 
Wykonywanie filmów przyrodniczych, dydaktycznych, 
szkoleniowych w systemie SVHS z możliwością przetwarzania ich na 
BETACAM. 
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Usługi w zakresie zastosowania statystyki matematycznej 
w rozwiązywaniu problemów natury przyrodniczej, interpretacja 
numeryczna i graficzna wyników. 
 
Czynniki stresogenne w hodowli fermowej zwierząt 
nieudomowionych i ich minimalizowanie. 
 
Badanie jakości mięsa zwierząt nieudomowionych, hodowanych na 
fermach. 
 
Nowoczesne metody wspomagania decyzji w zarządzaniu stadami 
zwierząt gospodarskich i wolno żyjących oraz w produkcji 
zwierzęcej. 
 
Doradztwo 
w zakresie: 
 
Produkcji mleka wysokiej jakości; 
 
Produkcji wołowiny kulinarnej; 
 
Dobrostanu bydła; 
 
Wykorzystanie typów użytkowych i ras do produkcji mleka i mięsa; 
 
Diagnostyki molekularnej; 
 
Zwierząt wolno żyjących; 
  
Ochrony środowiska. 
 
Konsultacje 
w zakresie: 
 
Produkcji mleka wysokiej jakości; 
 
Produkcji wołowiny kulinarnej; 
 
Dobrostanu bydła; 
 
Wykorzystania typów użytkowych i ras do produkcji mleka i mięsa; 
 
Diagnostyki molekularnej; 
 
Zwierząt wolno żyjących; 
 
Ochrony środowiska. 
 



70 
 

Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Diagnostyka stanu fizjologicznego i chorób krów z wykorzystaniem 
pomiarów temperatury mleka. 
 
Produkcja wołowiny kulinarnej w oparciu o trwałe użytki zielone. 
Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Zgłoszenia patentowe: 
 
Sposób izolacji kwasów nukleinowych, zwłaszcza z komórek 
somatycznych mleka (nr P.404447, 2013). 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA HODOWLI KONI 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 

 
Telefon: 

 
12 634-12-69 
 

E-mail: rzkosini@cyf-kr.edu.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Hodowla i użytkowanie koni i psów, rozród koni i psów. 
 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Grant: Genetyczne i biochemiczne czynniki warunkujące zaburzenia 
płodności ogierów. 
 

 
Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Współczesne metody oceny układu rozrodczego ogiera i klaczy 
w aspekcie przydatności do rozrodu. Wczesna diagnostyka ciąży.  
 
Ocena przydatności psa i suki do rozrodu - metodyka oceny stanu rui 
i określenia terminu owulacji u suk. Konserwacja nasienia samców.  
 
Odchów ssaków i źrebiąt we wczesnym okresie.  
 
Hipoterapia - teoria i praktyka o szerokim spectrum specjalizacji.  
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Hipologia stosowana.  
 
Analiza siary i mleka klaczy.. 
 
Kwalifikacja nasienia ogiera i psa do konserwacji i sztucznego 
unasieniania.  
 
Cytologiczne i hormonalne testy rujowe u suk. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Pomieszczenia Katedry przy al. Mickiewicza 24/28: 
 
pracownia mikroskopowa. 
 
Stacja Doświadczalna KHK w Rząsce: 
 
Laboratorium do oceny nasienia; 
2 stajnie stanowiskowo boksowe; 
3 sale dydaktyczne. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Aparat USG; analizator biochemiczny; aparat do mrożenia nasienia 
FREEZER; mikroskop fluorescencyjny; mikroskop fazowo-
kontaktowy. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

  

Analiza: 

Analiza siary i mleka klaczy. 

Kwalifikacja nasienia ogiera i psa do konserwacji i sztucznego 
unasieniania. 

Cytologiczne i hormonalne testy rujowe u suk. 
 
Doradztwo 
w zakresie: 
 
Użytkowania ogierów na punktach kopulacyjnych; 
 
Oceny przydatności ogiera do rozrodu – SO; 
 
Hodowli i użytkowania koni; 
 
Prowadzenia usług agroturystycznych; 
 
Prowadzenia hipoterapii i dogoterapii. 
 
Konsultacje 
w zakresie: 
 
Hodowli i użytkowania koni; 
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Biologii rozrodu koni i psów; 
 
Organizacji obiektów hodowlanych; 
 

Organizacji stacji pozyskiwania nasienia ogierów. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Kriokonserwacja nasienia ogiera i psa w oparciu o testy 
biochemiczne. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ I MAŁYCH 
PRZEŻUWACZY 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 

 

al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
al./ul. Rędzina 1B, 30-248 Kraków 

 
Telefon: 

 
12 429-75-47 

E-mail: rzzieba@cyf-kr.edu.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Zespół Małych Przeżuwaczy: 
 

Wpływ środowiskowych czynników hormonalnie czynnych 
na procesy fizjologiczne u ludzi i zwierząt. 
 
Mechanizmy regulujące funkcję jajnika u małych przeżuwaczy 
w cyklu rujowym i rocznym. 
 
Markery genetyczne białek surowicy krwi. 
 
Wykorzystanie markerów molekularnych DNA w doskonaleniu cech 
użytkowych małych przeżuwaczy, określanie zależności pomiędzy 
badanymi genotypami, a cechami produkcyjnymi zwierząt. 
 
Czynniki regulujące przebieg laktacji u owiec o zróżnicowanym 
okresie aktywności płciowej. 
 
Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesu 
rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego 
środowiska. 
 
Określenie czynników wpływających na funkcję osi podwzgórze - 
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przysadka - jajnik u owiec. 
 
Podłoże występowania otyłości - badania na modelu zwierzęcym. 
 
Badania nad neuropeptydami (leptyna, grelina, oreksyna) 
zaangażowanymi w regulację gospodarki energetycznej 
i sezonowości u owiec. 
 
Doskonalenie ras i typów owiec i kóz w rejonie południowo-
wschodniej Polski. 
 
Czynniki warunkujące cechy funkcjonalne mięsa jagnięcego. 
 
Wykorzystanie tłuszczy roślinnych i produktów ubocznych 
powstających przy produkcji biopaliw w żywieniu jagniąt rzeźnych. 

 
Warunki kulturowego wypasu owiec w górach. 
 
Wypas owiec formą gospodarowania zgodną z warunkami 
zrównoważonego rozwoju.  
 
Zespół Hodowli Trzody Chlewnej: 
 
Wzbogacanie środowiska chowu różnych grup produkcyjnych świń. 
 
Wykorzystanie zdolności poznawczych świń do optymalizacji 
warunków chowu. 
 
Rola bodźców węchowych, wzrokowych i dźwiękowych w chowie 
świń. 
 
Rola instynktu macierzyńskiego i technicznych zabezpieczeń 
w odchowie prosiąt. 
 
Wykorzystanie tłuszczów w żywieniu loch. 
  
Tłuszcz standaryzowany w żywieniu tuczników. 
 
Ocena przydatności rozpłodowej knurków hodowlanych; określenie 
zależności pomiędzy mięsnością i otłuszczeniem knurków a ich 
potencjalną przydatnością rozpłodową. 
  
Zależności pomiędzy poziomem dobrostanu warchlaków 
i tuczników, a jakością mięsa. 
 
Produkcja wieprzowiny w oparciu o tucz knurków; czynniki 
genetyczne i środowiskowe wpływające na efektywność tuczu 
i wartość poubojową tusz knurków. 
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Optymalizacja żywienia loch prośnych; określenie optymalnych 
zmian masy ciała loch w czasie cyklu reprodukcyjnego. 
  
Badania nad zachowaniem się świń w różnych warunkach 
środowiskowych; relacje behawioralne w określonych warunkach 
środowiskowych i ich implikacje na produkcyjność. 
  
Wpływ stopnia otłuszczenia loszek w okresie odchowu, ciąży 
i laktacji na ich użytkowość rozpłodową. 
 
Wpływ systemów utrzymania oraz środków farmakologicznych na 
użytkowość rozpłodową loch w warunkach produkcji 
wielkotowarowej. 
 
Analizy: 
 
Fizjologicznych mechanizmów folikulogenezy u loszek i loch; 
  
Funkcji rozrodczych loch w warunkach prawidłowego i zakłóconego 
środowiska; 
 
Wartości pokarmowej i zawartości substancji antyżywieniowych 
w podstawowych surowcach paszowych i ich przydatności 
żywieniowej. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Grant: 
 
Produkcja jagnięciny w cyklu całorocznym i zagospodarowanie jej na 
rynku krajowym – jagnię z Lubelszczyzny. 
 

 
Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Proekologiczne systemy chowu trzody chlewnej. 
 
Wykorzystanie naturalnych form zachowania się świń 
w racjonalizacji chowu  świń. 
 
Nowoczesne technologie utrzymania różnych grup produkcyjnych 
trzody chlewnej. 
 
Kształtowanie warunków środowiskowych chowu i ich 
oddziaływanie na produkcyjność świń. 
 
Dobrostan, komfort bytowy a warunki chowu świń. 
  
Postępowanie z lochami i prosiętami w okresie okołoporodowym –  
czynniki wpływające na przebieg porodu i straty okołoporodowe. 
 
Wykorzystanie naturalnych czynników środowiskowych dla 
poprawy efektów rozrodu loch. 
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Znaczenie leptyny w rozrodzie małych przeżuwaczy.  
 
Wpływ białek zaangażowanych w utrzymanie homeostazy 
energetycznej organizmu na procesy rozrodu i wzrostu zwierząt. 
 
Czynniki warunkujące utrzymanie homeostazy energetycznej 
u zwierząt sezonowych. 
 
Sezonowość rozrodu owiec. 
 
Wykorzystanie technik in vitro i bioinżynierii komórek w  badaniach 
podstawowych i w praktyce zootechnicznej. 
 
Wpływ środowiskowych czynników hormonalnie czynnych na 
procesy fizjologiczne u ludzi i zwierząt. 
 
Wpływ ksenobiotyków na procesy neurorozwoju i neurodegeneracji  
Procesy apoptozy w układzie rozrodczym samicy. 
 
Krzyżowanie towarowe świń (wybór metody i dobór ras).  
 
Produkcja tuczników mięsnych.  
 
Czynniki wpływające na efektywność rozrodu świń.  
 
Pielęgnacja i żywienie prosiąt. 
 
Optymalizacja żywienia tuczników Pielęgnacja i żywienie loch. 
 
Zasady tuczu świń z uwzględnieniem jakości tuszy i mięsa.  
 
Polimorfizm genów związanych z cechami użytkowości mięsnej 
i rozpłodowej  zwierząt gospodarskich.  
 
Diagnostyka molekularna chorób genetycznych u zwierząt.  
 
Molekularne podłoże plenności owiec wysokoplennych 
Identyfikacja polimorfizmu w locus genu PRNP – zapobieganie 
wystąpieniu scrapie. 
 
Fizjologiczno-endokrynologiczne mechanizmy  laktacji u owiec.  
 
Rola fotoperiodu i melatoniny w regulacji osi przysadkowo-
gonadowej oraz laktacji u owiec.  
 
Znaczenie wypasu wielkoobszarowego owiec (CLS) na arenie Karpat. 
 
Behawior owiec. 
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Znaczenie wypasu wielkoobszarowego owiec (CLS) na terenach 
górskich. 
 
Metody sterowania cyklem rujowym i owulacją owiec i kóz.  
 
Inseminacja owiec i kóz. 
 
Plenność owiec –  metody selekcji i zwiększania plenności w stadach 
owiec.   
 
Superowulacja i transplantacja zarodków owiec i kóz. 
 
Optymalizacja dobrostanu różnych grup technologicznych trzody 
chlewnej. 
  
Możliwość poprawy komfortu bytowego świń.  
 
Identyfikacja stereotypii behawioralnych i technopatii u świń, 
przyczyny występowania i możliwości przeciwdziałania. 
 
Zależności pomiędzy systemem utrzymania i warunkami obrotu,  
przedubojowego, a jakością mięsa.  
 
Dostosowanie systemów utrzymania do naturalnych potrzeb 
behawioralnych świń.  
 
Możliwości poprawy wyników odchowu prosiąt.  
 
Tradycyjne przepisy kulinarne przygotowywania i przyprawiania 
potraw wieprzowych.  
 
Organizacja produkcji w wielkotowarowej fermie trzody chlewnej  
Nowoczesne metody sterowania klimatem w pomieszczeniach dla 
trzody chlewnej.  
 
Zastosowanie techniki ultrasonograficznej w hodowli trzody 
chlewnej.  
 
Organizacja inseminacji w fermie trzody chlewnej. 
 
Pielęgnacja, żywienie i postępowanie z knurami.  
 
Żywienie i odchów młodzieży hodowlanej. 
 
Molekularne podstawy zjawiska leptynooporności. 
 
Interakcje pomiędzy leptyną i prolaktyną u owiec. 
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Genetyczne uwarunkowania cech użytkowych zwierząt 
gospodarskich. 
 
Aktywność sekrecyjna tkanki tłuszczowej. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Pracownia Biotechnologii i Genomiki w tym laboratoria: 
 
Biologii molekularnej; 
 
Hodowli komórek i tkanek in vitro; 
 
Do kaniulacji i infuzji dokomorowych; 
 
Laparoskopii i ultrasonografii; 
 
Badań samców i mrożenia nasienia; 
 
Pozyskiwania i przerobu mleka oraz oceny wartości rzeźnej. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Aparat Real Time PCR System (7300)- Applied Biosystem; aparat do 
elektroforezy – poziomej różnej wielkości – 3 szt.; aparat do 
elektroforezy - pionowej – Biometria; system oczyszczania wody – 
Direct-Q Millipore – 2 szt.; homogenizator mechaniczny  
z wyposażeniem IKA 25 ULTRA-TURRAX; homogenizator 
ultradźwiękowy – Bandelin SonoPlus; termomixer comfort- 
Eppendorf; termoblok Thermostat Plus – Eppendorf, 
Spektrofotometr Cecil Ce2501 – jednowiązkowy BioQuest; 
termocykler Mini (25 miejscowy) - MJ Research; termocykler PTC 
200 ( 2 bloki x 48) – MJ Research; termocykler EP gradient S – 
Eppendorf; transiluminator UV – UltraLum Digestorium – 2 szt.; 
komora laminarna ESCO;  biohazard typu II ESCO – 3 sztuki; 
wirówka centrifuge 5417 R Refresher – Eppendorf; wirówka 5415 D 
– Eppendorf; wirówka Biofuge Primo Thermo-Scientific; UV system 
do fotodokumentacji (kamera, komputer, Transiluminator, ciemnia, 
drukarka) Syngen; system do chemiluminescencji i fluorescencji dla 
dokumentacji żeli  G BOX ICHEMI XR dla analiz PCR; RT-PCR 
i WESTERN BLOT – Syngen; system do analiz SSCP DNA pointer – 
Biovectis; NanoDrop 2000c – ThermoScientific; urządzenie do 
automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i białek Maxwell 16 – 
Promesa; system peryfuzyjny do hodowli in vitro 
MinitubeMinitissue; mikroskop biologiczny – 10 sztuk; mikroskop 
stereoskopowy  – 12 szt.; mikroskop odwrócony Meiji; mikroskop 
odwrócony NIKON ECLIPSE TS100-F; mikroskop fluoroscencyjny – 
NIKON ECLIPSE 80i; inkubator CO2, Heraeus – 3 sztuki (HERA Cell 2 
x, HERACELL 150i); wirówka z wirnikiem kątowym MPW-350 E; 
czytnik ELISA ELX 800 z wyposażeniem (komputer 
z oprogramowaniem i archiwizacją danych) – BIOTEK; płuczka do 
płytek ETI-System – BIOTEK; czytnik fluoroscencyjny FLx800 – 
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BIOTEK, Kriostat CM1510-S – Leica; sterylizatory – Steri 250 – 
2 sztuki; myjka ultradźwiękowa SONIK-6 – Polsonic; zamrażarka -80 
st, ultra low SANYO; autoklaw MELAG Vacuclav 24B/L+; kostkarka 
Scotsman AF 80; cieplarka MEMMERT; pompa infuzyjna i dozowniki  
pompy infuzyjnej; system do komputerowej analizy nasienia CASA 
z niezależnymi modułami; osmometr; USG Aloca Prosound 
2 z osprzętem; USG Aloca 500 Micrus; głowica śródoperacyjna; USG 
Echo Blaster z wyposażeniem (komputer, głowica); wideoprinter 
SONY; linia wizyjna Tele Pack X do badań laparoskopowych; stół do 
laparoskopii owiec – 2 szt.; laparoskop z wyposażeniem; aparatura 
do obserwacji świń – 2 zestawy; zestaw do monitoringu i obserwacji 
behawioru zwierząt; labirynty do testów behawioralnych 
na szczurach i myszach; stacja paszowa do żywienia loch; 
PIGLOG - aparat ultradźwiękowy do przyżyciowej analizy wartości 
rzeźnej; dojarnia 10- stanowiskowa z wyposażeniem; chłodnia, 
pasteryzator; sprzęt do oceny wartości rzeźnej tusz. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza:  
 
Kriokonserwacja nasienia i zarodków, badanie samców zwierząt 
gospodarskich, inseminacja owiec i kóz, synchronnizacja rui, 
ultrasono graficzna Diagnostyka ciąży, organizacja rozrodu. 
 
Identyfikacja nosicieli mutacji wywołujących choroby genetyczne 
DUMPS, BLAD oraz polimorfizmu hormonu wzrostu (leu/127/Val) u 
bydła, badanie polimor-fizmu genów: kalpastat- yny, leptyny, 
receptora estrogenowego, receptora greliny, receptora melano-
kortyko-tropowego u świń. 
 
Doskonalenie plenności stada poprzez wprowadzanie genu 
plenności owcy olkuskiej N69H – identyfikacja polimorfizmu, dobór 
owiec do kojarzenia, selekcja stada. 
 
Zapobieganie wystąpieniu w stadzie owiec scrapie – identyfikacja 
polimorfizmu w genie PRNP.  
Ocena wartości rzeźnej świń – przyżyciowa i poubojowa. 
 
Sprzedaż żeńskiego i męskiego materiału hodowlanego owiec 
olkuskich.  
 
Doradztwo 
w zakresie: 
 
Organizacji gospodarstw owczarskich oraz ferm kozich mlecznych 
i mięsnych; 
 
Organizacji produkcji jagniąt rzeźnych; 
 
Produkcji mięsa jagnięcego o wysokiej wartości funkcjonalnej; 
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Prowadzenia produkcji owczarskiej zgodnie z zasadami rozwoju 
zrównoważonego; 
 
Opracowywania planów produkcji tuczników i materiału 
hodowlanego; 
 
Opracowywania i oceny projektów adaptacji pomieszczeń 
inwentarskich do chowu świń; 
 

Opracowywania projektów wyposażenia pomieszczeń 
przeznaczonych do chowu różnych grup produkcyjnych trzody 
chlewnej. 
 
Postępowania z lochami i prosiętami w okresie okołoporodowym; 
 
Opracowywania kompleksowych technologii produkcji trzody 
chlewnej. 
 
Organizacji produkcji trzody chlewnej; 
 
Diagnozowania ciąży u loch; 
 
Przyżyciowego określania grubości słoniny i mięsności u trzody   
chlewnej. 
 
Konsultacje: 
 
Na fermach trzody chlewnej  w zakresie: 
 
Ekonomiki  i organizacji produkcji; 
 
Żywienia i systemu zadawania paszy; 
 
Analiz warunków utrzymania i możliwości ich optymalizacji. 
 
Ponadto w zakresie: 
 
Możliwości pozyskania środków z unijnych funduszy 
inwestycyjnych; 
 
Zasad tworzenia grup producentów. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
w Jabłonnie, 
Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne „Eko-Nikkom” Sp. z o.o. 
w Łaziskach Górnych, 
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Konsorcjum Naukowe „Żyto – roślina przyszłości” którego 
Koordynatorem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podpisana 
14.01.2013 r.  
Członkowie Konsorcjum: 
 

 Instytut Zootechniki – PIB, 
 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
 Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – PIB, 
 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, 
 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. 

Wacława Dąbrowskiego w Warszawie, 
 KWS Lochow Polska Sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-

150 Prusy, 
 Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 

„POLSUS”, ul. Ryżowa 50, 02-495 Warszawa , 
 Blattin Polska sp. z o.o., ul. Poznowicka 1, Siedlec, 47-180 Izbicko,  
 Gospodarstwo Rolne Wiktor Kuleta, Pilczyca 25, 26-234 Słupia, 
 Gospodarstwo Rolne Jan Wujczak, Drzęczewo Pierwsze 1, 63-820 

Piaski, 
Tatrzańsko- Beskidzka Spółdzielnia Producentów  Gazdowie, 
Małopolski Urząd Marszałkowski- Departament Ochrony 
Środowiska, 
Małopolski Urząd Wojewódzki, 
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowy Targu, 
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem, 
Instytut Botaniki, PAN w Krakowie, 
Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Krakowie Wydział 
Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, 
Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem, 
Małopolskie Centrum Biotechniki – Stacja Eksploatacji Knurów 
w Kleczy Dolnej, 
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej 
„POLSUS” w Warszawie, 
 Blattin Polska sp. z o.o. w Siedlcu, 
Śląsko-Opolska Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Profit 
w Ponięcicach, 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kędzierzyn-Koźle, 
Zakłady Mięsne Animex w Ełku. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Coordinated European Welfare Network (EUWelNEt), Kraje 
członkowskie UE, 
Wykonanie ekspertyz z zakresu  The role of cultural  sheep grazing 
in Polish Carpathians, Słowacja. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. prof. Spiczakowa 6, 30-199 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 637-51-76, 12 637-53-79 
 

E-mail: rzpopek@cyf-kr.edu.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Badania nad: 
 
Rozrodem ryb w warunkach czystego środowiska wodnego 
i w warunkach jego skażenia; 
 
Sterowaniem procesami rozrodczymi ryb na poziomie mózgu, 
przysadki i gonad; 
 
Stanem jakościowym i ilościowym ichtiofauny rzek Polski 
południowej pod kątem ochrony zagrożonych gatunków i ich 
restytucji. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Kursy, szkolenia i wykłady mogą być prowadzone z tematów:  
 
Chów i hodowla ryb karpiowatych i łososiowatych; 
 
Ichtiobiologia oraz ichtiofaunistyka; 
 
Akwakultura; 
 
Rybactwo rzeczne; 
 
Rybactwo na zbiornikach zaporowych; 
 
Ochrona wód, zasobów wodnych i krajobrazu przyrodniczego; 
 
Z zagadnień hobbystycznych: akwarystyka, rekreacja i wędkarstwo. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Rybacka Stacja Doświadczalna, która dysponuje stawami 
produkcyjnymi i doświadczalnymi o powierzchni 35 ha lustra wody.  
 
Do prac badawczych służą 4 laboratoria: 
 
Laboratorium centralne z dwoma zestawami do oznaczania 
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hormonów metodą ELISA, boksem do hodowli tkanek i boksem do 
rejestracji ruchu plemników CASA wyposażone w czytniki ELISA HT 
II BIOTEK i ELISA ht II ANTHOS-LAB, komorę laminarną HPH 18, 
wideomikroskop, cieplarkę C1135, wirówkę Centryfuge 541R, 
autoklaw ASV oraz płuczkę mikropłytek i stół chłodniczy SCH 3. 
 
Laboratorium histologiczne (kriostat, mikrotomy, cieplarka, zestawy 
do barwienia preparatów histologicznych). 
 
Laboratorium biologii molekularnej (Termocykler, spektrofotometr 
UV, Wirówka, zestaw do elektroforezy, zestaw do wizualizacji żelów 
agarozowych). 
 
Laboratorium absorpcji atomowej wraz z pracownią do mineralizacji 
tkanek (spektofotometr absorpcji atomowej UNICAM 929, 
dejonizator Cobrabid Aqua, dwa mineralizatory tkanek - Velp 20/26, 
zestaw odciągania oparów – skruber firmy Velp wraz z pompą 
wodną).  
 
Do utrzymania materiału badawczego w warunkach kontrolowanych 
Katedra dysponuje halą basenową z 12 basenami o regulowanej 
temperaturze wody oraz halą akwaryjna z akwariami o różnej 
pojemności, wyposażonymi w termostaty, filtry, napowietrzacze 
i sterowane zegarem oświetlenie.  
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Czytnik ELISA; spektroskop absorpcji atomowej; dejonizator 
Cobrabid Aqua; dwa mineralizatory tkanek - Velp 20/26; komora 
laminarna HPH 18; wideomikroskop;  Termocykler; spektrofotometr 
UV; wirówki, zestaw do elektroforezy; zestaw do wizualizacji żelów 
agarozowych. 

 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu jakościowego i ilościowego 
ichtiofauny rzek Polski Południowej, zwłaszcza pod kątem  ochrony 
zagrożonych gatunków i ich restytucji. 
 
Doradztwo: 
 
Wykonywanie opracowań i ekspertyz z zakresu chowu i hodowli ryb 
karpiowatych, łososiowatych i sumowatych. 
 
Doradztwo w zakresie nowoczesnych metod rozrodu ryb 
i wylęgarnictwa. 
 
Konsultacje: 
 
Konsultacje z zakresu zagospodarowania rybackiego i rekreacyjnego 
zbiorników wodnych, organizacja łowisk licencjonowanych. 
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Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Płynny preparat bakteriobójczy na bazie nanocząsteczkowego srebra 
koloidalnego, poliwinylopirolidonu i witaminy B1 do stosowania 
w chorobach bakteryjnych powłok ciała ryb ozdobnych.  
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty zagraniczne 
 
Departament of Ekology, University of Prešov, Slowacja. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ROZRODU I ANATOMII ZWIERZĄT 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-41-13 

E-mail: rzokolsk@cyf-kr.edu.pl 
 

 
Profil 
badawczy 

 

Ocena płodności zwierząt. 
 
Embriologia eksperymentalna i stosowana. 
 
Zapłodnienie in vitro. 
 
Okres okołoporodowy u koni -  próby oznaczania ekspresji genów 
odpowiedzialnych za powstawanie odporności u źrebiąt. 
    
Hodowla i krionserwacja zarodków. 
 
Nowe metody oceny żywotności i zdolności zapładniających 
plemników. 
 
Biogeneza, mikrostruktura oraz histopatologia mięśni szkieletowych 
ssaków i ptaków. 
 
Wpływ rasy, wieku, żywienia i poliformizmu genów na kształtowanie 
się mikrostruktury i jakości mięsa. 
 
Analiza ekspresji białek cytoszkieletu oraz białek mitochondrialnych 
w mięśniach poprzecznie prążkowanych. 
 



84 
 

Rola białek cytoszkieletu oraz wpływ ich tempa degradacji 
na parametry fizykochemiczne mięśni. 
 
Struktura mikroskopowa i submikroskopowa oraz badania 
histochemiczne i immunohistochemiczne układu rozrodczego 
ptaków i ssaków. 
 
Ocena niestabilności chromosomów u zwierząt futerkowych (lisy 
polarne lub pospolite oraz nutrie i króliki) w naturalnym 
i zaburzonym środowisku hodowlanym. 
 
Steroidogeneza i spermatogeneza oraz ekspresja receptorów 
androgennych w gonadach młodych i dorosłych samców szynszyli. 
 
Komórka jajowa psowatych, łasicowatych oraz gryzoni i królików - 
ocena morfologiczna i kompetencja rozwojowa. 
 
Diagnostyka zaburzeń płodności u zwierząt futerkowych 
i towarzyszących człowiekowi. 
 
Aktywność wybranych enzymów oraz morfologia przewodu 
pokarmowego u młodych szynszyli oraz królików. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Kliniczna i cytogenetyczna analiza nasienia ogierów w aspekcie 
zaburzeń płodności koni. 
 
Środowisko hormonalne pęcherzyków jajnikowych źrebiąt, 
a zdolność oocytów do dojrzewania i zapłodnienia. 
 
Wpływ rasy, płci i wieku na kształtowanie się mikrostruktury 
i jakości mięsa wieprzowego. 
 
Analiza cytogenetyczna kompleksu chromosomowego szynszyli 
(Chinchilla lanigera Mol.). 
 
Badanie in vitro zdolności rozwojowych oocytów klaczy po aktywacji 
partenogenetycznej mikroiniekcji plemnika. 
 
Hyperprolaktynemia, a płodność u klaczy. 
 
Badania nad rozrodem zwierząt gospodarskich. 
 
Układ powłokowy ssaków domowych. Struktura układu 
mięśniowego i pokarmowego zwierząt. 
 

Kursy, 
szkolenia, 

 

Kursy: 
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studia 
podyplomowe, 
inne 

 
Unasienianie lisów. 
 
Inseminacja klaczy. 
 
Inseminacja bydła. 
 
Szkolenia: 
 
Zasady profilaktyki i higieny w okresie stanowienia klaczy. 
 
Problemy zdrowotne na fermach mięsożernych i roślinożernych 
zwierząt futerkowych. 
 
Przyczyny strat w okresie rozrodu na fermach zwierząt futerkowych. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium hodowli tkankowych i zapłodnienia in vitro. 
 
Pracownie: anatomiczna; mikroskopii; biologii molekularnej; 
cytogenetyczna; histologiczna. 
 
Stacja Doświadczalna Przegorzały. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Kriostat; mikroskop biologiczny fluorescencyjny z zestawem 
do akwizycji, archiwizacji i analizy obrazu;  termocykler, 
spektofotometr;  inkubatory z regulowanym przepływem gazów;  
mikroskopy stereoskopowe; mikroskopy odwrócone;  
mikromanipulator; autoklaw; system oczyszczania wody Simplicit; 
destylarka; wagi analityczne i laboratoryjne; ultrasonograf.   
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Badanie i ocena nasienia. 
 
Przyczyny strat w okresie neonatalnym zwierząt futerkowych. 
 
Ocena histologiczna i histochemiczna tkanek. 
 
Konsultacje: 
 
Leczenie zaburzeń płodności klaczy. 
 
Ultrasonograficzna diagnoza ciąży u klaczy od 12 dnia. 
 
Przygotowanie zwierząt do rozpłodu i  metody określania czasu 
krycia lub unasienniania. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
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Inseminacja zwierząt futerkowych. 
  
Transplantacja zarodków klaczy, wspomagane zapłodnienie 
i klonowanie koni. 
 
Konserwacja nasienia. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ZOOLOGII I EKOLOGII 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-40-53 

E-mail: zoologia@ur.krakow.pl 
 

 
Profil 
badawczy 

 

Parazytologia: ocena wpływu czynników egzo- i endogennych na 
poziom zarażenia zwierząt oraz wpływu parazytoz na produkcyjność 
zwierząt gospodarskich utrzymywanych w różnych warunkach 
i systemach chowu. 
 
Ekologia i Ochrona przyrody: reintrodukcja i rehabilitacja ptaków 
drapieżnych, w tym hodowla wolierowa sokoła Falco p. peregrinus 
oraz sterowanie sukcesją fauny na terenach ekologicznie 
zdegradowanych. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Genetyczna oporność koni czystej krwi arabskiej w liniach żeńskich 
i rodach męskich na zarażenie nicieniami jelitowymi (słupkowce 
małe – Cyathostominae) oraz opracowanie klucza do oznaczania tych 
pasożytów na podstawie morfologii larw inwazyjnych. 
 
Wykorzystanie wermikultur dżdżownic kompostowych Eisenia 
fetida (Sav.) do utylizacji odchodów zwierząt futerkowych. 
 
Tolerancja na metale ciężkie u mrówki Lasius niger: poziom kolonii. 
 
Wpływ czynników środowiskowych, genetycznych oraz pasożytów 
na liczebność i rozrodczość zanikającej populacji świstaka Marmota 
marmota latirostris w Tatrach Polskich. 
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Ekologia kuny domowej (Martes foina) w aglomeracji 
wielkomiejskiej oraz mechanizmy kolonizacji terenów 
zurbanizowanych na przykładzie Krakowa. 
  
Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix) 
w Karpatach Zachodnich. 
 
Birdsmond bird sound monitoring database. 
 
Wpływ gospodarki leśnej w lasach prywatnych i państwowych 
na populację gołębia siniaka (Columba oenas). 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Konsekwencje chorób pasożytniczych u zwierząt gospodarskich, 
diagnozowanie i programy ich zwalczania (hodowcy i organizacje 
rolnicze). 
 
Ekologiczne podstawy gospodarki łowieckiej (dla praktyków i kół 
łowieckich). 
 
Kursy dla kandydatów, selekcjonerów i sokolników PZŁ – Zarząd 
Okręgowy w Krakowie. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Stacja badawcza. 
 
Laboratorium parazytologiczne. 
 
Pracownia ekologiczna. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Lupy i mikroskopy świetlne z komputerową analizą obrazu; 
zamrażarka niskich mrożeń; inkubator do hodowli owadów 
z fotoperiodem. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Wykonanie analiz poziomu zarażenia zwierząt gospodarskich, 
domowych i żyjących w przyrodzie. 
 
Kontrola poziomu zarażenia jako alternatywa dla stosowania 
środków przeciwpasożytniczych. 
 
Wpływ pasożytów na zdrowotność populacji zwierząt wolno 
żyjących oraz ekonomikę produkcji zwierząt gospodarskich. 
 
Rehabilitacja ptaków drapieżnych. 
 
Restytucja ekotypu górskiego i miejskiego sokoła. 
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Ekologiczne podstawy sterowania sukcesją fauny 
na rekultywowanych terenach poprzemysłowych. 
 
Opinie i ekspertyzy dla sądów i policji w zakresie chronionych 
gatunków zwierząt. 
 
Doradztwo: 
 
Stan zarażenia pasożytami zwierząt udomowionych i wolno 
żyjących. 
 
Kontrola poziomu zarażenia jako alternatywa dla stosowania 
środków przeciwpasożytniczych. 
 
Wpływ pasożytów na zdrowotność populacji zwierząt wolno 
żyjących oraz ekonomikę produkcji zwierząt gospodarskich. 
 
Zagrożenia dla człowieka pasożytami zoonotycznymi. 
 
Udzielanie porad w zakresie opieki nad poszkodowanymi dzikimi 
zwierzętami. 
 
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka rehabilitacji ptaków 
drapieżnych. 
 
Doradztwo dla kół łowieckich w zakresie prowadzenia hodowli 
zwierząt łownych i zasilania ich populacji. 
 
Konsultacje: 
 
Profilaktyka, prewencja i zwalczanie chorób inwazyjnych zwierząt. 
 
Transfer pasożytów pomiędzy pokrewnymi grupami zwierząt 
gospodarskich i wolno żyjących. 
 
Zagrożenia dla człowieka pasożytami zoonotycznymi. 
 
Konsultacje w zakresie ochrony lotnisk, upraw, budynków przed 
szkodliwym oddziaływaniem ptaków. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Instytut Parazytologii PAN w Warszawie, 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Białowieży, 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, 
Instytut Zootechniki – PIB w Balicach, 
Instytut Nauk o Środowisku UJ w Krakowie, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 
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Parki Narodowe, 
Nadleśnictwa z terenu Polski Południowej, 
Gospodarstwa wielkostadne i drobnotowarowe prowadzące chów 
i hodowlę zwierząt gospodarskich. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Station de Pathologie, Aviaire et Parasitologie  - INRA, Tours Francja, 
Schmalhausen Institute of Zology, Kijów, Ukraina, 
Institute for Parasitology and Tropical Veterinary Medicine – Freie 
Universität, Berlin, Niemcy, 
Danish Centre for Experimental Parasitology – The Royal Veterinary 
and Agricultural University, Kopenhaga, Dania, 
Norwegian Institute for Nature Research - Trondheim, Norwegia. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-40-84 

E-mail: kzzip@ur.krakow.pl 

 
Profil 
badawczy 

 

Badania nad przebiegiem procesów trawiennych oraz przemian 
energetycznych i białkowych u zwierząt, z uwzględnieniem cyklu 
produkcyjnego. 
 
Wpływ procesów technologicznych stosowanych w produkcji pasz 
na ich wartość pokarmową. 
 
Ocena wartości pokarmowej pasz różnymi metodami i systemami. 
 
Wpływ żywienia na jakość i wartość prozdrowotną uzyskiwanych 
produktów zwierzęcych. 
 
Doskonalenie systemów żywienia zwierząt gospodarskich. 
 
Prewencja zaburzeń metabolicznych zwierząt. 
 
Dietetyka (psy i koty). 
 

Projekty 
 

Granty: 
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badawczo – 
rozwojowe 

Wstępne opracowanie metody odstraszania papug (ABB). 
 
Wykorzystanie oznaczania ciał ketonowych w mleku w prewencji 
ketozy i kwasicy w stadach krów mlecznych (współpraca z  Polską 
Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka). 
 
Wykorzystanie robotu Juno do podgarniania paszy na stole 
paszowym (Lely). 
 
Skład chemiczny i wybrane wskaźniki kiszonek z kukurydzy 
sporządzonych w 2012 r. (bioEM). 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Żywienie zwierząt gospodarskich w różnych okresach i cyklach 
produkcyjnych. 
 
Prewencja zaburzeń metabolicznych. 
 
Żywienie krów. 
 
Systemy żywienia w oborach wysoko produkcyjnych, organizacja 
bazy paszowej i technologii żywienia. 
 
Odchów cieląt. 
 
Nowoczesne technologie konserwacji pasz. 
  
Opracowanie receptur mieszanek paszowych i kalkulacje kosztów 
ich produkcji przy zastosowaniu programów komputerowych. 
 
Wykorzystanie metody NIRS w analizie składu chemicznego pasz. 
 
Ocena jakości i przydatności pasz z terenów ekologicznie 
zagrożonych. 
 
Żywienie psów i kotów. 
 
Dietetyka (psy i koty). 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Pomieszczenia laboratoryjne – 5. 
 
Pracownia chromatograficzna. 
 
Laboratorium analiz molekularnych. 
 
Pomieszczenia dla małych zwierząt (owce, kozy, drób, psy). 
 
Silosy doświadczalne. 
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Stacja do badań stabilności tlenowej kiszonek. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Laboratorium chemiczne – podstawowa analiza chemiczna pasz oraz 
zawartość NDF; ADF i skrobi; chromatografia gazowa; 
chromatografia cieczowa; analizator aminokwasów; Real Time PCR; 
PCR,NIRS – spektroskop w bliskiej podczerwieni. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analiza chemiczna pasz: analiza podstawowa, produkty fermentacji 
w kiszonkach, NDF, ADF, ADL, skład kwasów tłuszczowych, skład 
aminokwasowi, składniki mineralne. 
 
Kalibracje dla metody NIRS. 
 
Doświadczenia testowe: produktów dla zwierząt, dodatków 
konserwujących. 
 
Oznaczanie rozkładu białka w żwaczu i strawności jelitowej białka. 
 
Doradztwo  
w zakresie: 
 
Żywienia wymienionych gatunków i grup zwierząt: krów i cieląt, 
psów i kotów, owiec i kóz, drobiu, trzody chlewnej, koni; 
 
Organizacji żywienia zwierząt w obiektach hodowlanych; 
  
Organizacji bazy paszowej; 
 
Procesów technologicznych stosowanych w produkcji pasz; 
 
Konserwacji pasz (kiszenie); 
 
Analizy chemicznej pasz. 
 
Konsultacje  
w zakresie: 
 
Kontroli prawidłowości żywienia zwierząt w obiektach 
hodowlanych; 
 
Analizy chemicznej i jakości pasz. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Kalibracje wykorzystywane w urządzeniach NIRS do oznaczania 
składu chemicznego pasz. 
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Wykorzystanie zawartości ciał ketonowych w mleku dla oceny 
zagrożenia stad krów ketozą. 
 
Ochrona białka przed rozkładem w żwaczu z wykorzystaniem 
lignosulfonianów. 
 
Prozdrowotna modyfikacja składu mleka krów metodami 
żywieniowymi. 
 
Konserwacja wilgotnego ziarna kukurydzy z udziałem dodatków 
konserwujących. 
 
Zastosowanie maślanu sodu w paszach dla cieląt. 
 
Zastosowanie maślanu sodu w okresie przejściowym u krów 
mlecznych. 
 
Receptury karm dla psów.  
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, 
Blattin Polska, 
Lely Polska, 
OHZ Osięciny, 
Dalgety, 
Limagrain Polska, 
ABB, 
Instytut Zootechniki PIB, 
bioEM Sp. z o.o.  
 
Podmioty zagraniczne 
 
INRA, Francja, 
FNB, Niemcy. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA BUDOWNICTWA WIEJSKIEGO 

Dane 
kontaktowe 

 
Adres: 

 
 
 
al./ul.: Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 40 09 

E-mail: kbw@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Racjonalizacja gospodarki energetycznej w budownictwie. 
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
 
Wymiana ciepła z gruntem w otoczeniu budynków. 
 
Kształtowanie mikroklimatu w budynkach. 
 
Modele matematyczne i analizy obliczeniowe zjawisk cieplno-
wilgotnościowych w przegrodach budowlanych i budynkach. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Możliwości i ograniczenia obliczeniowego wyznaczania warunków 
cieplno-wilgotnościowych w budynkach historycznych. 
  
Poprawa produkcyjności i warunków cieplnych w strefie 
przebywania brojlerów kurzych poprzez zastosowanie podłogowego 
systemu grzewczo-chłodniczego, z odzyskiem ciepła od ptaków 
i procesów biotermicznych w ściółce. 
 
Poprawa komfortu cieplnego na obszarach legowiskowych krów 
dojnych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Zagrożenia biologiczne w budynkach. 
 
 
 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium materiałowo-budowlane. 
 

Aparatura 
specjalistyczna 

Aparatura kontrolno-pomiarowa do pomiarów przebiegu zjawisk 
cieplno-wilgotnościowych w budynkach i przegrodach. 
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Oferta                      
dla biznesu 

Analiza: 
 
Analiza zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach 
budowlanych. 
 
Analiza techniczno-ekonomiczna termomodernizacji budynków. 
 
Doradztwo: 
 
Opracowanie koncepcji i projektów w zakresie rozwiązań 
konstrukcyjno-materiałowych i instalacji sanitarnych. 
 
Konsultacje: 
 
Konsultacje techniczne w zakresie opracowań funkcjonalno-
przestrzennych, wykorzystania energii odnawialnej, wykorzystania 
programu WUFI. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Doskonalenie komfortu cieplno-wilgotnościowego w budynkach 
mieszkalnych, inwentarskich i zabytkowych. 
 
Racjonalizacja gospodarki energetycznej w budynkach rolniczych, 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ciepła 
zakumulowanego w gruncie, odzysku ciepła z systemów 
wentylacyjnych. 
 
Optymalizacja warunków termicznych w odchowie kurcząt 
brojlerów na ściółce. 
 
Optymalizacja systemów wentylacyjnych w budynkach 
inwentarskich. 
 
Doskonalenie komfortu odpoczynku krów mlecznych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
 
Patenty/wzory użytkowe: 
 
Rekuperator do wymiany powietrza w budynkach inwentarskich 
(Patent RP nr 341501, 2006). 
 
Urządzenie do wymiany ciepła, (Patent RP nr 195530, 2007). 
 
Termometr ściółkowo-powietrzny, zwłaszcza drobiarski, (Wzór 
użytkowy nr 64881,2008). 
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Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku, 
Instytut Zootechniczny PIB w Krakowie, 
Kliweko, 
Multicomfort, 
Frapol, 
Herz, 
Arntjen. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Katedra Budownictwa Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, 
Instytut Fraunhofera Fizyki Budowli w Holzkirchen, Niemcy. 
 

  

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA EKOLOGII, KLIMATOLOGII I OCHRONY POWIETRZA 

Dane 
kontaktowe 

 
Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 41 22 

E-mail: kekop@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Badania klimatyczne zjawisk ekstremalnych szkodliwych dla 
rolnictwa. 
 
Badania i ocena zanieczyszczeń powietrza i czynników 
klimatycznych na potrzeby planowania przestrzennego. 
 
Mikroklimat wnętrz obiektów zabytkowych rezydencjalnych, 
sakralnych i muzealnych. 
 
Ocena potencjału energetyki słonecznej gminy. 
 
Wpływ współczesnych zmian klimatu na rolnictwo i obszary 
wiejskie. 
 
Waloryzacja i bonitacja terenu gminy dla celów turystyki i rekreacji. 
 
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza zbiorowisk roślinnych 
i flory wybranych obszarów. 
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Wpływ sposobu użytkowania na dynamikę stężeń wybranych 
wskaźników jakości wód płynących i stojących w małych, różnie 
użytkowanych zlewniach podgórskich. 
 
Ocena zawartości metali ciężkich  w glebie. 
 
Ocena zawartości metali ciężkich w roślinności (pokarmie 
roślinnym). 
 
Ocena emisji CO2  przez gospodarstwa domowe.         
      

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Grant MNiSW na podstawie którego prowadzono kompleksowe 
badania klimatyczne na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego. 
Materiały wykorzystano do osłony meteorologicznej gmin oraz w 
planowaniu przestrzennym gmin Wielka Wieś, Jerzmanowice, 
Przeginia, Sołuszowa i Skała. Osiągnięto niewymierne korzyści 
pozaekonomiczne w dziedzinie ochrony środowiska i osłony 
meteorologicznej dla gmin. 
 
Inne: 
 
Wieloaspektowa praca nad rewitalizacją Zalewu Chechło w Trzebini, 
szczególnie zintensyfikowana w ostatnich 3 latach, 
a przygotowywana przez duży interdyscyplinarny zespół, w postaci 
podejmowanych różnych tematów pośrednich od 20-lat. W sumie 
prace te mają na celu poprawę jakości środowiska obszaru 
postindustrialnego, jakim jest powiat chrzanowski. A jako finalny 
efekt poprawę stanu zdrowia mieszkańców.  Sport, rekreacja są 
jednym z  głównych celów tej rewitalizacji.  Końcowym efektem 
realizacji  rewitalizacji Zalewu Chechło, będzie utworzenie tam 
przedsięwzięcia o charakterze ośrodka rekreacyjno - szkoleniowo - 
dydaktycznego o dużym znaczeniu społecznym. Ze względu na 
łatwość dostępu,  szeroka społeczność Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego jak i Krakowa będzie mogła w różnorakim zakresie 
zregenerować tam siły i w efekcie poprawić stan zdrowia. 
       
Unikalne badania w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa 
kulturowego, oparte o  wieloletnie ciągłe badania czasowych 
i przestrzennych zmian temperatury i wilgotności wnętrza 
i otoczenia zamków w Czorsztynie i Niedzicy oraz kościołów 
w Dębnie, Frydmanie i Niedzicy, jak też otoczenia Zbiornika 
Czorsztyńskiego, oraz obszaru Pienińskiego Parku Narodowego. 
Badania te wykazały dużą zmienność badanych elementów 
mikroklimatu,  zróżnicowaną autonomię cieplną obiektów, 
występowanie okresów niekorzystnych dla zabytkowych wnętrz 
i konieczność podejmowania środków zapobiegawczych zagrożeniu. 
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Niektóre środki zapobiegawcze zostały zastosowane w praktyce. 
     
Porozumienie z Pienińskim Parkiem Narodowym kontynuowane od 
20 lat w sprawie prowadzenia badań naukowych związanych 
z zagrożeniem środowiska atmosferycznego w świetle zespołu 
zbiorników wodnych Czorsztyn – Nidzica. Współpraca 
bezterminowa i otwarta. Materiały opracowywane są przy 
wykonywaniu prac magisterskich, a opracowania przekazywane do 
Dyrekcji PPN. Główne kierunki badań to pomiar i inwentaryzacja 
źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
i mikroklimat miejscowości i pomieszczeń zamkniętych. Osiągnięto 
niewymierne korzyści pozaekonomiczne w dziedzinie ochrony 
środowiska i ochrony zdrowia. 
 
Porozumienie z Gminą Lanckorona w województwie małopolskim 
w sprawie prowadzenia badań naukowych ze zrównoważonym 
rozwojem terenów atrakcyjnych przyrodniczo-turystycznie z 18 
czerwca 2009 roku zostało zawarte na czas nieokreślony. W ramach 
współpracy zorganizowano w 2009 roku obóz Koła Naukowego, 
którego efektem jest wykonanie opracowania „Wstępne badania 
klimatu lokalnego Lanckorony”. Zostało ono przestawione na Sesji 
Kół Naukowych. Poster przekazano do Urzędu Gminy. Osiągnięto 
niewymierne korzyści pozaekonomiczne w dziedzinie propagowania 
walorów turystyczno – krajobrazowych i mikroklimatu gminy. 
  
W ramach porozumienia z Gminą Kalisz Pomorski prowadzono 
badania naukowe ze zrównoważonym rozwojem terenów 
atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie z 24 maja 2010 roku 
zostało zawarte na czas nieokreślony. W ramach współpracy 
zorganizowano w 2010 roku obóz Koła Naukowego, którego efektem 
jest wykonanie referatu na Sesję Kół Naukowych pt. „Wstępne 
wyniki badań środowiska przyrodniczego Starej Studnicy”/ Wyniki 
badań przekazano władzom gminy. Stanowić będą one element w 
planowaniu przestrzennym gminy i przy realizacji innych 
przedsięwzięć. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Stacja agrometeorologiczna w Garlicy Murowanej k. Krakowa. 
 
Stacja naukowo-badawcza monitoringu zintegrowanego "Pieniny"  
na Polanie Podłaźce k. Sromowiec Niżnych. 
 
Laboratorium. 
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Aparatura 
specjalistyczna 
 

Dwie automatyczne stacje meteorologiczne (niemieckiej firmy 
Lambrecht) prowadzą cogodzinne pomiary elementów 
meteorologicznych. 
 
Aparatura specjalistyczna wchodząca w skład laboratorium to: 
Spektrofotometr AAS Unicam M 6 przystosowany do pracy jako 
spektrometr płomieniowy (FAAS) oraz w technice bezpłomieniowej 
(GFAAS) przy wykorzystaniu pieca grafitowego GF 
95 Z z kombinowaną korekcją tła Zeeman — deuterowa; 
mineralizator Technicon BD-20; młynek Retsh SM-100; suszarka 
próżniowa SPT 200; suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza; 
mierniki tlenku węgla MG-7; mierniki poziomu dźwięku SM-1 wraz z 
kalibratorem KA-10;fotometr mikroprocesorowy do analizy wód 
i ścieków Slandi LF-205. 
 
Sprzęt laboratoryjny taki jak: destylarki; fotokolorymetry; 
pehametry; konduktrometr; atestowane sita laboratoryjne 
do oznaczania metali; wagi laboratoryjne i inny drobny sprzęt 
laboratoryjny. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Chrzanowie, 
Gmina Trzebinia, Urząd Miasta w Trzebini, 
Urząd Gminy Gawłuszowice, 
Pieniński Park Narodowy, 
Fundacja Karpacka „Zielone technologie” Brzezna, 
Ojcowski Park Narodowy, 
Gmina Stryszów, 
Gmina Kalwaria Zebrzydowska, 
Gmina Lanckorona, 
Gmina Kalisz Pomorski. 
 

  

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA GEODEZJI ROLNEJ, KATASTRU I FOTOGRAMETRII 

Dane 
kontaktowe 

 
Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 253 A, 30-198 Kraków 

Telefon: 
 

12 662 45 03, 12 662 45 32 

E-mail: kgrkif@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Wykorzystanie fotogrametrii lotniczej do wykonania map 
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tematycznych, fotointerpretacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
Badania nad zastosowaniem obrazów terenów wiejskich 
pochodzących z niskopułapowych, bezzałogowych platform 
lotniczych. 
 
Analizy dokładnościowe opracowań fotogrametrycznych, badania 
dotyczące wykorzystania nowoczesnych technik fotogrametrycznych 
dla oceny i prognozowania zmian krajobrazu. 
 
Inwentaryzacja form krajobrazu z zastosowaniem metod 
fotogrametrii cyfrowej, przy wykorzystaniu Numerycznego Modelu 
Terenu oraz ortofotomap cyfrowych. 
 
Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) 
w opracowaniach fotogrametrycznych. 
 
Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych – fotogrametria 
cyfrowa, naziemny skaning laserowy – w inwentaryzacji 
i dokumentacji obiektów budowlanych. 
 
Inżynieria systemowa. 
 
Programowanie prac scaleniowych. 
 
Ocena efektów prac scaleniowych oraz metod wyznaczania zasięgu 
tego typu prac w związku z negatywnym wpływem inwestycji 
liniowych oddziaływania inwestycji liniowych na grunty rolne. 
 
Koncepcje rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w ujęciu 
dynamicznym. 
 
Oceny wiejskich układów gruntowych z zastosowaniem 
opracowanych rozwiązań informatycznych oraz modyfikacji 
istniejących metod optymalizacji. 
 
Zastosowanie nowej metody analizy morfologicznej mozaiki działek 
do badań zjawisk przestrzennych.  
 
Zastosowanie metod statystycznych do analizy rynku nieruchomości,  
projektowanie terenów osiedlowych. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 

Opracowanie zintegrowanego systemu ochrony i kształtowania 
krajobrazu rolniczego i antropogenicznego na przykładzie 
wybranych gmin Polski południowej. 
 
Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego 
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kształcenia akademickiego w zakresie geodezji. 
 
Podniesienie jakości kształcenia akademickiego w zakresie 
geodezyjnego urządzania obszarów wiejskich w oparciu 
o doświadczenia praktyki i szkolnictwa wyższego Bawarii. 
 
Projekty: 
 
Valorization and Sustainable Development of Cultural Landscapes 
using Innovative Participation and visualization Techniques – VITAL 
LANDSCAPES. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Scalenie i wymiana gruntów na obszarach wiejskich. 
 
Scalenie, podziały, rozgraniczenia, wywłaszczenia nieruchomości. 
 
Podejścia, metody, techniki wyceny nieruchomości. 
 
System Informacji Terenowej – tworzenie baz danych. 
 
Automatyzacja prac urządzeniowo-rolnych. 
 
Teledetekcja satelitarna w monitorowaniu środowiska. 
 
Gospodarka przestrzenna. 
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego miast i wsi. 
 
Projektowanie terenów osiedlowych. 
 
Badanie stanu prawnego, własnościowego, i funkcjonalnego 
nieruchomości budynkowych i lokalowych w miastach. 
 
Cykliczność badania pokrycia i użytkowania terenu na obszarze 
jako nowa forma pozyskiwania informacji na temat środowiska. 
 
Badanie procesów urbanizacyjnych wiejskich i miejskich jednostek 
osadniczych w przekroju historycznym. 
 
Rola źródłowych (historycznych i współczesnych) materiałów, 
planistycznych, kartograficznych i ikonograficznych w planowaniu 
przestrzennym. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Nowoczesna pracownia fotogrametryczna wyposażona 
w 15 fotogrametrycznych stacji cyfrowych Delta firmy Geosystem 
z Ukrainy. 
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Aparatura 
specjalistyczna 
 

Stacja fotogrametryczna Dephos; skaner fotogrametryczny typ ZIAP 
550; uniwersalna Kamera pomiarowa 10FFN 31 A. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Gospodarka przestrzenna. 
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego miast i wsi. 
 
Projektowanie terenów osiedlowych. 
 
Doradztwo: 
 
Badania terenów wiejskich z wykorzystaniem samolotów 
bezzałogowych niskopułapowych. 
 
Metody fotogrametrii i teledetekcji w architekturze. 
 
Automatyzacja prac urządzeniowo rolnych. 
 
Konsultacje: 
 
Scalenia i wymiany gruntów na obszarach wiejskich. 
 
Scalenia, podziały , rozgraniczenia, wywłaszczania nieruchomości. 
 
Podejścia, metody, techniki wyceny nieruchomości. 
 
System Informacji Terenowej – tworzenie baz danych. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Program komputerowy wspomagania projektowania i optymalizacji 
struktury przestrzennej wsi autorstwa S. Harasimowicza, J. Janusa 
i M. Zygmunta z 2006 r. 
 
Wartościowanie przestrzeni przy pomocy WIT (U. Litwin). 
 
Nowoczesne technologie fotogrametrii cyfrowej w planowaniu 
przestrzennym terenów wiejskich (I. Piech, B. Kwoczyńska). 
 
Oddziaływania inwestycji liniowych na grunty rolne (St. Bacior) 
 
Skaning laserowy przy pomiarach obiektów budowlanych 
i inżynierskich (B. Mitka). 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
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Certyfikaty: 
 
W 2006 r.  
Zespół w składzie: Jarosław Janus i Mariusz Zygmunt 
otrzymał nagrodę III stopnia Ministra Budownictwa w dziedzinie 
Geodezja i Kartografia za opracowanie informatycznej technologii 
scalania gruntów. 
 
W 2012 r. 
Jarosław Taszakowski -  III miejsce w XXXVI Ogólnopolskim 
Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za opracowanie założeń 
do projektu scalenia gruntów obiektu Męcina Wielka, gm. Sękowa 
o powierzchni 938 ha.  
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Gminy: Miechów, Wiśniowa, Klucze, Horyniec Zdrój, Jodłownik; 
UM Województwa Małopolskiego; 
Urząd Miasta Lubin. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Fundusz Rozwoju Systemów Edukacji, Niemcy, 
Program Tempus, Ukraina. 
 
 

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 

Dane 
kontaktowe 

 
Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 253 c, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 - 40 - 17 

E-mail: kgpiak@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Badania naukowe prowadzone przez zespół Katedry mają szeroki 
interdyscyplinarny charakter i dotyczą przyrodniczych, 
ekonomicznych, prawnych, technicznych i architektonicznych 
podstaw rozwoju przestrzeni wiejskiej. W szczególności dotyczą 
zagadnień planowania przestrzennego, systemów informacji 
przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, waloryzacji gruntów 
i przestrzeni wiejskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu 
kulturowego oraz architektury krajobrazu. 
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Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Projekty: 
 
Protection of historical cultural landscapes to strengthen regional 
identities and local economies - CULTURAL LANDSCAPE, Program 
Interreg III. 
 
Cultural Landscapes of mountain and highland river valleys, Polsko-
Norweski Funduszu Badań Naukowych.  
 
Development of New Land Governance Studies in Macedonia 
and Ukraine - Program UE Tempus. 
 
Comparison of the culture landscapes under background of the 
urbanization in China and Poland.  
 
Independent Quality Assurance model for degree programmes 
in Russia - Program UE Tempus.  
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
przyrodniczych podstaw gospodarowania przestrzennej, zasad 
ochrony i zagospodarowania krajobrazów kulturowych, architektury 
krajobrazu i projektowania terenów osiedlowych. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

6 szt. odbiornik GPS HANDHELD NAUTIZ X7806Mhz. Aparatura ta 
umożliwia: wykonywanie pomiarów terenowych, pozyskiwanie 
danych przestrzennych, określanie zasięgu oddziaływania istotnych 
elementów środowiskowych, technicznych, uzbrojenia technicznego 
terenu, krajobrazu kulturowego. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analiza i ocena przyrodniczych i społeczno-gospodarczych 
uwarunkowań gospodarki przestrzennej, przygotowanie materiałów 
źródłowych do wykonania charakterystyk. 
 
Doradztwo: 
 
Tworzenie geograficznych systemów informacji przestrzennej, 
wdrożenie dla gmin. 
 
Wykonywanie bieżących analiz przestrzennych przydatnych 
w administracji samorządowej. 
 
W zakresie projektów aranżacji zieleni i tworzenia ilustracji (rola 
rysunku odręcznego). 
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Opracowanie rysunków dla budownictwa regionalnego. 
 
Konsultacje: 
 
Tworzenie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej dla gmin. 
 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

  

Podmioty krajowe 
 
Gmina Tomice. 
Gmina  Sułoszowa. 
Gmina Zielonki. 
Miasto i Gmina  Skała. 
Gmina Wiśniowa. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska", Ukraina. 
Moscow State University of Geodesy and Cartography, Rosja. 
 

  

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA INŻYNIERII SANITARNEJ I GOSPODARKI WODNEJ 

Dane 
kontaktowe 
 
Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 41 08, 12 632 57 88 

E-mail: rmpawele@cyf.-kr.edu.pl 

Profil 
badawczy 

  

Kształtowanie zasad racjonalnego i zrównoważonego rozwoju 
gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem 
obszarów wiejskich. 
 
Modelowanie zjawisk ekstremalnych w hydrologii. 
 
Ochrona ilościowa i jakościowa zasobów wodnych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wykłady szkoleniowe w ramach działalności PZIiTS. 
 
Kursy z zakresu modelowania zjawisk hydrologicznych. 
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Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium Oceny Jakości Wody i Ścieków. 
 
Terenowa Stacja Doświadczalna w Czarnym Potoku k/Krynicy. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Spektrofotometry: firmy SIGMA ALDRICH i  firmy MERCK; 
mineralizator firmy WWT; zestaw OXITOP do oznaczania BZT5. 
lokalizatory instalacji podziemnych: Ridgid-SR20; aquaphon A100 – 
Combiphone. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Badania składu fizyko-chemicznego wody, ścieków i osadów 
ściekowych. 
 
Pomiary hydrometryczne na ciekach powierzchniowych. 
 
Analiza hydrauliczna pracujących sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. 
 
Doradztwo: 
 
Ustalenie ilości wód infiltracyjnych i przypadkowych trafiających 
do kanalizacji sanitarnej. 
 
Dobór technologii i urządzeń służących unieszkodliwianiu ścieków 
w warunkach zabudowy rozproszonej. 
 
Ekspertyzy hydrogeologiczne pod budowę  przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 
Ekspertyzy hydrologiczne z zakresu korzystania z wód, 
budownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej. 
 
Konsultacje: 
 
Oceny: 
 
Oddziaływania na środowisko inwestycji z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej; 
 
Projektów z punktu widzenia technologicznego doboru urządzeń 
w oczyszczalniach ścieków; 
 
Stanu technicznego sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
Koncepcje i projekty systemów wodociągowych. 
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Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Oczyszczalnie przydomowe z zastosowaniem innowacyjnych 
rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
Pectore-Eco Sp. z.o.o. w Gliwicach, 
MGGP S.A. w Tarnowie, 
BCE Sp. z.o.o. w Krakowie. 

  

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I GEOTECHNIKI 

Dane 
kontaktowe 

 
Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 

Telefon: 
 

12 633 90 98 

E-mail: kiwig@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Geotechnika środowiska: 
 
Wykorzystanie gruntów mineralnych jako materiału 
konstrukcyjnego do celów budownictwa ziemnego lub jako podłoża 
budowlanego. 
 
Badania abrazji brzegów górskich jezior (zbiorników) zaporowych 
z uwzględnieniem warunków geologicznych i geotechnicznych, 
nachylenia zboczy oraz zakresu i częstotliwości wahań poziomów 
zwierciadła wody w zbiorniku. 
 
Badania ruchów masowych w zachodnich Karpatach fliszowych 
w świetle analiz stateczności stoków przeprowadzonych na 
podstawie badań geologicznych i geotechnicznych oraz obliczeń 
metodami analitycznymi i numerycznymi. 
 
Wykorzystanie odpadów przemysłowych do celów budownictwa 
ziemnego, szczególnie odpadów powęglowych, popiołów 
elektrownianych, żużli hutniczych (nasypy komunikacyjne 
i hydrotechniczne). 
 
Geotechniczne aspekty zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem 
na środowisko naturalne składowisk odpadów komunalnych. 
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Obliczenia numeryczne przemieszczeń budowli ziemnych, w tym 
ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego. 
 
Ochrona terenów przyległych do dróg o dużym ruchu 
samochodowym przed niekorzystnym działaniem hałasu. 
 
Inżynieria wodna: 
 
Metody pomiaru rumowiska wleczonego w rzekach i potokach 
górskich. 
 
Modelowanie matematyczne rumowiska unoszonego i wleczonego. 
 
Pomiary obrukowania dna i monitoring transportu. 
 
Renaturyzacja rzek. 
 
Konstrukcje i hydraulika przepławek dla ryb. 
 
Zamulanie małych zbiorników wodnych i stawów rybnych. 
 
Ocena jakości i możliwości rolniczego wykorzystania osadów. 
 
Parametry hydromorfologiczne rzek i potoków. 
 
Budowle hydrotechniczne. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Badania laboratoryjne i modelowanie numeryczne hydraulicznych 
warunków przepływu wody w przepławkach ekologicznych dla ryb. 
 
Ocena możliwości rolniczego wykorzystania zbiornikowych osadów 
dennych. 
 
Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach 
hydrotechnicznych dla restytucji ryb dwuśrodowiskowych. 
 
Ocena warunków hydrodynamicznych cieku w korycie z ziarnami 
ponadwymiarowymi. 
 
Ocena wpływu uszczelnień skarpowych na filtrację przez nasypy 
z popioło-żużli. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Badania podstawowych parametrów geotechnicznych gruntów 
i odpadów przemysłowych dla określenia ich przydatności do 
budowy wałów przeciwpowodziowych, korpusów zapór ziemnych, 
grobli osadników popiołów i wód przemysłowych, nasypów 
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drogowych. 
 
Organizacja laboratoriów polowych i prowadzenie terenowych 
badań geotechnicznych gruntów naturalnych i odpadów 
przemysłowych na obiektach inżynierskich. 
 
XXIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, 22-25 wrzesień 2009, Kraków. 
Ocena zrównoważonego stanu rzek i potoków, warsztaty 
hydromorfologiczne, 19-21 maj 2011r., Groń koło Białki 
Tatrzańskiej. 
 
Zastosowanie przepławek biologicznych w budowlach 
hydrotechnicznych dla restytucji ryb dwuśrodowiskowych, 29-31, 
marzec 2012 Kraków. 
 
XXXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki 20-23 wrzesień 2011, 
Sandomierz. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria: geotechniczne i hydrotechniczne. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Geotechnika środowiska 
 
Aparatura i sprzęt laboratoryjny: 
 
Średniowymiarowy aparat do bezpośredniego ścinania gruntu 
(skrzynka 300 x 300 x 150 mm); aparat do oznaczania nośności 
gruntu (CBR); aparat do trójosiowego ściskania gruntów 
z elektronicznym zapisem danych (komory dla prób o średnicy 50, 
100 i 150 mm); zestaw edometrów do badań ściśliwości; 
wodoprzepuszczalności i ciśnienia pęcznienia; edometr 
średniowymiarowy do badań ściśliwości gruntów gruboziarnistych 
(średnica cylindra 360 mm); maszyna wytrzymałościowa 
(zrywarka); aparat do badania geosyntetyków; zestaw do badania 
geotekstyliów na przebicie statyczne (metoda CBR); aparat Proctora 
(cylindry o średnicy 100, 150 i 250 mm); standardowe aparaty 
skrzynkowe do bezpośredniego ścinania gruntów; aparaty do 
oznaczania granicy płynności (Cassagrande’a, stożkowe); zestaw sit 
d = 300 mm wraz z wstrząsarką do badania składu 
granulometrycznego gruntów niespoistych; aparaty do oznaczania 
wskaźnika piaskowego; kapilarymetr do oznaczania kapilarności 
biernej gruntu; koryto hydrauliczne (1,0 x 1,2 x 6,0 m) do badań 
modelowych nasypów hydrotechnicznych z kontrolno-pomiarowym 
oprzyrządowaniem i aparaturą rejestrującą; skrzynia modelowa (1,0 
x 1,0 x 0,9 m) do badań modelowych deformacji podłoża 
gruntowego; zestaw do badania współczynnika tarcia zbrojenia 
o materiał zasypowy; piec silitowy, suszarki laboratoryjne. 
 
Sprzęt terenowy: 
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Płyta VSS – do oznaczania modułów odkształcenia podłoża 
gruntowego; sonda dynamiczna lekka SD-10 z końcówkami: 
krzyżakową, stożkową i SLVT do kontroli stanu podłoża gruntowego; 
lekki zestaw do wierceń penetracyjnych; zestaw do oznaczenia 
współczynnika filtracji. 
 
Oprogramowanie: 
 
AutoCAD 14PL EDU FULL; MathCAD 12; Z-Soil.PC 2001; HMS 
(z aparatem); Qmat Professional (z aparatem); Geneza (z aparatem); 
Grapher 7.0, 2008; 2 x Corel Draw GraphicSuite X3 PL 
Student&Teacher 2008. 
 
Inżynieria wodna 
 
Aparatura i sprzęt laboratoryjny: 
 
Uchylne koryto hydrauliczne wraz z oprzyrządowaniem pracujące 
w obiegu zamkniętym (rejestrator przepływu, automatyczne 
sterowanie przepływem, 2011, urządzenie DISTANCE PRO 
do pomiaru konfiguracji dna, 2005, łapaczka rumowiska 
z rejestratorem, 2006, elektroniczny system rejestracji poziomu 
wody, 2010, sonda MicroADV do pomiarów trzech składowych 
prędkości z wysoką częstotliwością); pompa strumieniowa S-Pump 
Mark II Firmy GENFLO, 2005 – przyrząd do transportu materiałów 
sypkich przy pomocy wysokociśnieniowego strumienia wody; 
stanowisko dydaktyczne do pomiaru przepływu wody 
w przewodach zamkniętych; stanowisko dydaktyczne do pomiaru 
przepływu wody w korytach otwartych (wypływ z otworów, 
przelew, odskok hydrauliczny). 
 
Sprzęt terenowy: 
 
Tachimetr elektroniczny TOPCON GTS-220, 2004; odbiornik GPS 
(odbiornik Mobile Mapper z anteną) – 2006; uniwersalny przyrząd 
do pomiaru mętności i temperatury wody PARTECH, 2001; młynek 
elektromagnetyczny Nautilius 2 szt., 2000; sonda Flow Tracker 3D 
do pomiaru trzech składowych prędkości przepływu wody, 2012; 
urządzenie ADCP – akustyczny przepływomierz profilujący 
działający na zasadzie efektu Dopplera służy do pomiarów 
konfiguracji dna, rozkładów prędkości, wartości przepływu w całym 
zakresie przepływów: od przepływów niskich do przepływów 
katastrofalnych, 2011; ponton z silnikiem. 
 
Oprogramowanie:  
 
1x Idrisi 2.0; 1x Surfer 8.0; 1x ARC_View 3.1; Winkalk; 1x AutoCAD 
2004; 2x AutoCAD 2005; 30x AutoCAD Civil3D 2009 wersja sieciowa 
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dla studentów podczas zajęć; 1x Mike 11, Mike Flood 2011 
dla nauczyciela; 25x Mike 11, Mike Flood 2011 wersja sieciowa 
dla studentów podczas zajęć; 1x Mike 11 2011/2012 limit 75 
węzłów. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Rozeznanie podłoża gruntowego dla celów fundamentowania 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. 
 
Ocena przydatności rezerw gruntowych do budowy wszelkiego typu 
nasypów w inżynierii wodnej i lądowej. 
 
Ocena stanu technicznego nasypów hydrotechnicznych 
i komunikacyjnych. 
 
Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego. 
 
Ocena intensywności transportu rumowiska wleczonego 
i unoszonego. 
 
Stabilność koryt rzecznych. 
 
Określenie przyczyn powodzi. 
 
Analiza programów inwestycyjnych w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa powodziowego. 
 
Modelowanie numeryczne warunków przepływu wody. 
 
Doradztwo: 
 
Geotechniczne aspekty projektowania składowisk odpadów 
komunalnych i przemysłowych. 
 
Odwodnienia budowlane: budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i innych. 
 
Ocena stateczności zboczy i skarp. 
 
Koncepcje ochrony przed powodzią. 
 
Renaturyzacja rzek i ochrona przed powodzią. 
 
Prognozy zamulania zbiorników wodnych. 
 
Koncepcje małych budowli wodnych, urządzeń do migracji ryb. 
 
Konsultacje: 
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Wykorzystanie odpadów przemysłowych oraz ich mieszanek 
w budownictwie ziemnym (nasypy drogowe, kolejowe, 
hydrotechniczne). 
 
Budowa ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego 
(wykorzystanie odpadów przemysłowych, różnego rodzaju 
zbrojenia, w tym geosiatki). 
 
Badania mrozoodporności gruntów do celów drogowych 
i fundamentowania, wpływ warunków przyrodniczych na hydraulikę 
koryt otwartych, małe elektrownie wodne, ekohydraulika, ocena 
warunków siedliskowych dla ryb pod kątem hydraulicznym. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Opracowanie zasad badania i oceny przydatności odpadów 
przemysłowych do wznoszenia obiektów budownictwa ziemnego 
wraz z technologią i kontrolą jakości wykonywanych konstrukcji 
ziemnych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
 
Patenty/wzory użytkowe: 
 
Opracowanie metod uszczelniania gruboziarnistych odpadów 
powęglowych popiołami lotnymi dla zabezpieczenia przed 
samozapłonem oraz wykorzystania szlamów poflotacyjnych do 
formowania warstw uszczelniających podłoże składowisk odpadów 
przemysłowych i komunalnych. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
BUDIMEX DROMEX S.A, 
SLAG RECYCLING Sp. z o.o, 
BAROSZ-GWIMET Sp. z o.o, 
SBR Polska Sp. z o.o, 
MGGP SA, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
 
 

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA MELIORACJI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

Dane 
kontaktowe 
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Adres: al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 40 01 

E-mail: kmiks@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Wpływ użytkowania małych zlewni podgórskich i górskich na jakość 
wód powierzchniowych. 
 
Hydrologiczne i hydrochemiczne uwarunkowania lokalizacji 
zbiorników małej retencji na terenach podgórskich i górskich. 
 
Przeciwerozyjne kształtowanie rozłogu użytków rolnych w terenach 
podgórskich i górskich. 
 
Metody kompleksowego zagospodarowania i rozwoju obszarów 
wiejskich. 
 
Określenie potencjału erozyjnego oraz retencyjności gleb i użytków 
w zlewniach podgórskich i górskich. 
 
Parametry i możliwości stosowania syntetycznych materiałów 
filtracyjnych, stabilizujących i ochronnych w inżynierii środowiska. 
 
Wpływ zabiegów agromelioracyjnych na poprawę właściwości 
fizyko-wodnych gleb uprawnych i wykorzystanie ich zdolności 
retencyjnych. 
 
Wpływ użytkowania stawów rybnych na jakość wód i osadów 
dennych. 
 
Wpływ warunków meteorologicznych i sposobu zraszania 
na parowanie z powierzchni dachów. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Uwarunkowania realizacji małej retencji w Województwie 
Małopolskim. 
 
Inne: 
 
Zespół badaczy z Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska, 
opracował koncepcyjny projekt stacji do badania ewapotranspiracji 
wody z eksperymentalnego dachu magazynu położonego 
w Modlniczce, koło Krakowa. Następnie nadzorował jej wykonanie 
i z chwilą jej efektywnego uruchomienia rozpoczął pomiary 
czynników meteorologicznych oraz danych dotyczących ewaporacji 
wody. W wyniku przeprowadzonych badań naukowcy określili 
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optymalny sposób oraz  parametry urządzeń służących do 
rozdeszczowywania wód na dachach magazynów. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Kompleksowe kształtowanie i ochrona środowiska na terenach 
wiejskich. 
 
Eksploatacja i konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych. 
 
Ochrona gleb przed erozją. 
 
Stosowanie geosyntetyków jako materiałów filtracyjno-ochronnych, 
drenażowych, wzmacniających i uszczelniających w budownictwie 
wodno-melioracyjnym. 
 
Metody tworzenia trawiastych nawierzchni boisk, placów 
sportowych itp. w aspekcie wodoprzepuszczalności, retencyjności 
i żyzności, z wykorzystaniem lokalnych materiałów gruntowo-
glebowych. 
 
Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Spektrofotometr Absorbcji Atomowej AAS UNICAM SOLAAR 969: 
wyposażony w lampy do oznaczania kationów Mg, Ca, Si, K, Na, Fe, 
Mn, Cu, Cd, Cr, Ni, Zn w glebie, wodzie i roślinach; w pełni 
automatyczny system z komputerowo sterowanym przepływem 
gazu, oprogramowanie komputerowe pracujące w środowisku 
Windows; analizator przepływowy FIAstar 5000 firmy FOSS: do 
oznaczania w wodzie i glebie: azotu amonowego, azotanowego, 
azotynowego i całkowitego: fosforanów, fosforu ogólnego 
i chlorków; bardzo wysoka czułość i dokładność; umożliwia 
oznaczanie dużych serii próbek w krótkim czasie; próbnik Beeker’a 
firmy Eijkelkamp: do pobierania próbek osadów dennych z dna 
zbiorników wodnych i cieków do gł. 5 m; aparat do laboratoryjnego 
badania przepuszczalności gleby firmy Eijkelkamp: możliwość 
jednoczesnego oznaczania przepuszczalności gleby w 25 próbkach; 
dwupierścieniowy infiltrometr terenowy firmy Eijkelkamp: 
do polowego badania  przepuszczalności gleby; aparat do badania 
siły ssącej gleby pF firmy Eijkelkamp: umożliwia opracowanie 
krzywej retencyjności pF różnych rodzajów gleb przy zastosowaniu 
płyt ceramicznych dla  ciśnień 1 bar i 15 bar; echosonda firmy 
Lowrance: do określania głębokości zbiornika wodnego 
i ukształtowania dna do gł. 305 m, pozwala na ciągły odczyt 
i automatyczne śledzenie dna, dokonuje pomiaru temperatury wody; 
zestaw do pobierania próbek gleby o nienaruszonej strukturze: 
umożliwia pobór próbek do głębokości 2 m, do pierścieni 
o pojemności 100 cm3, może być stosowany do wszystkich rodzajów 
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gruntów; penetrograf elektroniczny: do terenowych pomiarów 
oporu penetracji, umożliwia pomiar do głębokości 80 cm, posiada 
łącze do PC dla przenoszenia danych, może być stosowany do: 
badania warunków wzrostu roślin, wykrywania ubitych (nawet 
nieprzepuszczalnych) warstw gleby, badania przyczyn słabych 
warunków wzrostu np.: drzew w miastach i parkach, badania pól 
golfowych; młynek hydrometryczny: do pomiaru prędkości 
przepływu wody, posiada zakres pomiarowy od 0,1 do 7,9 ms-1, 
odbiornik nawigacji satelitarnej GPS Topcona: dokładność pozycji 
około 3 m, w skład zestawu wchodzi precyzyjny odbiornik 
i specjalna antena GPS umieszczone w plecaku; kontroler (palmtop) 
ręczny komputer firmy HP wyposażony w wysokiej 
jakości wyświetlacz, umożliwiający pracę zarówno w słoneczny 
dzień jak i po zmroku. Kontroler współpracuje z oprogramowaniem 
TerMap, które ułatwia nie tylko gromadzenie danych, ale również 
aktualizację i tworzenie map numerycznych bezpośrednio w terenie. 
 
Katedra wyposażona jest w specjalistyczne programy komputerowe 
takie jak: MapInfo Professional®; Surfem 8.0; Corel DRAW; 
GraphiceX4; Statistica 8.0; AUTOCAD 2010. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Ocena potrzeb regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleb. 
 
Doradztwo: 
 
Eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych. 
 
Konsultacje: 
 
Wykonywanie ekspertyz naukowo-technicznych dotyczących: 
 
Sprawności urządzeń wodno-melioracyjnych; 
 
Zagospodarowania jednostek osadniczych. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Monitorowanie jakości wód płynących w małych niekontrolowanych 
zlewniach rolniczych. 
 
Opracowywanie koncepcji i projektów kształtowania jednostek 
osadniczych (wsi) i gmin. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
 
Certyfikaty: 
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Rzeczoznawcy Naczelnej Organizacji Technicznej Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Wodnych Melioracyjnych w zakresie 
melioracji wodnych. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków, 
Goodman Logistics Sp. z o.o., Warszawa. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Turyngia, Niemcy. 
 

  

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA REKULTYWACJI GLEB I OCHRONY TORFOWISK 

Dane 
kontaktowe 

 
Adres: 

 
 
 
Al Mickiewicz 24/28, 30-059 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 40 15 

 
E-mail: rmzagrod@cyf-kr.edu.pl 

Profil 
badawczy 

 

Gospodarka wodna gleb i roślin. 
 
Ustalenie potrzeb wodnych roślin na terenach rolniczych 
i rekultywowanych. 
 
Metody regulacji warunków wodnych podłoży. 
 
Ustalenie właściwości fizycznych i wodnych gleb i podłoży 
rekultywacyjnych. 
 
Ochrona torfowisk: zasady renaturyzacji torfowisk, rekultywacja 
potorfi. 
 
Badanie gospodarki wodnej na torfowiskach. 
 
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych 
i ekologicznie zagrożonych. 
 
Rekultywacja terenów chemicznie przekształconych, rekultywacja 
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terenów bezglebowych. 
 
Waloryzacja gleb zdegradowanych. 
 
Zastosowanie w rekultywacji materiałów odpadowych. 
 
Rekultywacja składowisk odpadów. 
 
Zastosowanie roślin w rozwiązaniach inżynierskich. 
 
Badanie zjawisk erozyjnych w zlewniach górskich. 
 

 
Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Kursy i szkolenia z zakresu: 
 
Oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Metod badań gleboznawczych i torfoznwczych. 
 
Metod rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Katedra posiada nowocześnie wyposażone laboratorium 
gleboznawcze i sprzęt umożliwiający badania właściwości wodne 
gleb i roślin.  
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Oryginalna aparatura do pomiaru współczynnika filtracji 
i przewodnictwa hydraulicznego w strefie nienasyconej TDR; aparat 
do pomiaru wilgotności,  przewodnictwa i temperatury gleby; 
aparatura do pomiaru stanu wodnego roślin. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Wykonywanie ekspertyz: 

Waloryzacja gleb i terenów zdegradowanych przez przemysł. 
 
Ochrona terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych. 
 
Gospodarka wodna gleb i roślin uprawnych (potrzeby 
nawodnieniowe). 
 
Badania geologiczne złóż torfowych - Prognozy wypływalności złóż 
torfowych w czaszy projektowanych zbiorników wodnych. 
 
Budowle inżynierskie na torfach. 
 
Ocena gospodarcza wyeksploatowanego torfu. 
 
Ochrona i rekultywacja torfowisk. 
 
Gospodarcze i przyrodnicze funkcje mokradeł.  
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Raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne. 
 
Szacowanie nieruchomości. 
 
Wykonywanie projektów: 
 
Rekultywacja i renaturyzacja obszarów rolniczych, leśnych oraz 
zdegradowanych przez przemysł. 
 
Rekultywacja i zagospodarowanie odpadów przemysłowych. 
 
Wykorzystanie odpadów w rekultywacji. 
 
Zagospodarowanie terenów ekologicznie zagrożonych. 
 
Zastosowanie metod przyrodniczych w rozwiązaniach inżynierskich. 
 
Doradztwo: 
 
Badania torfoznawcze. 
 
Badania gleboznawcze. 
 
Gospodarka wodna.  
 
Rekultywacja gleb. 
 
Ocen oddziaływania na środowisko. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Haldex S.A, Katowice,  
Zielona Galicja Sp. z o.o, Tarnów. 
 

   

 

INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI 

Dane 
kontaktowe 

 
Adres: 

 
 
al. Balicka 253C, 30-198 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 40 21 

E-mail: kzm@ur.krakow.pl 

Profil 
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badawczy Katedra prowadzi szeroko pojęte badania dotyczące matematyki 
czystej jak i stosowanej. 
 
W zakresie matematyki czystej jednym z głównych kierunków badań 
jest teoria operatorów w przestrzeni Hilberta (mająca zastosowania 
w teorii sterowania). 
 
W zakresie matematyki stosowanej prowadzone są badania 
dotyczące m. in. analizy zlewni rzek, klimatu, termicznych pór roku, 
okresów wegetacyjnych, potrzeb wodnych roślin.  
 
Badania te opierają się w głównej mierze na zaawansowanych 
testach statystycznych, rachunku prawdopodobieństwa, w tym teorii 
procesów stochastycznych i analizie szeregów czasowych.  
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Subnormalność i refleksywność pewnych klas nieograniczonych 
operatorów w przestrzeniach Hilberta. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Teoria chaosu w inżynierii środowiska. 
 
Matematyczne modele populacyjne w ekologii. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA BOTANIKI i FIZJOLOGII ROŚLIN 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 

Telefon: 
 

12 662-52-05, 12 662-52-04 
 

E-mail: zbotaniki@ogr.ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Zmiany w szacie roślinnej pod wpływem antropopresji oraz badania 
populacyjne strategii życiowych roślin. 
 
Opracowanie metod rozmnażania ex situ gatunków rzadkich, 
chronionych  i zagrożonych wyginięciem. 
 
Badania wirusów porażających rośliny ogrodnicze oraz czynników 
ograniczających infekcje wirusowe, również z zastosowaniem metod 
in vitro. 
 
Opracowanie metodyki mikrorozmnażania gospodarczo ważnych 
gatunków roślin;  
 
Biofortyfikcaja roślin ogrodniczych różnymi formami i dawkami 
jodu. 
 
Właściwości antyoksydacyjne warzyw w zależności od metod 
i sposobu uprawy. 
 
Badania nad odtwarzaniem ściany komórkowej i regeneracją 
protoplastów u opornych na warunki kultury in vitro roślin;  
fitoremediacja metali ciężkich. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Biofortyfikcaja wybranych gatunków warzyw w jod w zależności od 
dawki i sposobu aplikacji tego pierwiastka. 
 
Wykorzystanie technik mikropropagacji do produkcji metalofitów 
przydatnych w badaniach podstawowych oraz w celu remediacji 
podłoży zanieczyszczonych kadmem, ołowiem i cynkiem. 
 
Fizjologiczne i pro-zdrowotne parametry roszponki (Valerianella 
locusta Latter. Em Betce) w uprawie szklarniowej z zastosowaniem 
w doświetlaniu uzupełniającym najnowszych osiągnięć technologii 
SSL LED. 
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Badania mechanizmów fitoremedacji związków metali ciężkich 
przez gatunki z rodzaju Callitriche i inne makrofity w systemach 
wodnych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
 
 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria i szklarnie doświadczalne. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Mikroskop elektronowy; zestaw do komputerowej analizy obrazu 
mikroskopowego; kompletne wyposażenie laboratorium in vitro 
oraz pracowni wirusologicznej; aparat HPLC; urządzenie do badania 
wymiany gazowej. 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Doradztwo i konsultacje  
w zakresie:  
 
Szeroko pojętej fizjologii roślin, chorób wirusowych – wykrywanie 
i identyfikacja oraz pomoc merytoryczna w organizacji pracowni 
kultur in vitro i badań z protoplastami. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Opracowania dotyczące poprawy jakości plonów warzyw, materiału 
roślinnego wolnego od wirusów oraz roślin przydatnych 
do nasadzeń na terenach skażonych metalami ciężkimi. 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA DENDROLOGII i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

012 662-53-87 
 

E-mail: kdiak@ogr.ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Kształtowanie terenów zieleni i ochrona krajobrazu. 
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Projektowanie parków, ogrodów. 
 
Projektowanie ogrodów dydaktycznych i terenów zieleni dla osób 
niepełnosprawnych. 
 
Badanie zabytkowych założeń parkowo-pałacowych 
i uzdrowiskowych. 
 
Badanie delimitacji zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych. 
 
Badanie terenów rolniczych w krajobrazie miasta. 
 
Rejestracja i analiza krajobrazów kolejowych. 
 
Badanie architektury dworców kolejowych i kolejowych założeń 
przestrzennych. 
 
Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskiej. 
 
Badanie relacji przestrzennych w zakresie urbanistyki, architektury 
krajobrazu, architektury, ekonomii i socjologii. 
 
Analiza wpływu centrów handlowo-usługowych na otoczenie. 
 
Analiza relacji pomiędzy kulturą materialną, a niematerialną. 
 
Badanie uwarunkowań rozwoju architektury żydowskiej. 
 
Analiza stanu dendroflory szlaków komunikacyjnych. 
 
Prowadzenie monitoringu zieleni przyulicznej i parkowej dla 
jednostek administracji publicznej. 
 
Analiza stanu i przemian terenów zieleni obiektów architektury 
sakralnej. 
 
Opracowywanie metod czynnej ochrony rzadkich i ginących roślin 
flory Polski. 
 
Opracowywanie technologii produkcji drzew, krzewów i bylin. 
 
Hodowla i ocena przydatności bylin w ogrodach i terenach zieleni. 
 
Aklimatyzacja i hodowla rodzajów: Rhododendron, Stewartia, 
Wetula. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 

 

Kursy technologii uprawy, i rozmnażania różnych gatunków roślin 
drzewiastych. 
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podyplomowe, 
inne 

Kursy projektowania i pielęgnacji ogrodów, parków, zieleni miejskiej 
i krajobrazu. 
 
Kursy doboru roślin do różnych warunków. 
 
Szkolenia z zakresu doboru roślin z różnych grup użytkowych. 
 
Szkolenia z wykorzystania narzędzi cyfrowych do projektowania 
zieleni. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Zielnikarnia. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Pracownia dydaktyczna - komputerowa z oprogramowaniem do 
projektowania, spektrofotometr  CM 2600 Konica Minolta do analizy 
barwy. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Ocean drzewostanu. 
 
Sporządzanie opracowań inwentaryzacji dendrologicznych 
i gospodarki drzewostanem. 
 
Analizy krajobrazowe. 
 
Interdyscyplinarne analizy przestrzeni miejskiej. 
 
Konsultacje: 
 
W zakresie inwentaryzacji, projektowania, pielęgnacji i rewaloryzacji 
ogrodów, parków, zieleni miejskiej i krajobrazu. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Wyłączne prawo do odmian uprawnych – Plant Breeder’s Rights 
(odmiany hodowlane przeznaczone do wdrażania /produkcji 
w szkółkach roślin ozdobnych)/informacja Piotr Muras. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Instytut Rozwoju Miast oddział w Krakowie (TT), 
Fundacja Wspólnota Nadziei w Więckowicach, 
Dom Pomocy Społecznej im Helclów w Krakowie, 
Dom Józefa Mehoffera - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie,  
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. 
 
Podmioty zagraniczne 
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Selcuk University w Konyi (Turcja). 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA GENETYKI, HODOWLI i NASIENNICTWA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 

Telefon: 
 

12 662-51-87 
 

E-mail: kghn@ogr.ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Zastosowanie biotechnologii i metod konwencjonalnych 
w badaniach podstawowych i dla hodowli roślin: 
 
Otrzymywanie podwojonych haploidów z wykorzystaniem 
gametycznej embriogenezy;  
 
Selekcja w kulturach in vitro;  
 
Hodowla molekularna, selekcja w oparciu o markery molekularne 
(MAS);  
 
Ocena zróżnicowania genetycznego zasobów genowych roślin 
użytkowych;  
 
Hodowla odpornościowa warzyw; 
 
Badania molekularnych mechanizmów męskiej sterylności 
i samoniezgodności; 
 
Poszerzenie zmienności genetycznej poprzez tworzenie 
generatywnych i somatycznych mieszańców międzygatunkowych; 
poprawianie wartości siewnej nasion; 
 
Doskonalenie roślin poprzez modyfikacje genetyczne; 
 
Cytogenetyczna analiza kariotypów; 
 
Mapowanie genetyczne i fizyczne; 
 
Sekwencjonowanie genomów i genomika strukturalna. 
 

Projekty 
badawczo – 

 

Granty: 
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rozwojowe Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem 
płodności u roślin buraka z cytoplazmą sterylizującą Owena. 
 
Wykorzystanie metod biotechnologicznych do wytwarzania 
wyjściowych materiałów hodowlanych kapusty głowiastej. 
 
Badanie genetycznych i środowiskowych czynników wpływających 
na plenność i jakość materiału siewnego jednonasiennych form 
buraka ćwikłowego.  
 
Badania nad poznaniem i poszerzeniem zmienności genetycznej 
marchwi z wykorzystaniem metod konwencjonalnych 
i biotechnologicznych.  
 
Analiza genomu jądrowego i mitochondrialnego warzyw oraz jej 
wykorzystanie w hodowli heterozyjnej. 
 
Poszerzenie zmienności genetycznej u cebuli zwyczajnej Allium cepa 
L. poprzez krzyżowania międzygatunkowe w rodzaju Allium.   
 
Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji form 
pomidora z genami odporności na nicienie, werticiliozę, 
korkowatość korzeni, wirusa brązowej plamistości oraz wirusa 
mozaiki tytoniu. 
 
Wstępne badania nad możliwością uzyskania roślin buraka 
cukrowego o poszerzonym składzie genowym. 
 
Projekty badawcze promotorskie: 
 
Ocena wewnątrzobiektowego zróżnicowania genetycznego marchwi 
jadalnej (Daucus carota L.) z wykorzystaniem markerów 
mikrosatelitarnych.  
 
Somatyczna hybrydyzacja gatunków z rodzaju Daucus: analiza 
zmienności i struktury genomu otrzymanych mieszańców. 
 
Strukturalna i funkcjonalna analiza rejonu genomu marchwi (Daucus 
carota L.) różnicującego formy dzikie i uprawne 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

 
Szkolenia i wykłady  
z zakresu: 
 
Roślinnych kultur in vitro; 
 
Markerów molekularnych; 
 
Metod cytogenetycznych; 
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Modyfikacji genetycznych organizmów. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria: 
  
Cytologiczne;   
 
Roślinnych kultur in vitro; 
  
Analiz DNA, RNA i białek; 
 
Hodowli odpornościowej; 
 
Nasienne. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analiza DNA i RNA technikami:PCR, AFLP, SSR, qPCR, RT-PCR, 
hybrydyzacja Northern i Southern. 
 
Analiza białek technikami: elektroforeza 2D białek, immunoblotting. 
 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o., 
PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o., 
Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp. z o.o., 
Spójnia Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o., 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Uniwersytet Warszawski,  
Uniwersytet Jagielloński. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Julius Kuehn Institut, Quedlinburg, Niemcy, 
University of Wisconsin,  Madison, USA,  
Warwick Genetic Resources Unit, University of Warwick, Wellesbou, 
Wielka Brytania. 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

 KATEDRA OCHRONY ROŚLIN 

Dane 
kontaktowe 
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Adres: 

 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 -52-57 
 

E-mail: kor@ogr.ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Badania biologiczno-ekologiczne nad szkodnikami roślin 
ogrodniczych, rolniczych i zieleni miejskiej. 
 
Metody wykorzystania naturalnych elementów oporu środowiska w 
uprawach ogrodniczych i rolniczych. 
 
Opracowanie metod integrowanej ochrony roślin. 
 
Opracowanie metod integrowanej ochrony roślin poprzez badanie 
wpływu zabiegów agrotechnicznych i chemicznych na sta zdrowotny 
roślin uprawnych (zmianowanie, nawożenie, terminy, gęstość 
sadzenia oraz siewu, zdrowotność materiału siewnego 
i sadzeniakowego, podatność odmian). 
 
Biologia, szkodliwość i zwalczanie ważniejszych gospodarczo chorób 
roślin. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Skład gatunkowy, szkodliwość oraz biochemiczne podstawy 
żerowania wciornastków na różnych odmianach grochu. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wykłady dla producentów oraz doradców z ośrodków 
doradztwa z zakresu: 
 
Integrowanej ochrony upraw warzywniczych i sadowniczych; 
 
Integrowanej ochrony upraw pod osłonami (ze szczególnym 
uwzględnieniem metody biologicznej); 
 
Ochrony roślin w gospodarstwach ekologicznych. 
 
Wykłady dla przedsiębiorstw  zajmujących się pielęgnacją 
i ochroną zieleni miejskiej. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratorium diagnostyki agrofagów roślin uprawnych i badań 
rejestracyjnych środków ochrony roślin. 
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Aparatura 
specjalistyczna 
 

Spektrofotometr; system dokumentacji żeli; wirówka z chłodzeniem; 
aparat do elektroforezy; termocyklery; komora fitotronowi; komora 
klimatyzacyjna; komory z laminarnym przepływem powietrza 
(3 szt.); zamrażarka głębokiego chłodzenia; waga precyzyjna; 
autoklaw; dygestoria; szafy chłodnicze. 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analiza mykologiczna materiału siewnego i roślinnego; 
 
Diagnostyka chorób i szkodników upraw rolniczych i ogrodniczych. 
 
Doradztwo: 
 
Zwalczanie chorób i szkodników w uprawach polowych i pod 
osłonami; 
 
Ochrona zieleni miejskiej przed chorobami i szkodnikami. 
 
 
Konsultacje: 
 
Opracowania metod integrowanej ochrony upraw rolniczych 
i ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty zagraniczne 
 
Boku University Wienna, Austria. 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ROŚLIN OZDOBNYCH 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-52-45 
 

E-mail: kro@ogr.ogr.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Rozwój sztuki ogrodowej i ochrona zasobów roślin ozdobnych na 
terenie Polski Płd. 
 
Nowoczesne metody biotechnologiczne (in vitro) w intensyfikacji 
produkcji roślin ozdobnych (geofity, róże, lachenalia). 
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Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Ocena i stan zagrożeń zieleni miejskiej przez czynniki abiotyczne. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Studia Podyplomowe: 
 
Terenów Zieleni (od 1998 r.); 
 
Florystyka (od 2009 r.). 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria: in vitro oraz do krioprezerwacji materiału roślinnego; 
 
Pracownia florystyczna. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Mikroskop fluorescencyjny; wyposażenie laboratorium do oceny 
jakości fizjologicznej regeneratów in vitro. 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Doradztwo i konsultacje 
w zakresie: 
 
Florystyki; 
 
Hortiterapii; 
 
Rozmnażania in vitro; 
 
Ogrodów biblijnych;  
 
Pielęgnacji terenów zieleni; 
 
Krioprezerwacji 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Zespół Szkół Inżynierii i Środowiska i Melioracji w Krakowie, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w Krzeszowicach, 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika 
w Krakowie. 
 
Podmioty zagraniczne 
Kyushu University Fukuoka, Japonia, 
ARC-Roodeplaat Pretoria, South Africa, Republika Południowej 
Afryki. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ROŚLIN WARZYWNYCH i ZIELARSKICH 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 

 
Telefon: 

 
12 662-53-03, 12 411-13-00 
 

E-mail: kw@ogr.ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Zwiększenie bioróżnorodności upraw ogrodniczych.  
 
Opracowanie metod przyspieszenia plonowania oraz optymalizacji 
wielkości plonu i wartości odżywczej warzyw na drodze 
oddziaływania kontrolowanego stresu. 
 
Ocena możliwości zastosowania tworzyw polimerowych, w tym 
biodegradowalnych, w formie osłon dla roślin i gleby. 
 
Doskonalenie metod uprawy i przechowywania roślin ogrodniczych. 
  
Modyfikacja technologii uprawy warzyw pod osłonami poprzez 
sterowanie rozwojem warzyw. 
 
Zastosowania biostymulatorów w uprawach warzywnych 
i zielarskich. 
 
Opracowanie sposobów podwyższenia zawartości substancji 
biologicznie aktywnych, mających duże znaczenie dla zdrowia 
człowieka, w częściach użytkowych warzyw i ziół. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wykorzystanie kontrolowanego stresu w stadium rozsady w celu 
zwiększenia tolerancji oberżyny (Solanum melongena L.) na niską 
temperaturę uprawy.  
 
Stres termiczny podczas produkcji rozsady jako element 
modelowania wzrostu i rozwoju roślin kalafiora i brokułu.  
 
Projekty: 
 
Biodegradowalne wyroby włókniste, POIG. 
 
Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów 

mailto:kw@ogr.ur.krakow.pl
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przyjaznych środowisku, POIG. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Profesjonalna uprawa warzyw polowych I szklarniowych. 
 
Uprawa integrowana i ekologiczna warzyw i ziół. 
 
Zastosowanie tworzyw polimerowych w ogrodnictwie. 
 
Rola warzyw w żywieniu człowieka. 
 
Szkolenie kwalifikatorów warzyw w zakresie odmianoznawstwa. 
 
Zasady pozyskiwania  oraz zapewnienia odpowiedniej jakości ziół. 
 
Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju ogrodnictwa. 
 
Strategia i taktyka marketingu produktów ogrodniczych. 

  
Zaplecze 
badawcze 

 

Warzywnicza Stacja Doświadczalna:  
 
Automatyczna stacja meteorologiczna;  
 
Nowoczesna szklarnia;  
 
Tunele foliowe; 
 
Laboratoria. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Spektrofotometr absorpcji atomowej VARIAN; spektrofotometr UV-
VIS; mikroskop stereoskopowy SteREO LUMAR V12; system analizy 
liści WinDIAS; mikrofalowe piece do mineralizacji prób na sucho i na 
mokro;  jonometr do pomiaru stężenia azotanów. 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analiza ekonomiczna przedsięwzięć rozwojowych dla ogrodnictwa. 
 
Doradztwo: 
 
Marketing produktów ogrodniczych; 
 
Finansowanie działalności inwestycyjnej; 
 
Zastosowanie włóknin biodegradowalnych w uprawie warzyw. 
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Konsultacje: 
 
Technologia uprawy warzyw i ziół; 
 
Ekonomika i organizacja funkcjonowania ogrodnictwa. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Ściółkowanie, osłanianie bezpośrednie i doniczkowanie rozsad 
z zastosowaniem włóknin biodegradowalnych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Plant treatment method and means thereof (GB1005645.5). 
 
Modyfikowana biodegradowalna agrowłóknina (P.396464). 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,  
Politechnika Łódzka, 
Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA SADOWNICTWA I PSZCZELNICTWA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-52-26 
 

E-mail: sadownictwo@ogr.ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Mikoryza w uprawach ogrodniczych.  
 
Selekcja i ocena nowych podkładek dla drzew owocowych. 
 
Regulatory wzrostu w szkółkarstwie.  
 
Gospodarka mineralna/mrozoodporność winorośli. 
 
Technologie uprawy oraz ocena odmian gatunków sadowniczych.  
 
Biologia kwitnienia drzew i krzewów owocowych.  
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Dobór zapylaczy dla gatunków sadowniczych małoznanych albo 
stanowiących problem. 
 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii kultur tkankowych 
w uzyskiwaniu wysokiej jakości materiału wyjściowego. 
 
Ocena preparatów organiczno-mineralnych i fizjoaktywatorów 
stosowanych w celu poprawienia jakości i właściwości 
przechowalnych owoców.  
 
Opracowywanie optymalnych technologii długoterminowego 
przechowywania wybranych odmian owoców ziarnkowych 
i pestkowych. 
 
Badania obejmujące zagadnienia szeroko rozumianego 
pszczelarstwa, a w szczególności biologii i hodowli pszczoły miodnej 
oraz automatycznego rozpoznawania podgatunków pszczół. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Właściwości prozdrowotne produktów i przetworów uzyskanych 
metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi – analiza 
porównawcza. 
 Maciej Gąstoł 110000 30.04.2009 31.12.2009 MRiRW zamawiany 
Wybrane aspekty odżywienia mineralnego winorośli (Vitis sp. L) 
oraz ich wpływ na wzrost, plon, wartość biologiczną owoców oraz 
odporność na mróz. 
 Maciej Gąstoł 200000 18.5.2010 18.05.2010 NCN własny 
Wpływ środowiska na płodność trutni pszczoły miodnej. Krystyna Czekońska 132700 12.12.2011 11.12.2014 NCN Opus 
 
Ocena jakości matek pszczoły miodnej na podstawie użyłkowania 
skrzydeł. Adam Tofilski 52820 21.04.2009 20.04.2012 MNiSW własny 
 
Charakterystyka zawartości prozdrowotnych antocyjanin i innych 
polifenoli w owocach różnych odmian czereśni i wiśni. Jan Skrzyński 213800 22.10.2008  21.10.2011 MNiI  
 
Wpływ termoterapii stosowanej po zbiorze jabłek na zdrowotność 
i jakość owoców. Marek Grabowski 197280 29.11.2010 28.11.2013  własny 
 
Biologia kwitnienia i potencjał plonotwórczy borówki wysokiej. 
 
Biologia kwitnienia czereśni. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Kursy dla sadowników na temat Zasad Integrowanej Produkcji 
Owoców. 
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Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria chemiczne. 
 
Chłodnia zwykła i KA. 
 
Stacja Doświadczalna.  
 
Laboratorium kultur in vitro. 
 
 

Oferta                     
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Składu chemicznego owoców. 
 
Doradztwo 
z zakresu: 
 
Uprawy i rozmnażania drzew i krzewów owocowych; 
 
Przechowywania owoców; 
 
Gospodarki pasiecznej. 
 
Konsultacje 
z zakresu: 
 
Sadownictwa; 
 
Przechowalnictwa;  
 
Pszczelarstwa. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Technologie przechowywania w warunkach KA owoców nowych 
odmian gruszek. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Wyselekcjonowanie nowej podkładki dla śliw –GARLA. 
 
 

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA UPRAWY ROLI i NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH 

Dane  



136 
 

kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 

 
Telefon: 

 
 12 662-52-35, 12 662-52-40 
 

E-mail: w.sady@ogr.ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Zespół Uprawy i Żywienia Roślin 
 
Analiza zależności pomiędzy nawożeniem, czynnikami glebowymi 
i klimatycznymi a wartością biologiczną warzyw.  
 
Poszukiwania sposobów ograniczania zawartości azotanów i metali 
ciężkich w częściach użytkowych roślin, szczególnie w warzywach 
przeznaczonych dla niemowląt. 
 
Biofortyfikacja (wzbogacanie) roślin w jod i selen – opracowanie 
agrotechnicznych sposobów introdukcji tych pierwiastków do roślin, 
a w efekcie do łańcucha pokarmowego (paszy zwierząt i żywności 
spożywanej przez ludzi).  
 
Wykorzystanie roślin uprawnych jako alternatywnego do soli 
kuchennej wektora jodu do diety człowieka. 
 
Optymalizacja nawożenia i żywienia roślin azotem poprzez 
wprowadzenie nowej generacji nawozów oraz różnicowanie techniki 
nawożenia doglebowego i pozakorzeniowego dokarmiania roślin w 
celu ograniczenia ujemnych skutków nawożenia tym składnikiem 
względem wartości biologicznej plonu oraz oddziaływania na 
środowisko naturalne. 
 
Optymalizacja nawożenia i żywienia mineralnego roślin uprawnych 
pod osłonami w systemach bezglebowych celem zwiększenia 
efektywności produkcyjnej i ograniczenia zanieczyszczenia 
środowiska roztworami drenażowymi.  
 
Zastosowanie technik uprawy z recyrkulacją roztworu 
pokarmowego. 
 
Optymalizacja nawożenia gleb  i żywienia mineralnego roślin 
sadowniczych.  
 
Pozakorzeniowe nawożenie roślin sadowniczych wapniem w celu 
poprawy trwałości owoców oraz ich zdolności przechowalniczej. 
 
Opracowanie bioaktywnych szkieł oraz poznanie kinetyki 
i mechanizmu ich rozpuszczania w wodzie w środowisku 
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biologicznym wytwarzanym przez systemy korzeniowe roślin.  
 
Badania te posłużą do opracowania założeń technologii wytwarzania 
bioaktywnych szkieł przydatnych w proekologicznych metodach 
nawożenia roślin. 
 
Badanie zjawiska mikoryzy w bezglebowych uprawach roślin 
ogrodniczych. Celem tych badań jest dążenie do poprawy odżywienia 
roślin w składniki mineralne (zwłaszcza w fosfor) przy 
równoczesnym ograniczeniu stosowania nawozów mineralnych. 
 
Proekologiczne metody uprawy roślin ogrodniczych. Mikoryza 
w uprawach sadowniczych w warunkach gleb zmęczonych uprawą 
roślin w monokulturze. 
 
Zespół Biochemii  
 
Badania mechanizmów metylotrofii - biochemicznych przemian 
związków jednowęglowych u drożdży i bakterii. Aspekt praktyczny 
wiąże się z opracowaniem metod biologicznego oczyszczania 
ścieków obciążonych metanolem i formaldehydem.  
 
Bioremediacja związków ropopochodnych oraz innych 
ksenobiotyków przez bakterie i drożdże niekonwencjonalne. 
 
Konstrukcja konsorcjów mikroorganizmów aktywnie degradujących 
związki alifatyczne i aromatyczne, w tym wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne i pochodne tych związków.  
 
Bioremediacja toksycznych związków chromu przez różnorodne 
szczepy drożdży, bakterii oraz makrofity wodne (fitoremediacja). 
 
Poznanie kluczowych mechanizmów biotransformacji toksycznych 
form Cr do związków nieszkodliwych, wskazanie organizmów 
o szczególnej tolerancji na wysokie stężenia Cr(VI), zdolnych 
do hiperakumulacji Cr, a w szczególności do aktywnego wychwytu 
tego metalu ciężkiego.  
 
Analizy zawartości i aktywności antyoksydantów zawartych 
w żywności, głównie w owocach i warzywach (maliny, jeżyny, 
marchew, rokitnik, a także produkty pasieczne). 
 
Oznaczanie zawartości karotenoidów oraz związków fenolowych, 
jako istotnych składników żywności funkcjonalnej w produktach 
ogrodniczych. 
 
Prace badawczo wdrożeniowe koncentrują się na intensyfikacji 
procesu bioremediacji zanieczyszczeń organicznych w środowiskach 
gruntowo – wodnych poprzez opracowanie optymalizowanych 



138 
 

biotechnologii.  

Intensywnie rozwijana jest analityka instrumentalna – 
optymalizowane są metody oznaczania ksenobiotyków, enzymów 
oraz metabolitów za pomocą różnorodnych metod: 
spektroskopowych (UV-VIS, fluorymetria, EPR), elektroforetycznych 
(SDS-PAGE, DGGE, 2-DE, zymografia), chromatografii cieczowej 
(HPLC, FPLC) i gazowej (GC, GC-MS).  
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Efektywność biofortyfikacji pomidora w jod w uprawie 
hydroponicznej z recyrkulacją pożywki.  
 
Wpływ mikoryzy i zawartości fosforu w pożywce na stan odżywienia 
oraz ekspresję genów transporterów fosforu w roślinach pomidora. 
 
Biofortyfikacja wybranych warzyw w I i Se, z uwzględnieniem 
oddziaływania tych mikroelementów na wielkość i jakość plonu oraz 
ocena przyswajalności jodu i wybranych parametrów 
biochemicznych szczurów żywionych warzywami wzbogacanymi w 
jod. 
 
Wybrane aspekty odżywienia mineralnego winorośli (Vitis sp. L) 
oraz ich wpływ na wzrost, plon, wartość biologiczną owoców oraz 
odporność na mróz. 
 
Charakterystyka polskich odmian maliny i jeżyny pod względem 
zawartości antyoksydantów o działaniu prozdrowotnym. 
 
Biochemiczna charakterystyka zawartości izomerów karotenoidów 
i ich estrowych pochodnych, jako istotnych składników żywności 
funkcjonalnej w polskich produktach ogrodniczych. 
 
Mutanty niekonwencjonalnych drożdży przeznaczone do wydajnej 
bioremediacji chromu, jego odzysku oraz oczyszczania ścieków 
przemysłowych. 
 
Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących 
z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych 
oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych. 
 
Badania, selekcja i hodowla biocenoz autochtonicznych 
drobnoustrojów środowiskowych, rozkładających ropopochodne 
związki organiczne oraz substancje powierzchniowo czynne. 
  

Projekty: 
 Maciej Gąstoł 110000 30.04.2009 31.12.2009 MR 

Biodegradowalne wyroby włókniste.  
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 Maciej Gąstoł 200000 18.5.2010 18.05.2010 NCN własny 
 Krystyna Czekońska 132700 12.12.20 Adam Tofilski 52820 21. Ja 21380 197280 29.11.2010 28. 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Zespół Uprawy i Żywienia Roślin: 
 
Nawożenie warzyw w uprawie polowej i szklarniowej. 
 
Nawożenie roślin ozdobnych. 
 
Nawożenie sadów. 
 
Proekologiczne metody produkcji roślin ogrodniczych. 
 
Integrowane metody produkcji roślinnej. 
 
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. 
 
Zapewnienie wysokiej jakości prozdrowotnej owoców i warzyw. 
 
Ochrona środowiska glebowego i rolniczego. 
 
Zespół Biochemii: 
 
Elementy biotechnologii środowiska. 
 
Wstęp do proteomiki. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Zespół Uprawy i Żywienia Roślin: 
 
Laboratorium analizy elementarnej służące do oznaczenia makro- 
i mikroskładników pokarmowych, metali ciężkich i pierwiastków 
śladowych w próbach środowiskowych.  
 
Oznaczanie form specjacyjnych pierwiastków.  
 
Nowoczesne systemu uprawy roślin w systemach bezglebowych 
i hydroponicznych zlokalizowanych w szklarni i tunelu foliowym. 
 
Zespół Biochemii: 
 
Wieloletnia współpraca z przemysłem, firmami zajmującymi się 
biotechnologią środowiska i oczyszczalniami ścieków 
przemysłowych.  
 
Ścisła współpraca naukowa z UJ (WBBiB), AGH (Wydz. Wiertnictwa 
Nafty i Gazu, Ceramiki), Instytutem Nafty i Gazu. 
 
Laboratoria: 
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Mikrobiologii przemysłowej – komory pracy jałowej, fermentory, 
autoklawy, wielostanowiskowe wytrząsarki; 
 
Pracownia biochemiczna i biofizyczna – spektrofotometria, 
fluorymetria, EPR, elektroforeza, wirówki; 
 
Pracownia analityczna – chromatografia cieczowa i gazowa; 
 
Pracownia biotechnologii środowiskowej – bioreaktory (produkcja 
biomasy drobnoustrojów) o różnej skali (od 5 l do  0,5 m3 ), do 
zautomatyzowanej hodowli drobnoustrojów na cele produkcji 
biomasy stanowiącej zaszczep (inoculum) bioremediacyjnych pryzm 
technologicznych, kompostowych, obszarów poddawanych 
oczyszczaniu technologią in-situ, jak również do produkcji osadu 
czynnego oczyszczalni ścieków, układy modelowe oczyszczania 
ścieków z symulacją przepływu (systemem wielokomorowych 
fermentorów z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym, w tym 
urządzeniami semi-technicznymi (konstrukcje własne).  
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Zespół Uprawy i Żywienia Roślin: 
 
Sektrometr ICP-OES; spektrofotometr AAS, UV-VIS; mineralizator 
mikrofalowy; analizator elektroforezy kapilarnej; analizator azotu 
metodą Kiejdahla. 
 
Zespół Biochemii : 
 
Hodowle mikrobiologiczne; zestaw minifermentorów 
laboratoryjnych do hodowli biomasy w obj. od 40 do 200 l wraz 
układem drobnopęcherzykowego napowietrzania (12 szt.); 
zautomatyzowane bioreaktory do pracy w warunkach jałowych 
z systemami napowietrzania i komputerowej kontroli parametrów 
procesowych: LiFlus GX Fermentor, Model GX7L Single, BioTron, Inc., 
Korea, poj. robocza 5l; zestawy mikrobioreaktorów CERKO-Lab 
System (Polska) z możliwością monitoringu parametrów hodowli; 
laboratoryjne termostatowane wytrząsarki z łaźniami wodnymi, 
wielostanowiskowe (w sumie kilkaset stanowisk) platformy-
wytrząsarki stołowe, komory do pracy laminarnej, autoklawy; dwie 
wirówki laboratoryjne z chłodzeniem (pełen zestaw wymiennych 
rotorów – wychylne i kątowe, zakres objętości jednorazowego 
wirowania: od ml do 2 l, m.in Biofuge Stratos Heraeus), 
homogenizatory: mechaniczne – nożowe i tłokowe, kulkowy młynek 
typu Bead-Beater (BioSpec Products, model 1107900), 
ultradźwiękowy dezintegrator (sonicator) UP 50H P firmy Dr. 
Hielscher GmbH, Niemcy); wyparki laboratoryjne (rotacyjna 
wyparka obrotowa, Steroglass Strike 202 Rotavapor); iofilizator 
Alpha 1-4 (Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Niemcy); 
12-pozycyjny zestaw do ekstrakcji SPE firmy Phenomenex wraz 
z pompą próżniową 15l/min. (100 mbar, membrana neopren), 
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półautomatyczny zestaw ekstraktorów Soxhleta (4-stanowiskowy); 
uniwersalny moduł mineralizacyjno – analityczny oparty 
o zautomatyzowany test kuwetowy urządzenia Hachlange Q5000 
wraz ze spektrofotometrem UV/VIS (analizy węgla organicznego, 
ChZT, biopierwiastków, itp.); spektrometria i spektrofotometria; 
spektrofotometry UV-Vis (Jasco V-530 wraz z oprogramowaniem 
analitycznym, Marcel-Mini), spektrofluoropolarymetr Hitachi F4500; 
przystawka do analiz metodą zatrzymanego przepływu (stopped-
flow unit, Applied Photophysics RX2000 Rapid Kinetics Spectrometer 
Accessory; spektrometr EPR (jedyne urządzenie w Polsce) pracujący 
w paśmie L mikrofal (L-band – pomiary in vivo);chromatografia 
cieczowa i gazowa, zestaw do chromatografii średniociśnieniowej 
FPLC (BioRad BioLogic Workstation); 3 zestawy do chromatografii 
cieczowej wysokosprawnej; HPLC HPLC (Shimadzu LC-10 AS; CTO 
10AS VP, Perkin Elmer) z detekcją refraktometryczną oraz UV-VIS; 
urządzenia wraz z kolektorami frakcji; szafami chłodniczymi 
i aktualnym oprogramowaniem; chromatograf gazowy Shimadzu GC 
– 17A, detektory: FID, ECD, oprogramowanie Chromax i Chro-Mod; 
chromatograf gazowy z detekcją spektrometrii masowej; GCMS 
Shimadzu QP-5000 z autoinjectorem Shimadzu AOC-20; 
oprogramowaniem i bazą widm masowych NIST Database 2002; 
analityka molekularna i techniki elektroforetyczne; PCR 
Thermocycler (Eppendorf Mastercycler); zestawy do elektroforezy 
1D i 2D: MiniProtean IEF Cell Unit, MiniProtean III  with power 
supplies (BioRad), Hoeffer slab-electrophoresis unit (Hoeffer 600SE, 
Pharmacia) – praca z paskami IPG 12 i 18 cm, żele o rozmiarach 12 
x10 cm, 18x16 cm oray 24 cm); możliwość przygotowania żeli 
z gradientem poliakrylamidu oraz czynników denaturujących (DGGE, 
zestaw Gradient Former Model 485 (BioRad); zestaw do wizualizacji 
żeli zaopatrzony w kamerę cyfrową oraz transiluminator UV-VIS 
wraz z oprogramowaniem do analizy obrazu.  
 

  

Oferta                     
dla biznesu 

Analiza: 
 
Oznaczanie właściwości fizycznych i chemicznych gleb , podłoży 
uprawowych, pożywek, nawozów: 
 
Testowanie wpływu nowych nawozów i biostymulatorów na rośliny; 
 
Analizy technikami elektroforetycznymi produktów pasiecznych 
(mleczko pszczele, jad pszczeli) – elektroforeza native-PAGE, SDS-
PAGE;  
 
Analityka proteomów bakteryjnych i drożdżowych metodą 2DE 
(IEF/SDS-PAGE),  
 
Analityka bioróżnorodności biocenoz drobnoustrojów (DGGE); 
 
Analityka skażeń środowiskowych – głównie ksenobiotyków 
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węglowodorowych (zw. alifatyczne, aromatyczne – BTEX, WWA), 
metabolitów (włączając zaawansowane procedury ekstrakcyjne oraz 
derywatyzację chemiczną) – metody GC, GCMA; barwników 
roślinnych (karotenoidy, fenole, antocyjany) oraz innych związków 
o znaczeniu biologicznym (HPLC);  
 
Oznaczenia enzymatyczne (zymografia, techniki elektroforetyczne); 
 
Analizy aktywności antyoksydacyjnej w produktach ogrodniczych 
i innych produktach żywnościowych – spektrometria L-band EPR; 
 
Oznaczenia liczebności drobnoustrojów w próbkach 
środowiskowych (gleba, woda, ścieki, osady czynne), wstępna 
diagnostyka mikrobiologiczna; 
 
Oznaczenia zawartości związków organicznych w środowisku 
gruntowo-wodnym metodami ekstrakcyjnymi. 
 
Doradztwo: 
 
Ustalanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin 
Ogrodniczych; 
 
Ocena stopnia skażenia  roślin  m.in. metalami ciężkimi; 
 
Identyfikowanie chorób fizjologicznych (żywieniowych) roślin 
uprawnych; 
 
Ocena stopnia degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej gleb; 
 
Proekologiczne systemy uprawy roślin (ekologiczne, integrowane); 
  
Doradztwo w zakresie implementacji metod biotechnologicznych 
w ochronie środowiska – oczyszczanie uciążliwych ścieków 
przemysłowych, konstrukcja biopreparatów, biorekultywacja 
gruntów. 
 
Konsultacje: 
 
Zalecenia uprawowe i nawożeniowe dla roślin ogrodniczych; 
 
Opracowywanie składu nowych nawozów i agrochemikaliów; 
 
Choroby fizjologiczne (żywieniowe) roślin uprawnych; 
 
Degradacja fizyko-chemiczna gleb; 
 
Ekspertyzy w zakresie jakości produktów żywnościowych 
z zastosowaniem metod biochemicznych;  
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Konsultacje i nadzór merytoryczny, dotyczące realizacji projektów 
biologicznej rekultywacji środowiska – od skali semi-technicznej 
do implementavci przemysłowych.  
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia 
 
Zespół Uprawy i Żywienia Roślin: 
 
Nawożenie doglebowe z dolistnym dokarmianiem roślin – system 
podnoszący jakość prozdrowotną warzyw.  
 
Szkło krzemianowo-fosforanowe służące do wprowadzania 
składników mineralnych w uprawach ekologicznych. 
 
Biofortyfikacji roślin w jod i selen. Opracowanie składu nawozów 
zawierających te pierwiastki. 
 
Zespół Biochemii: 
 
Opracowanie nowej elektroforetycznej metody analizy mleczka 
pszczelego oraz metody spektrometrycznej (L-band EPR) oznaczania 
aktywności antyoksydacyjnej produktów pasiecznych.  
 
Opracowanie i konstrukcja wyspecjalizowanych biocenoz 
bakteryjno-drożdżowych na cele bioremediacji środowiskowych 
skażeń organicznych produktami przerobu ropy naftowej oraz 
ścieków poprodukcyjnych wytwarzania biopaliw.  
 
Optymalizacja biotechnologii stosowanych do rekultywacji 
środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami 
ropopochodnymi – wdrożenia i zastosowanie metod oczyszczania 
metodami in situ oraz ex situ.   
 
Opracowanie i wdrożenie optymalnej biocenozy biopreparatu ZB-01, 
służącego do biodegradacji skażeń ropopochodnych w glebie 
i ściekach zaolejonych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty) 
 
Zgłoszenia patentowe: 
 
Biopreparat do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych 
metanolem oraz sposób wytwarzania biopreparatu do oczyszczania 
ścieków wysoko obciążonych metanolem (Zgłoszenie patentowe nr P 
387036). 
 
Inne: 
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Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny z 2009, zezwalający na użycie 
w praktyce środowiskowej BIOPREPARATU ZB-01 – konsorcjum 
saprofitycznych drobnoustrojów, przeznaczonych do biodegradacji 
skażeń substancjami węglowodorowymi. 
 
Wyróżnienie Podkarpackiej Izby Rolniczej za wdrożenie nowych 
systemów i technologii uprawy warzyw na potrzeby produkcji 
odżywek dla dzieci. 
 
Współudział w uzyskaniu certyfikatu WE na produkcję i obrót 
nawozemVitroFosMak. 
 
Sześć świadectw wdrożeniowych na nowe preparaty nawozowe 
do doglebowego nawożenia wystawiane przez Firmę Agroidea 
Kraków Sp. z o.o. 
 
Pięć świadectw wdrożeniowych na nowe nawozy do dolistnego 
i doglebowego nawożenia wystawione przez Zakłady Azotowe SA 
w Tarnowie. 
 
Świadectwo wdrożeniowe wystawione przez firmę Intermag 
w Olkuszu na wdrożenie do upraw nawozów do dokarmiania 
dolistnego zawierającego aminokwasy. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Podmioty krajowe 
 
Zakłady Azotowe SA w Tarnowie (obecnie Grupa Azoty), 
PHU EBDOMADA, Sosnowiec, 
Apipol-Kraków Sp. z o.o., Dobczyce, 
Kronopol Sp. z o.o., Żary, 
Krak-Ekobau Sp. J., Kraków , 
MoBRUK S.A., Niecew, 
EkoNaft Sp z o.o., Trzebinia, 
GeoKat Sp z o.o., Warszawa, 
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., Płock,, 
Petroster-Serwis Sp. J., Kraków, 
KLM Energia Sp. z o.o., Ostróda, 
PHU EBDOMADA, Sosnowiec, 
Sadowniczy Zakład Dośw. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
w Brzeznej koło N. Sącza. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Institute of Cell Biology, National Academy of Sciences of Ukraine, 
Lviv, Ukraina. 
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Department 
Bioremediation, Leipzig, Niemcy. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN, ERGONOMII I PROCESÓW    
PRODUKCYJNYCH 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-46-31 

E-mail: iemeipp@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Technologie produkcji biopaliw. 
 
Gospodarka energetyczna w rolno-spożywczych procesach 
produkcyjnych. 
 
Badanie fizycznych właściwości materiałów roślinnych. 
 
Fizyko-mechaniczne właściwości gleby w odniesieniu do trakcji 
pojazdów i plonowania roślin. 
 
Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazów w badaniach 
agrofizycznych. 
 
Eksploatacja ciągników i maszyn rolniczych. 
 
Rolnictwo precyzyjne (GPS). 
 
Fizyczne właściwości bulw ziemniaka oraz ziarna zbóż i roślin 
motylkowych w kontekście ich zbioru i obróbki pozbiorowej. 
 
Ergonomia w odniesieniu do techniki rolniczej. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wpływ zróżnicowania ilości przejazdów ciągników rolniczych 
na właściwości fizyczne gleby i plonowanie wybranych gatunków 
roślin łąkowych.  
 
Eksperymentalna metoda pomiaru odsłoniętych gałek ocznych. 
 
Analiza nakładów energetycznych na produkcję bioetanolu jako 
paliwa silnikowego.  
 
Inne: 
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Studium literaturowe obciążeń środowiska glebowo-wodno-
atmosferycznego produktami ubocznymi chowu zwierząt. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Miernik promieniowania mikrofalowego; aparat do oznaczania 
olejków wg. pn-iso 6571:1 apd-500; terminal smart 
oprogramowanie agrocom mapper sw; kamera contour hd 1080p 
gps vholdr; mikrotom sanecz. elektr. slide 4003e; wał kołkowy 
brinkmana- aktywny do testowania murawy; system minitorowania 
i analizy procesu biogazowego; system do teledetekcyjnej oceny 
zdrowotności roślin; wirówka laboratoryjna mpw-251; destylator 
de-10; przyrząd do oznaczania gęstości ziarna w stanie zsypanym; 
polarymetr automatyczny ap-300 ze świadectwem wzorcowania; 
waga reimana - parowa b15s; piec muflowy l9/12/b180; system 
trimble cfx-750 dgps; komputer polowy nomad; stanowisko 
do stymulacji roślin sonda osiowa; komora "zero tesla"; miernik svan 
958 czterokanałowy z wyposażeniem; rozsiewacz alpha 113ql; 
obsypnik z urządzeniem formującym ufo 97; zgniatacz ziarna h-
787/1; głębosz 3-kłowy; stacja akwizycji danych e6560; kamera 
video sony typ ccd 555; kamera kolor sony ssc-dc393p; kamera sony 
dcr-pc 1000;  kamera sony dcr-trv 740; aparat fotograficzny canon 
ps g5; dynamometr hydrauliczny; urządzenie do badania gleby; 
komora kch-44; aparat t-at-2; wskaźnik wt-1; miernik im-02 
z kalibratorem ka-10; zintegrowany miernik mikroklimatu mm-01; 
miernik poziomu dźwięku i 10; wibrometr wh 31; licznik elementów 
komórkowych aeviscomet; aparatura do pomiarów 
tensometrycznych; prototyp siewnika do wysiewu biohumusu; 
przetwornik pd 3s; wieloczynnościowa maszyna kuchenna nmk 55; 
rozdrabniacz bijakowy h-950; sortownik do ziemniaków; młyn 
z przesiewaczem; odsiewacz laboratoryjny; zestaw do kodowania 
i dekodowania; schładzalnik do mleka; agregat chłodniczy lh 33/luc 
345; analizator azotanów z wyposażeniem; paliwomierz mpm 96; 
penetrograf stiboka; zestaw do określania charakterystyki pf; 
aparatura do badań trakcyjnych ciagników; infiltrometr 
pierścieniowy; miernik naprężeń stycznych; kalibrator drgań k-10; 
separator 670; suszarka próżniowa; elektroniczny blok pomiaro-
rejestr; system pomiarowy układu prędkości; pośliz. głębok. pracy; 
zestaw 3r-gps + moduł nawigacji xt + karta pamięci 128; moduł 
nawigacji xt; stacja pomiarowa daqbook/2000a; system 
monitorowania plonów dla kombajnu claas legion; waga wps 
510/c/1; wagosuszarka wps 210 s; próbnik do korzeni składany; 
mieszadło magnetyczne z grzaniem; aparatura do badań obciążenia 
pracą; przenośny analizator parametrów sieci; chlorofilomierz 
z rejestratorem danych spad 502 dl; stanowisko kontrolno-
pomiarowe; miernik pola magnetycznego sms-102; stanowisko do 
stymulacji roślin sonda osiowa; komora „zero tesla”; gps 3r-map 3.0 
+ oprogramowanie; miernik wilgotności; elektrycznej 
konduktywności i temperatury1; penetrograf elektroniczny 
z czujnikiem nacisku; waga analityczna xa-110/x 
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z oprzyrządowaniem zestaw do wyznaczania; gęstości; program rad-
key; miernik svan 958 czterokanałowy z wyposażeniem; 
wagosuszarka mac 210/nh; program aphelion v.3.2 do 
komputerowej analizy obrazu; program kemira loris kons;  program 
avg av new ukey 3.3; program avg spat new ukey 2.0 a; program avg 
3d new ukey 1.0 a; program multiscanbase v 10.02; program system 
analizy obrazu multiscanbase v.; program bitfarma, program – 
infoplant; program-site mate 9.3 (na pc); program-agro-map pf 6.0; 
system nawigacji równoległej guide mate/invicta 100+; komputer 
pokładowy lh agro 5000 gps. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Eksploatacyjne i ergonomiczne badania ciągników i maszyn 
rolniczych. 
 
Stymulacja elektro-magnetyczna, nasion i bulw roślin. 
 
Doradztwo: 
 
Eksploatacja maszyn rolniczych i maszyn przemysłu rolno-
spożywczego. 
 
Biopaliwa. 
 
Konsultacje: 
 
Inżynieria rolnicza. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGRO-EKO, Kietrz, 
Sławomir Cielecki, Gospodarstwo Hodowlane, Dobczyce, 
Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., Kietrz, 
Gospodarstwo Usługowe Grzegorz Świerkot, Krysy, 
TOP Farms Głubczyce Sp. z o.o., Głubczyce, 
Leszek Woniakowski Gospodarstwo Rolne, 
Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie S.A., 
Akademia Górniczo Hutnicza, 
Wytwórnia Kotłów Grzewczych, Jan Krupnik, Wieprz, 
„Wratislavia-Bio” Sp. z o.o., Wrocław,  
Wytwórnia Kotłów Grzewczych, Jan Krupnik, Gierałtowice, Wieprz, 
DECEBE – Apteka Pod Gwiazdą Jadwiga i Lech Raczyńscy, Kraków, 
Jan Jaroń – Gospodarstwo Rolne w Brzezince, Rudawa, 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 

KATEDRA ENERGETYKI I AUTOMATYZACJI PROCESÓW 
ROLNICZYCH 
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KATEDRA 
 
Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 116 B, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-46-47 

E-mail: keiapr@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Prognozowanie potrzeb energetycznych. 
 
Lokalne planowanie energetyczne. 
 
Jakość i użytkowanie energii elektrycznej. 
 
Audyting energetyczny obiektów i procesów. 
 
Systemy energetyki rozproszonej. 
 
Odnawialne źródła energii. 
 
Technologie produkcji biopaliw (aspekty techniczne i ekonomiczne, 
optymalizacja parametrów procesów produkcji biopaliw I i II 
generacji). 
 
Automatyzacja i robotyzacja rolno – spożywczych procesów 
technologicznych. 
 
Modelowanie i symulacja komputerowa systemów sterowania. 
 
Systemy pomiarowe w automatyzacji procesów. 
 
Programowanie sterowników mikroprocesorowych. 
 
Systemy informatyczne w automatyce (SCADA). 
 
Metody sztucznej inteligencji w systemach sterowania. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 

Optymalizacja procesów otrzymywania biopaliw etanolowych 
II generacji z surowców rolniczych.  
 
Określenie wpływu zasilania silnika ZS paliwem Biodiesel FAME 
na efektywność pracy zespołu reaktora utleniającego oraz filtra 
cząstek stałych.  
 

mailto:keiapr@ur.krakow.pl
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Automatyczne sterowanie aparatem udojowym dla krów za pomocą 
sztucznej inteligencji.  
 
Projekty: 
 
Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących 
z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych 
oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych, INITECH. 
 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wykłady na temat przygotowania surowców, wyboru technologii 
oraz aspektów prawnych i ekonomicznych produkcji biopaliw, 
połączone z pokazem ich produkcji. 
 
Szkolenia z zakresu produkcji biopaliw. 
 
Audyting i certyfikacja budynków. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria: 
 
Technologii i oceny własności fizyko-chemicznych biopaliw; 
 
Odnawialnych źródeł energii; 
 
Techniki cieplnej; 
 
Elektrotechniki, elektroniki i metrologii; 
 
Automatyki, 
 
Robotyzacji procesów technologicznych. 

 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 
 
 
 
 
 

Reaktor do produkcji biopaliwa typu Biodiesel, reaktor do biopaliw 
etanolowych II generacji, stanowisko do wyznaczania właściwości 
reologicznych paliw i innych paliw, analizator do szacowania 
parametrów oleju napędowego, takich jak liczba cetanowa, wybrane 
temperatury destylacji, zawartość FAME w oleju napędowym, prasa 
filtracyjna, wytłaczarka olejowa, urządzenie do płukania 
i neutralizacji biopaliw, analizatory parametrów sieci, stanowisko 
do badania algorytmów regulacji, zrobotyzowane stanowisko 
do pakowania i paletyzacji, udojowe stanowisko badawcze. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

 
Analiza:  
 
Analiza wybranych parametrów paliw i biopaliw, zużycia energii 
w obiektach. 
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Audyting energetyczny w przedsiębiorstwie. 
 
Doradztwo  
w zakresie:  
 
Planowania energetycznego w gminach; 
 
Optymalizacji doboru grupy taryfowej i mocy umownej; 
 
Termoizolacji obiektów; 
 
Pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; 
 
Autonomicznych układów energetycznych. 
 
 
Konsultacje  
w zakresie: 
 
Wyboru optymalnej technologii i urządzeń do produkcji biopaliw 
oraz wszelkich aspektów związanych z przygotowaniem 
i zarejestrowaniem firmy i/lub rolnika jako wytwórcy biopaliw; 
 
Automatyzacji, sterowania oraz robotyzacji rolno-spożywczych 
procesów technologicznych; 
 
Budowy systemów pomiarowych w automatyzacji procesów; 
 
Programowania sterowników mikroprocesorowych; 
 
Tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi typu SCADA 
do sterowania i wizualizacji procesów rolno- spożywczych. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Technologie produkcji biopaliw typu Biodiesel (biopaliwa 
do silników wysokoprężnych). 
 
Autonomiczny układ solarny do wspomagania przygotowania cwu. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Kolektor autonomicznego aparatu udojowego (399045). 
 
Autonomiczny układ solarny, (nr P.401939). 
 
Sposób wyznaczania poślizgu kół napędowych ciągnika 
(nr P.404306).  
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Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

 
Podmioty krajowe 
 
Politechnika Warszawska, 
Politechnika Krakowska, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe EKO-ENERGIA 
Sp. z o.o., 
DeLaval. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Orłowski Uniwersytet Rolniczy, Rosja. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I AGROFIZYKI 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 120, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-46-44 

E-mail: Kimia@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Diagnostyka pojazdów. 
 
Agrofizyka. 
 
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inżynierii rolniczej. 
 
Modelowanie procesów suszarniczych. 
 
Inżynieria produkcji biomasy i biopaliw. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych 
wytwarzanych z roślin energetycznych. 
 
Określenie liczby punktów styku i powierzchni kontaktu między 
nasionami. 
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Kontrola poślizgu kół ciągnika rolniczego w aspekcie wymagań 
rolnictwa precyzyjnego. 
 
Wybrane właściwości fizyczne pędów i zrębków wierzby 
energetycznej. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Diagnostyka maszyn. 
 
Grafika komputerowa i analiza obrazu. 
 
Projektowanie sprzętu rolniczego. 
 
Sieci informatyczne w pojazdach i maszynach rolniczych. 
 
Inżynieria produkcji biomasy. 
 
Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie (studia podyplomowe: Wykorzystanie 
biomasy na cele energetyczne). 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria:  
 
Agrofizyczne; 
 
Fotooptyczne; 
 
Biopaliw stałych; 
 
Mechatroniki. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Maszyna wytrzymałościowa MTS do badań biomechanicznych 
z osprzętem; stanowisko pomiarowe – układ pomiaru kontroli 
poślizgu kół ciągnika rolniczego; stanowisko do analizy obrazu; 
mikroskop Hund; kamera; oprogram.; mikrotron; twardościomierz  
HBRV 187,5 Brinell Rockwell Vickers; rozdrabniacz POR ECOMEC 
KING; brykieciarka hydrauliczna POR ECOMEC; pleciarka MGL 200; 
stanowisko do badania procesów rozdrabniania materiałów 
roślinnych. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza 
w zakresie: 
 
pomiarów właściwości fizycznych materiałów roślinnych; 
 
Diagnostyki układów hydrauliki siłowej pojazdów i maszyn 
rolniczych; 
 
Oceny jakości biomasy i biopaliw stałych. 
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Doradztwo 
w zakresie: 
Inżynierii produkcji biomasy i biopaliw; 
 
Projektowania i doradztwa w obszarze zagadnień 
wibroakustycznych-zabudowy dźwiękochłonne maszyn. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Przystosowanie ciągników rolniczych starszej generacji 
do technologii rolnictwa precyzyjnego. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Diagnostyka online rozpylaczy opryskiwacza polowego – nagroda 
główna VI Giełdy innowacji (kat. wzór użytkowy). 
 
Rozwiązanie: system kontroli poślizgu w ciągnikach rolniczych. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ANALIZY I OCENY JAKOSCI ŻYWNOŚCI 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul.: Balicka 122, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 47 46 

E-mail: rrfortun@cyf-kr.edu.pl 

Profil 
badawczy 

 

Ocena sensoryczna produktów żywnościowych. 
 
Badania fizykochemiczne produktów spożywczych obejmujące 
oznaczenia zawartości : tłuszczu, białka, węglowodanów, składników 
mineralnych, witamin oraz analiza barwy, badania właściwości 
reologicznych produktów spożywczych (charakterystyka 
kleikowania, krzywe płynięcia, profil tekstury). 
 
Wyodrębnianie skrobi z różnych gatunków roślin oraz jej analiza 
fizykochemiczna.  
 
Chemiczna modyfikacja skrobi różnego pochodzenia botanicznego 
(m.in. utlenianie, fosforylacja). 
 
Enzymatyczna modyfikacja skrobi. 
 
Badania interakcji skrobi z zamiennikami sacharozy, hydrokoloidami 
oraz składnikami mineralnymi. 
 
Ocena właściwości przeciwutleniających ekstraktów nasion 
i kiełków roślin. 
 
Analiza właściwości przeciwutleniających miodów i produktów 
pszczelich. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Szkolenia z zakresu analizy sensorycznej produktów spożywczych. 
 
Studia podyplomowe: Jakość żywności i systemy jej gwarantowania. 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria: 
 
Sensoryczne; 
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Fizykochemiczne; 
 
Chromatograficzne. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC; chromatografia 
żelowa GPC; spektofotometr do oceny barwy produktów; 
absorbcyjny spektrometr atomowy ASA; lepkościomierz RVA; 
Teksturometr; zestaw do oznaczania tłuszczu metodą Soxhleta; 
zestaw do oznaczania białka metodą Kjeldahla; wyparka; 
zestaw do oznaczania aktywności wodnej produktów spożywczych; 
spektrofotometr UV; polarymetr; wiskozymetr kapilarny. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Analiza sensoryczna produktów spożywczych. 
 
Badanie właściwości fizykochemicznych surowców, półproduktów 
i produktów spożywczych. 
 
Doradztwo: 
 
Analiza sensoryczna artykułów żywnościowych. 
 
Analiza zawartości składników odżywczych. 
 
W zakresie metodyk analiz fizykochemicznych produktów 
spożywczych. 
 
Konsultacje: 
 
W zakresie profilu badawczego Katedry. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA CHŁODNICTWA I KONCENTRATÓW  SPOŻYWCZYCH 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 122, Kraków 31-149 
 

Telefon: 
 

12 662 47 59 

E-mail: rtsurowk@cyf-kr.edu.pl 

Profil 
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badawczy Optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych 
w chłodnictwie oraz zamrażalnictwie żywności. 
 
Optymalizacja procesów technologicznych otrzymywania 
składników i półproduktów koncentratów spożywczych. 
 
Przechowywanie a jakość i trwałość surowców oraz produktów 
spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
 
Operacje i procesy jednostkowe w technologii  żywności. 
 
Zastosowanie preparatów enzymatycznych do modyfikacji białek 
żywności. 
 
Doskonalenie sposobów otrzymywania koncentratów 
witaminowych, barwiących oraz odżywczych z surowców 
roślinnych. 
 
Analiza wpływu surowców i metod przetwarzania na teksturę 
produktów spożywczych. 
 

Technologia i trwałość niskoprzetworzonych produktów 
spożywczych. 
 

Aminy biogenne i heterocykliczne aminy aromatyczne jako 
zagrożenia w żywności. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Technologia chłodnictwa i przechowalnictwo żywności. 
 
Technologia koncentratów spożywczych. 
 
Badania jakości produktów spożywczych. 

Zaplecze 
badawcze 

 

Pracownie: 
 
Chromatografii i elektroforezy; 
 
Spektrofotometryczna i spektrofluorymetryczna; 
 
Analiz tekstualnych; 
 
Mikrobiologiczna. 
 
Laboratoria: 
 
Chłodniczo-technologiczne; 
Chemiczno-dydaktyczne. 
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Pracownia. 
   
Pokój aparaturowy. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Chromatograf cieczowy HPLC LaChrom (Merck-Hitachi); analizator 
tekstury TA-XT2; zestaw do filtracji żelowej (Pharmacia); 
spektrofotometr UV-VIS; spektrofotometr do analizy barwy CM-5  
(Konica Minolta); wielofunkcyjny analizator elektrochemiczny EA9; 
spektrofluorymetr Cary Eclipse; zestaw do elektroforezy PAGE-SDS; 
zestaw do oznaczania białka metodą Kjeldahla; mineralizator K-
424/435 Buchi i destylarka B-324 Buchi; zestaw do elektrosyntezy z 
multimetrami cyfrowymi ME-31 i ME-32 oraz elektrodami;  
stomacher 80 BA 7020. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Badania przechowalnicze i przyspieszone testy określania trwałości 
żywności. 
 
Podstawowe analizy chemiczne (białko, tłuszcz, sucha masa, popiół) 
i mikrobiologiczne żywności oraz ocena jakości surowców 
i produktów spożywczych. 
 
Zamrażanie i liofilizacja materiałów biologicznych, produktów 
spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych. 
 
Enzymatyczna modyfikacja białek żywności. 
 
Kształtowanie i badanie tekstury surowców i produktów 
spożywczych. 
 
Doradztwo: 
 
Dobór parametrów chłodniczego zabezpieczania żywności. 
 
Doradztwo w zakresie przechowalnictwa i zwiększania trwałości 
żywności. 
 
Opracowywanie technologii nowych produktów żywnościowych (np. 
koncentratów spożywczych). 
 
Właściwości prozdrowotne (m.in. antyoksydacyjne) produktów 
spożywczych. 
 
Konsultacje: 
 
Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności. 
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Konsultacje nt. stabilności przechowalniczej żywności. 
 
Technologia koncentratów spożywczych. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Technologia hydrolizatów białkowych. 
 
Technologia nowych produktów rybnych (np.typu „gravad”). 
 
Technologia produktów mrożonych. 
 
Technologia koncentratów spożywczych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Zgłoszenie patentowe  dotyczące wytwarzania koncentratów 
białkowych z surowców pochodzenia zwierzęcego. 
 
Zgłoszenie patentowe dotyczące sposobu konserwacji trzustki 
bydlęcej dla celów farmaceutycznych. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Balicka 122, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 4810 

E-mail: kppz@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Z zakresu technologii mięsa: 
 
Wpływ czynników przyżyciowych i poubojowych na właściwości 
jakościowe surowców rzeźnych (wieprzowych, wołowych, cielęcych, 
baranich, drobiowych, ryb). 
 
Ocena stopnia zaawansowania endo- i egzogennych przemian fizyko-
chemicznych oraz biochemicznych surowców rzeźnych. 
 
Ocena stopnia zaawansowania endo- i egzogennych przemian fizyko-
chemicznych oraz biochemicznych wyrobów mięsnych. 
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Badanie mikrostruktury oraz tekstury mięsa i wyrobów mięsnych. 
 
Opracowanie technologii produkcji niskotłuszczowych przetworów 
mięsnych z wykorzystaniem mięsa czerwonego, drobiu i ryb. 
 
Opracowanie technologii produkcji wyrobów mięsnych 
o właściwościach funkcjonalnych i prozdrowotnych. 
 
Projektowanie nowych wyrobów mięsnych w oparciu o tradycyjne 
receptury. 
 
Ocena wartości odżywczej oraz jakości sensorycznej mięsa 
i wyrobów mięsnych. 
 
Wpływ czynników środowiskowych na wzrost mikroflory ubojni 
i zakładów przetwórstwa mięsnego.  
 
Analiza składu mikroflory mięsa i wyrobów mięsnych. 
 
Z zakresu technologii mleka: 
 
Ocena wpływu różnych czynników na przydatność technologiczną 
mleka krowiego, owczego, koziego i oślego. 
 
Opracowanie technologii produkcji mlecznych napojów 
fermentowanych i serów o lepszych właściwości funkcjonalnych. 
 
Czynniki warunkujące zawartość cholesterolu w mleku i produktach 
mleczarskich 
 
Wpływ wybranych czynników  na zawartość substancji 
bioaktywnych w mleku i fermentowanych produktach mleczarskich. 
 
Wykorzystanie serwatki do produkcji fermentowanych napojów 
serwatkowo-owocowo-warzywnych. 
 
Tekstura i mikrostruktura produktów mleczarskich 
 
Możliwości wykorzystania mikrobiologicznej transglutaminazy 
w przetwórstwie mleka. 
 
Wzbogacanie produktów mleczarskich składnikami o wysokiej 
aktywności przeciwutleniającej (herbata, warzywa, zioła, owoce 
dziko rosnące). 
 
Proteoliza w mleku i produktach mleczarskich 
 
Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego 
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w przetwórstwie mleka 
 
Badania zawartości lotnych związków zapachowych w serach. 
 
Ocena jakości produktów mleczarskich z produkcji przemysłowej 
i farmerskiej. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Właściwości denitryfikujące, aromatyzujące i zakwaszające bakterii 
kwasu mlekowego oraz ziarniaków izolowanych z tradycyjnych 
surowych wyrobów mięsnych fermentowanych. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkolenia w zakresie produkcji: 
 
Mięsa kulinarnego i wyrobów mięsnych; 
 
Mlecznych napojów fermentowanych, serów i lodów. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

2 Laboratoria badawcze. 
 
2 Laboratoria technologiczne. 
 
2 Laboratoria mikrobiologiczne. 
 
3 Laboratoria aparaturowe. 
 
Pokój oceny sensorycznej. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Uniwersalny analizator tekstury TA-XTplus; aparat do elektroforezy 
BioRad Mini Protean; chromatograf cieczowy HPLC 
Thermoscientific; różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Shimadzu;  
spektrofotometr pomiaru barwy Konica Minolta; urządzenie do 
oznaczania aktywności wody LabMaster aw; analizator związków 
azotowych Büchi; urządzenie do ekstrakcji tłuszczu Tecator. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Ocena fizykochemiczna surowców i produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 
 
Ocena wartości odżywczej surowców i produktów pochodzenia 
zwierzęcego. 
 
Doradztwo: 
 
Doradztwo w zakresie wdrażania zasad dobrej praktyki 
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produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP) oraz systemu HACCP 
w przemyśle spożywczym. 
 
Konsultacje: 
w zakresie: 
 
Przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego; 
 
Metod badania jakości produktów mięsnych i mleczarskich. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Produkcja wędlin z mięsa czerwonego z dodatkiem przetworzonego 
owsa - parówki pod nazwa zastrzeżoną: OWIESKI (dr inż. M. 
Walczycka), wdrożenie w Zakładzie Mięsnym WOLAS I KASTELIK w 
Wadowicach. 
 
Kiełbasy jagnięco-wieprzowe z dodatkiem ziół. 
 
Wędzone pieczenie i wędzonki jagnięce z dodatkiem ziół jako 
przykład dań gotowych typu „ready to eat”. Wdrożenia w Zakładzie 
JANAS SP. JAWNA w Nowym Targu. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Patenty/wzory użytkowe 
 
Płyn serwatkowy do higieny intymnej kobiet (P.389814). 
 
Zgłoszenia patentowe 
 
Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry (P.400992). 
 
Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego 
koncentrat białek serwatkowych (P.402778). 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
SERTOP Sp.z o.o. Tychy, 
Mlekovita Zakopane, 
SM Nowy Targ, 
OSM Miechów, 
OSM Limanowa, 
Zakład Mięsny „Wolas i Kastelik” Wadowice, 
PPHU „Janas” Nowy Targ, 
„Konspol S.A.” Nowy Sącz, 
Zakład Mięsny „Wędzonka” Myślenice, 
Zakład Produkcyjny Salami „Sokołów S.A” Dębica, 
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Zakład Mięsny „Kabanos” Jabłonka, 
Zakład Mięsny „Taurus” Pilzno, 
Zakład Mięsny „Markam” Kasinka Mała, 
PPHU DoraFood Chorzów, 
CEDROB Niepołomice. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
ISARA Francja, 
Inst. w Wageningen Holandia, 
Uniw. Wet.-Roln. Cluj-Napoca Rumunia, 
Univ. of Thesaloniki Grecja, 
Univ. of Padova Włochy, 
Nitra Univ. Słowacja. 
 

 
KATEDRA 
 

KATEDRA SUROWCÓW I PRZETWÓRSTWA OWOCOWO- 
WARZYWNEGO 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 120 
30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-47-57 

E-mail: tkspow@ar.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Problematyka badawcza Katedry sprowadza się 
do wielokierunkowych badań nad charakterystyką cech 
jakościowych i optymalizacją wykorzystania w przemyśle owocowo-
warzywnym surowców pochodzenia roślinnego ze szczególnym 
uwzględnieniem warzyw i owoców mało dotychczas 
wykorzystywanych bądź nie stosowanych w przetwórstwie 
a dających w warunkach glebowo-klimatycznych Polski co najmniej 
porównywalne plony pod względem ich jakości i wysokości 
w odniesieniu do dotychczas masowo uprawianych. Ponadto 
w badaniach uwzględnione są także grzyby jadalne. Badania mają 
charakter interdyscyplinarny, uwzględniają sposoby uprawy 
surowca, odmiany, terminy pozyskiwania, stopnie dojrzałości, 
wielkości owoców, przechowywanie przed przerobem oraz różne 
kierunki wykorzystania surowca w przerobie. Obejmują również 
określenie zawartości składników odżywczych, składników 
mineralnych, witamin, barwników, aktywności przeciwutleniającej, 
związków nieodżywczych oraz azotanów, azotynów i metali ciężkich 
w surowcu a także ich zachowanie w produkcie finalnym, przy czym 
wyroby gotowe poddawane są również ocenie organoleptycznej. 
Takie podejście do badań uznano za szczególnie istotne, gdyż 
pozwala ono ustalić w sposób obiektywny czynniki warunkujące 

mailto:tkspow@ar.krakow.pl
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jakość surowców ogrodniczych dla przetwórstwa oraz ich wpływ 
na wartość biologiczną i organoleptyczną produktów finalnych. 
Prowadzone badania mają między innymi na celu otrzymanie 
produktów, które zachowują wyższą wartość biologiczną i odżywczą, 
tak aby dostarczyć konsumentowi wartościowych żywieniowo 
produktów. Prowadzone badania dotyczą w dużym stopniu 
surowców ogrodniczych i grzybów, które są pozyskiwane 
w regionach o niskim stopniu rozwoju (Np. rejon Podkarpacia), 
dotyczą także technologii otrzymywania artykułów z owoców, 
warzyw i grzybów, których produkcja może być realizowana 
w małych, często rodzinnych zakładach. Efektem końcowym 
prowadzonych badań jest najczęściej propozycja nowego 
asortymentu konserw lub przetworów w grupie produktów 
dostarczających witamin, związków o charakterze przeciwutleniaczy 
i soli mineralnych a także produktów o znacznej wartości odżywczej. 
Asortyment wyrobów będących przedmiotem badań jest możliwy do 
wyprodukowania z krajowego surowca przez krajowy przemysł 
owocowo-warzywny, gdyż w prezentowanych opracowaniach jest 
podawana technologia przerobu. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wpływ blanszowania mikrofalami na jakość mrożonej pieczarki 
dwuzarodnikowej. 
 
Wpływ metody nasączania próżniowego na jakość podgrzybka 
brunatnego podczas zamrażalniczego składowania. 
 
Wpływ obróbki kulinarnej na jakość owocników wybranych 
grzybów leśnych.  
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Studia podyplomowe: „Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym” 
– najnowsze zasady funkcjonowania systemów bezpieczeństwa 
żywności (GHP,GMP, HACCP, GLOBALGAP), system zarządzania 
jakością ISO 9001:2000, systemy sieci handlowych BRC, IFS. 
W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania „Certyfikatu 
audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością oraz HACCP 
(ISO 22000)”,  „Certyfikatu audytora sieci handlowych - BRC, IFS” 
oraz „certyfikatu GlobalGAP” 
 
Wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego: 
 
Zagrożenia zdrowotne związane z żywnością.  
 
Ochrona konsumentów, a systemy zabezpieczenia bezpieczeństwa 
w łańcuchu żywnościowym. 
 
Wykłady w ramach Uniwersytetu III wieku: 



166 
 

 
Produkty regionalne pochodzenia roślinnego.  
 
Zafałszowania żywności pochodzenie roślinnego,  
 
Grzyby w przetwórstwie,  
 
Grzyby jadalne-prawdy i mity. 
 
Wykłady  w ramach konferencji szkoleniowych  
 
Przetwórstwo na poziomie  gospodarstwa, systemy produkcji 
surowców i mała przedsiębiorczość., 
 
Produkcja zgodnie z przepisami,  funkcjonowanie gospodarstw 
w systemach bezpieczeństwa produkcji żywności w zakresie 
produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, 
 
Strategia branży sokowniczej na trudne czasy,  
 
Nowe surowce i innowacyjne technologie w przetwórstwie owoców 
i warzyw. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Pracownia magistrantów - 27,5 m (1 pomieszczenie); 
 
Pracownia aparaturowa - 73,4 m (3 pomieszczenia); 
 
Pracownia techniczno-technologiczna- 69,1 (2 pomieszczenia); 
 
Pracownia chemiczna-134,7 (4 pomieszczenia). 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

Aparat do oznaczania białka firmy Bűschi – destilation unit B-324;  
piec do spalań firmy Wabertherm; aparat do oznaczania białka firmy 
Bűschi – digestion unit K-424; aparat do oczyszczania wody 
z odwróconą osmozą firmy Aqua-lab; chromatograf cieczowy firmy 
Hitachi z detektorem fluorescencyjnym L-7480; detektorem UV-VIS 
L-7420 i autosamplerem; chromatograf cieczowy firmy Dionex 
Thermo Scientific Ultimate 3000; komora do oczyszczania prób 
firmy Baker spe 12-G; aparat do oznaczania aktywności wody AQUA 
LAB 4TE; aparat do oznaczania barwy firmy Minolta CM-3500d; 
wyparka próżniowa firmy Heidolph; spektrofotometr firmy 
Shimadzu UV-160 A; refraktometr RL3, spektrofotometr firmy 
Hitachi U-2900; liofilizator Christ Gamma 1-16 LSC; komora 
klimatyczna do głębokiego mrożenia; wirówka laboratoryjna 
z chłodzeniem firmy Heraeus. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
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Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów – doradztwo w zakresie 
uruchomienia  i prowadzenia przedsiębiorstwa, szczególnie typu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw konsultacje technologiczne, 
pomoc w opracowaniu nowych wyrobów, ocena jakości produktów. 
Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, w tym gospodarstwa 
agroturystycznego,  systemy produkcji surowców i mała 
przedsiębiorczość 
 
Doradztwo: 
 
jw. 
 
Konsultacje: 
 
jw. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Opracowanie procesów technologicznych produkcji konserw 
i przetworów z owoców, warzyw i grzybów, ze szczególnym 
uwzględnieniem optymalnego doboru surowca, warunków obróbki 
wstępnej oraz parametrów procesu mających zasadniczy wpływ na 
jakość końcową produktów. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Tabaszewska M., Grega T., Skora E.,  P.400991 - Sposób wytwarzania 
preparatu kosmetycznego zawierającego koncentrat białek 
serwatkowych – 1.10.2012. 
 
Tabaszewska M., Grega T., Skora E.P. 400992 – Preparat 
kosmetyczny do pielęgnacji skóry – 1.10.2012. 
 
Tabaszewska M., Grega T., Skora E.P.402778 – Sposób wytwarzania 
preparatu kosmetycznego zawierającego koncentrat białek 
serwatkowych – 15.02.2013. 
 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA TECHNOLOGII FERMENTACJI I MIKROBIOLOGII  
TECHNICZNEJ 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków 
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Telefon: 
 

12 662 47 99 lub 662 47 98 

E-mail: rrtuszyn@cyf-kr.edu.pl 

Profil 
badawczy 

 

Działalność naukowo-badawcza jednostki dotyczy przede wszystkim 
doskonalenia procesów technologicznych w produkcji napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych, kwasów organicznych i drożdży, 
a także zmian jakościowych i stabilności tych produktów w różnych 
warunkach przechowywania.  
 
Obiekt badań stanowią między innymi przemysłowe i dzikie szczepy 
drożdży, optymalizacja warunków hodowli mikroorganizmów 
z uwzględnieniem roli jonów metali, ich skutków oddziaływania na 
przyrost biomasy komórek oraz cechy użytkowe. Prowadzi się 
kontrolę surowców używanych w produkcji oraz przebiegu procesów 
technologicznych w przemyśle browarniczym, winiarskim, 
gorzelniczym, wód mineralnych i produkcji drożdży piekarskich. 
Szczególne znaczenie mają badania charakteryzujące drobnoustroje 
przemysłowe i drobnoustroje skażające procesy technologiczne oraz 
badania nad inhibitorami i aktywatorami fermentacji etanolowej, 
optymalizacją warunków procesu produkcyjnego i przechowywania 
w celu podniesienia potencjału antyoksydacyjnego różnych napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych. 
  
Zespół mikrobiologiczny skupia uwagę nad charakterystyką 
i oddziaływaniem drożdży killerowych, identyfikacją specyficznych 
białek, wykorzystaniem mikroorganizmów w procesach różnych 
biosyntez, w tym bioetanolu, oraz zabezpieczeniem linii 
produkcyjnych w aspekcie mikrobiologicznym. Przeprowadza w tym 
celu szczegółową kontrolę mikrobiologiczną procesów, ustalając 
odpowiednie punkty krytyczne  oraz wpływ zakażeń na skład 
chemiczny i cechy sensoryczne napojów, z uwzględnieniem 
jakościowego i ilościowego występowania metabolitów 
mikroorganizmów, składników szkodliwych i toksycznych. 
 
W aspekcie ochrony środowiska, prowadzone są badania 
nad wykorzystaniem różnych drobnoustrojów (drożdże, sinice) 
do biosorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych i ścieków, a także 
nad doborem optymalnych warunków ekstrakcji w celu odzyskania 
cennych substancji bioaktywnych z odpadów wytwarzanych 
w przemyśle owocowo-warzywnym.  
 
W ramach prac badawczych oceniany jest również potencjał 
antyoksydacyjny różnych surowców roślinnych, głównie owoców 
i roślin zielarskich, oraz ich przetworów: soków, naparów, wyciągów 
i nalewek alkoholowych. Analizuje się także ich potencjalne 
wykorzystanie jako substancji o właściwościach bakteriobójczych 
bądź bakteriostatycznych w przemyśle spożywczym. 
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Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Charakterystyka właściwości antyutleniających 
i przeciwmikrobiologicznych wybranych gatunków roślin 
leczniczych. 
 
Wykorzystanie toksyn killerowych drożdży z rodzaju Pichia 
do zwalczania zakażeń grzybowych w winiarstwie. 
 
Wpływ odmiany śliwy na skład mikroflory drożdżowej owoców oraz 
charakterystykę chemiczną otrzymywanych z nich spirytusów 
śliwkowych. 
 
Interakcje pomiędzy mikroflorą przewodu pokarmowego człowieka, 
a składnikami żywności funkcjonalnej o właściwościach 
antyoksydacyjnych. 
 
Biodostępność i bioprzyswajalność związków polifenolowych 
w symulowanym układzie pokarmowym człowieka. 
 
Projekty: 
 
Profesjonalny kierownik projektów badawczo-rozwojowych - studia 
podyplomowe dla pracowników nauki, POKL. 
 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkoła Technologii Fermentacji - coroczne międzynarodowe 
spotkanie przedstawicieli branży piwowarskiej i słodowniczej oraz 
polskich i zagranicznych ośrodków akademickich kształcących 
profesjonalistów w tej branży. 
 
Możliwość zorganizowania teoretycznych i praktycznych szkoleń 
z zakresu: 
 
Nowoczesnych technik analizy instrumentalnej i diagnostycznej 
(ASA, HPLC, GC,  metody elektroforetyczne, techniki 
mikroskopowania skaningowego); 
 
Optymalizacji produkcji oraz diagnostyki fizyko-chemicznej, 
sensorycznej i mikrobiologicznej słodu, piwa, wina, destylatu 
rolniczego, wódek, napojów orzeźwiających, drożdży i innych 
surowców oraz produktów spożywczych. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Katedra dysponuje 5 laboratoriami: 
 
Absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA); 
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Chromatograficznym; 
 
Spektrofotometrycznym; 
 
Mikrobiologicznym; 
 
Technologicznym. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

 
Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu VARIAN 
240FS; spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją 
elektrotermiczną (kuweta grafitowa) VARIAN 240Z;  chromatograf 
cieczowy Flexar firmy Perkin Elmer z detektorem UV-VIS 
i refraktometrycznym;   chromatograf gazowy Clarus 580 firmy 
Perkin Elmer  z detektorem FID;  spektrofotometr UV-VIS LAMBDA 
BIO; spektrofotometr BECKMAN DU 650; kolorymetr Lovibond EBC 
COLOR POD 430NM; nefelometr,  skaningowy mikroskop 
elektronowy S-3400N – Hitachi;  mikroskop optyczny NIKON Eclipse 
600 z kamerą z oprogramowaniem Lucia;  system do 
niskociśnieniowego oczyszczania białek z pompą Bio-Rad 
i zbieraczem frakcji Bio-Rad 2110; bioreaktor Biostat B; termocykler 
Multigene Mini Thermal Cycer; zestaw do elektroforezy Midi-Plus Gel 
& Lid i Mini-protean Tetra Cell;   mikrolinia technologiczna do 
produkcji brzeczki słodowej (30L); podstawowe moduły 
w technologii browarniczej, gorzelniczej oraz do otrzymywania 
moszczów i win. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Wykonanie oznaczeń analitycznych w zakresie oceny surowców 
i gotowych produktów przemysłu fermentacyjnego, napojów 
bezalkoholowych, a także w zakresie oceny mikrobiologicznej 
różnego typu żywności, linii produkcyjnych, opakowań i innych 
materiałów oraz wody, ścieków, powietrza. 
 
Doradztwo: 
 
Doradztwo, ekspertyzy, opinie o innowacyjności i możliwość 
opracowywania nowych receptur  w dziedzinie technologii 
przemysłów fermentacyjnych (piwowarstwo, winiarstwo, 
miodosytnictwo, gorzelnictwo, drożdżownictwo), mikrobiologii 
żywności, napojów bezalkoholowych. 
 
Konsultacje: 
 
Konsultacje z dziedzin podlegających działalności badawczej Katedry. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
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Opracowanie nowej technologii produkcji piw o obniżonej zawartości 
cukrów. Nowy produkt zwiększa asortyment mini browarów o napój 
atrakcyjny dla dużej grupy konsumentów pragnących zmniejszyć 
ilość spożywanych kalorii. 
 
Technologia produkcji wódki propolisowej i wódki na bazie aloesu. 
 
Technologia produkcji chipsów jabłkowych. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Patenty/wzory użytkowe: 
 
Sposób prowadzenia fermentacji etanolowej nastawów 
wysokocukrowych, (Patent 206395). 
 
Zastosowanie biopolimerów w procesie fermentacji etanolowej 
brzeczek i nastawów wysokocukrowych w produkcji napojów 
alkoholowych, zwłaszcza miodów pitnych, (Zgłoszenie patentowe 
nr 390917). 
 
Sposób otrzymywania drożdży piekarskich zawierających 
wewnątrzkomórkową trehalozę, (Zgłoszenie patentowe  nr 391773). 
 
Sposób wytwarzania chipsów jabłkowych, (Zgłoszenie patentowe 
nr 383488). 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Współpraca z zakładami przemysłowymi głównie branży 
piwowarskiej i innego przemysłu fermentacyjnego, produkcji 
napojów orzeźwiających i przetwórstwa owoców, a także branży 
biopaliwowej.  
 
Poza tym  współpraca z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Warszawie i Instytutem Technologii Fermentacji 
i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej oraz zakładami przemysłowymi 
różnych branż przemysłu spożywczego. 
 
Podmioty zagraniczne 
 
Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze, Czechy. 
 
Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Niemcy. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ I KONSUMPCJI 
MAŁOPOLSKIE CENTRUM MONITORINGU ŻYWNOŚCI 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 122, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 48 25 

E-mail: mcmiaz@ar.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej 
do oceny właściwości fizykochemicznych i prozdrowotnych 
żywności. 
 
Opracowanie procedur badawczych i walidacji metod analitycznych 
stosowanych do badań żywności. 
 
Oznaczanie wartości odżywczej, zawartości substancji bioaktywnych 
(witamin, białek, aminokwasów) oraz zanieczyszczeń (metale, 
pestycydy, mykotoksyny) w żywności. 
 
Właściwości prozdrowotne nieodżywczych składników żywności 
m.in. związków fenolowych, glukozynolanów, włókna pokarmowego, 
fruktanów. 
 
Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Ocena prozdrowotnego (przeciwmiażdżycowego) oddziaływania jaja 
kurzego wzbogaconego w sprzężone trieny kwasu linolenowego 
(CLnA) w badaniach in vitro (mysie makrofagi RAW 264.7) oraz in 
vivo (myszy genetycznie zmodyfikowane ApoE/LDLr-/-)”. 
 
Ocena wybranych funkcjonalnych właściwości produktu 
wzbogaconego we fruktany różnego pochodzenia w aspekcie 
profilaktyki osteoporozy - badania in vivo w warunkach 
hipoalimentacji wapniowej,  z wykorzystaniem modelu samicy 
rosnącej oraz owariektomizowanej samicy dojrzałej (szczur rasy 
Wistar)” 
 
Projekty: 
 
Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
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Kołłątaja w Krakowie”, studia podyplomowe – Analiza 
instrumentalna w ocenie jakości żywności, w ramach POKL. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 
 

 

Studia podyplomowe - Analiza instrumentalna w ocenie jakości 
żywności”. 

Zaplecze 
badawcze 

 

Katedra w swojej strukturze posiada akredytowane Laboratorium 
Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności - MCMŻ, które składa 
się z zespołu specjalistycznych laboratoriów analitycznych, 
świadczących usługi w zakresie nowoczesnych badań analitycznych 
(m.in. oznaczanie zawartości składników odżywczych oraz 
zanieczyszczeń). 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

MCMŻ posiada m.in.: spektrometry absorpcji atomowej; systemy 
chromatograficzne HPLC; GC-MS; chromatograficzny analizator 
aminokwasów; analizatory azotu oraz tłuszczu; system elektroforezy 
kapilarnej i żelowe. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Metody akredytowane, w tym analizy:  
 
Zawartości aminokwasów metodą chromatografii jonowymiennej  
z detekcją spektrofotometryczną; 
 
Zawartości kadmu i miedzi metodą atomowej spektrometrii 
absorpcyjnej  z atomizacją elektrotermiczną; 
 
Zawartości azotu (zawartość białka z obliczeń) metodą analizy 
elementarnej (Dumasa); 
 
Zawartości białka, tłuszczu i laktozy w mleku pełnym lub częściowo 
odtłuszczonym metodą spektrometrii w podczerwieni. 
 
Metody nieakredytowane: 

 
Zawartość suchej masy (wilgotności); 
 
Zawartość popiołu; 
 
Ekstrakcja tłuszczu; 
 
Zawartość tłuszczu ogólnego; 
 
Zawartość Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn metodą  atomowej spektrometrii 
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absorpcyjnej  z atomizacją w płomieniu; 
 
Zawartość błonnika; 
 
Wartość odżywcza żywności; 
 
Zawartość fosforu. 
 
Doradztwo 
w zakresie: 
 
Technologii gastronomicznej; 
 
Projektowania zakładów gastronomicznych; 
 
Żywienia człowieka i dietetyki. 
 
Konsultacje 
w zakresie: 
 
Technologii gastronomicznej; 
 
Projektowania zakładów gastronomicznych; 
 
Żywienia człowieka i dietetyki. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty): 
 
Patenty/wzory użytkowe: 
 
Verfahren zur Herstellung gebräunter Lebensmittel (nr 
P211036/1984). 
 

Certyfikaty: 
 
Certyfikat Akredytacji  Laboratorium Badawczego, nr AB 1369 
potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 
17025:2005, z 2012 r. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Katedry Uniwersytetu Rolniczego (zlecenia wewnętrzne, umowy), 
zakłady przemysłu spożywczego,  
laboratoria usługowe,  
instytuty badawcze (zlecenia zewnętrzne, umowy). 
 
Podmioty zagraniczne 
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University in Zlin, Faculty of Technology, Department of Food 
Ingeneering, Czechy.  
 
Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Fakulta 
Biotechnologie a Potravinarstva, Katedra Biochemie 
a Biotechnologie, Slowacja. 
 
Universität für Bodenkultur Wien, Department für Chemie, Abteilung 
für Organische Chemie, Austria. 
 
Çukurova University, Faculty of Fisheries, Adana, Turcja. 
 

  

 
INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA TECHNOLOGII WĘGLOWODANÓW 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul.  Balicka 122, 30-149 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 47 47 

E-mail: ktw@ur.krakow.pl 
 
 

Profil 
badawczy 

 

Fizyczno-chemiczne i funkcjonalne właściwości skrobi różnego 
pochodzenia botanicznego. 
 
Przydatność technologiczna ziemniaków, skrobi ziemniaczanej i zbóż 
dla przemysłu spożywczego. 
 
Przetwórstwo zbóż i technologia piekarstwa. 
 
Technologia produktów bezglutenowych. 
 
Fizykochemia cyklodektryn i hydrokoloidów. 
 
Niespożywcze zastosowania węglowodanów. 
 
Reologia produktów spożywczych. 
 
Ekstruzja surowców roślinnych. 
 
Opracowanie nowych produktów. 
 

Projekty 
 

Granty: 

http://www.ft.utb.cz/
http://www.ft.utb.cz/czech/upich/
http://www.ft.utb.cz/czech/upich/
http://www.chemie.boku.ac.at/
http://www.chemie.boku.ac.at/
mailto:ktw@ur.krakow.pl
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badawczo – 
rozwojowe 

 
Nowe masy cukiernicze na bazie miodu i hydrokoloidów 
polisacharydowych. Badania modelowe, właściwości i potencjał 
aplikacyjny. 
 
Świeże pieczywo o polepszonych właściwościach żywieniowych 
i niskim zapotrzebowaniu energetycznym z korzyścią dla 
konsumenta i środowiska 
 
Interakcje skrobi różnego pochodzenia botanicznego 
z nieskrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi. 
 
Wpływ zawartości i właściwości pentozanów na jakość pieczywa 
z mąk żytnich o zróżnicowanej zawartości popiołu. 
 
Otrzymywanie nowych amfifilowych pochodnych cyklodekstryn 
o charakterze polifunkcjonalnych dodatków do żywności 
 
Możliwości zagospodarowania mąki owsianej odpadowej 
do produkcji pieczywa, ekstrudatów i zagęstników spożywczych. 
 
Niestabilne w czasie kleiki skrobi ziemniaczanej oraz możliwości ich 
stabilizacji. 
 
Wpływ interakcji pentozanów i białek na właściwości chleba 
żytniego. Iuventus Plus, badania modelowe.  
 
EU FRESH BAKE – Freshly baked breads with improvement of 
nutritional quality and low energy demanding for the benefit of the 
consumer and of the environment. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Szkolenia w zakresie opracowywania receptur pieczywa 
tradycyjnego i bezglutenowego oraz pieczywa cukierniczego. 
 
Konsultacje dotyczące oceny możliwości zastosowania skrobi 
modyfikowanych w produkcji niskokalorycznych środków 
spożywczych. 
 
Oznaczenia  analityczne w zakresie  oceny surowców i produktów 
przemysłu piekarskiego i ziemniaczanego. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Pracownia wypiekowa. 
 
Laboratoria analityczne. 
 
Laboratorium reologiczne. 
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Aparatura 
specjalistyczna 
 

Piece piekarskie  (piec elektroniczny modułowy Mive Condo; piec 
elektryczno-modułowy  Viva Meteor); analizator tekstury TAXT Plus; 
miernik objętości Volscan  Profiler 600; brabender Duisburg Niemcy, 
micro-visco-amylograph firmy Brabender; aparat Kjeltec 2200 firmy 
Foss; reometr rotacyjny RotoVisco1 firmy Brabender; 
spektrofotometr w podczerwieni NEXUS; liofilizator stołowy 
LABCONDO, chromatograf cieczowy Knauer. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Badanie jakości mąki. 
 
Opracowanie receptur  i badanie jakości pieczywa tradycyjnego 
i bezglutenowego oraz pieczywa cukierniczego wraz z wypiekiem 
laboratoryjnym. 
 
Oznaczenie podstawowego składu chemicznego produktów 
spożywczych. 
 
Oznaczenie składników prozdrowotnych w żywności:  błonnika 
(w tym β-glukanów, pentozanów), polifenoli, wit. C. 
 
Oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych. 
 
Oznaczenie podstawowych fizyczno-chemicznych właściwości skrobi 
naturalnej i skrobi modyfikowanych. 
 
Badanie właściwości reologicznych kleików skrobiowych. 
 
Analiza interakcji skrobi  z polisacharydami nieskrobiowymi. 
 
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do badań ziarnistości 
skrobi. 
 
Oznaczenia fizyczno-chemicznych właściwości miodów jak np.: 
profilu węglowodanów, zawartości kwasów organicznych, pomiary 
reologiczne. 
 
Zastosowanie technik chromatograficznych w badaniach żywności 
(szczególnie pochodzenia roślinnego) - chromatografia HPLC, 
HPSEC: analiza budowy i właściwości polisacharydów, zwłaszcza 
arabinoksylanów (pentozanów) i skrobi, analiza budowy 
i właściwości pozostałych polisacharydów nieskrobiowych 
(arabinogalaktanów, beta-glukanów, galaktomannanów, ksylanów) 
badania składu chemicznego kaw  rożnego rodzaju, badania ziarna 
zbóż. 
 

Doradztwo 
w zakresie: 
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Technologii węglowodanów; 
 
Przetwórstwa zbóż; 
 
Technologia piekarstwa; 
 
Produkcji makaronu;  
 
Przetwórstwa ziemniaczanego; 
 
Przemysłu skrobiowego; 
 
Cukiernictwa; 
 
Opracowania nowych produktów; 
 
Opracowanie nowych rodzajów pieczywa. 
 
Konsultacje 
w zakresie: 
 
Technologii węglowodanów; 
 
Przetwórstwa zbóż; 
 
Technologia piekarstwa; 
 
Produkcji makaronu;  
 
Przetwórstwa ziemniaczanego; 
 
Przemysłu skrobiowego; 
 
Cukiernictwa; 
 
Opracowania nowych produktów; 
 
Opracowanie nowych rodzajów pieczywa. 
 
Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Technologia produkcji pieczywa ze zmielonymi nasionami lnu 
oleistego. 
 
Modernizacja produkcji frytek ziemniaczanych. 
 
Tworzywa biodegradowalne. 
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Technologia wypieku odroczonego pieczywa bezglutenowego. 
 
Technologia produkcji chleba z 50% udziałem mąki owsianej. 
 
Technologia produkcji herbatników ze 100% mąki owsianej. 
 
Prawa własności przemysłowej (patenty/wzory użytkowe, 
zgłoszenia patentowe, certyfikaty):  
 
Patenty/wzory użytkowe: 
 
Lower saccharide nanometric materials and methods (Patent 
zagraniczny, Shilling C.H., Tomasik P., Sikora M.). 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Piekarnia  Krzysztof Czajczyk & Dariusz Czajczyk S.j., 
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu, Bielsko-Biała, 
KENIA Sp. z o.o, 
Ryszard Steskal. Piekarnia Cukiernia Delikatesy, 
GOM Owczarek S. j., 
Zakład Piekarniczy KŁOS Marian Kurzyca, 
Piekarnia BREL S. c., 
Ekoprodukt Marek Kubara, 
Piekarstwo M.J.M. Czwojda S.c., 
P.P.H Kosiek. Krzysztof Kowalski, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EMIX Stanisław Pacek, 
P.P.U.H. Borek Zbigniew, 
Firma Handlowa Spyrzyński S. j. 
Piekarnia –Ciastkarnia Wietrzyk Eugeniusz, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FUTURUM Sp. z o.o., 
Microstructure Sp. z o.o., 
Biogran. 
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INSTYTUT/ 
ZAKŁAD/ 
KATEDRA 
 

KATEDRA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
ul. Balicka 122, 30-149  Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 48 12 

E-mail: ajelen@op.pl 

Profil 
badawczy 

 

Ocena składu podstawowego, składników odżywczych, 
nieodżywczych, zanieczyszczeń chemicznych surowców 
i produktów żywnościowych.  
 
Ocena właściwości funkcjonalnych (przeciwutleniających, 
przeciwzapalnych, przeciwnowotworowych, 
przeciwmiażdżycowych) surowców i produktów żywnościowych, 
m.in. owsa, jęczmienia, jaj kurzych, cebul i liści czosnku, owoców   
roślin dziko rosnących, tłuszczów pochodzenia owocowego  
z udziałem zwierząt doświadczalnych. 
 
Ocena izolowanych składników  funkcjonalnych żywności 
(resweratrolu, sprzężonych dienów kwasu linolowego, sprzężonych  
trienów kwasu linolenowego, aminokwasów egzogennych) pod 
względem ich właściwości przeciwnowotworowych, 
przeciwzapalnych, przeciwmiażdżycowych z udziałem zwierząt 
doświadczalnych i linii komórkowych. 
 
Ocena możliwości zastosowania nowoczesnych, nietermicznych 
metod obróbki i utrwalania żywności, szczególnie pulsującego pola 
elektrycznego (PEF) i oscylacyjnego pola magnetycznego (OMF) 
oraz ich wpływu na wartość odżywczą i jakość kiełków nasion roślin 
strączkowych.   
 
Badania nad zastosowaniem różnych dodatków funkcjonalnych (np. 
błonnika z owsa, inuliny, zakwasu, białek serwatki), jak również 
wykorzystania zamrażalniczego przechowywania w produkcji 
pieczywa pszennego, z mąki jasnej i pełnoziarnistej. 
 
Ocena wpływu obróbki hydrotermicznej oraz  różnego rodzaju 
opakowań (np. z PE-LD, laminaty z folią aluminiową, itd.) na zmiany 
wybranych parametrów jakościowych warzyw.  
 
Badania obejmujące ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia 
różnych grup. 
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Izolacja materiału genetycznego (mRNA) i badanie zmian 
w ekspresji genów pod wpływem różnych czynników żywieniowych. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

Granty: 
 
Wpływ sprzężonych trienów kwasu linolenowego (CLnA) 
podawanych w formie oleju oraz produktu funkcjonalnego 
(margaryna +CLnA) na rozwój miażdżycy oraz ekspresję genów 
metabolizmu lipidowego u myszy genetycznie zmodyfikowanych 
ApoE/LDLr -/-. 
 
Ocena prozdrowotnego (przeciwmiażdżycowego) oddziaływania 
jaja kurzego wzbogaconego w sprzężone trieny kwasu linolenowego 
(CLnA) w badaniach in vitro (mysie makrofagi RAW 264.7) oraz 
in vivo (myszy genetycznie zmodyfikowane ApoE/LDLr-/-). 
 
Składniki bioaktywne w owocach wybranych krzewów dziko 
rosnących i ich wpływ na organizm szczura  laboratoryjnego. 
 
Zależna od sprzężonego kwasu linolowego   (CLA) aktywacja 
transkrypcyjna PPAR-badanie molekularnych mechanizmów 
potencjalnie przeciwnowotworowego działania kwasów 
tłuszczowych żółtek jaj  wzbogaconych w CLA. 
 
Biofortyfikacja wybranych warzyw w J i Se, z uwzględnieniem 
oddziaływania tych mikroelementów na wielkość i jakość plonu oraz 
ocena przyswajalności jodu i wybranych parametrów 
biochemicznych szczurów żywionych warzywami wzbogacanymi 
w jod.  
  
Projekty: 
 
Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań 
poznawczych do oferty innowacyjnego leku  o działaniu 
śródbłonkowym, POIG. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Wykłady i szkolenia w zakresie prawidłowego  żywienia 
i postępowania dietetycznego w wybranych schorzeniach.  
 
Oznaczania indeksu glikemicznego oraz w/w przedmiotów.  
 

Zaplecze 
badawcze 

 

3 laboratoria chemiczne. 
 
Laboratorium nutrigenomiki. 
 
Zwierzętarnia. 
 
Pracownia gastronomiczna. 
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Pokój aparaturowy. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

 
Liofilizator Christ Alpha 1-4; analizator azotu f-my Foss Tecator: 
2200 Kjeltec Auto Destillation; analizator tłuszczu f-my Foss 
Tecator: Soxtec Avanti 2050; analizator włókna pokarmowego f-my 
Foss Tecator: Fibertec System E, 1023; filtration  module 1023; 
kalorymetr mikroprocesorowy f-my Emco: Semco S 91 E; mikroskop 
f-my Nikon: Eclipse E 400; spektrofotometr f-my LaboMed:  Spectro 
2000; komora laminarna MSC Advantage 1.2 Thermo Scientific 
Inkubator z atmosferą CO2 z płaszczem wodnym Thermo Scientific; 
wirówka z chłodzeniem TH IEC CL 31R Thermo Scientific; 
wytrząsarka typu Vortex Fine PCR; wytrząsarka MS 3 Digital; 
kołyska laboratoryjna CR 100 Thermo Scientific; mikroskop 
odwrócony biologiczny TC 5300 Meiji; zestaw do elektroforezy  
horyzontalnej z wyposażeniem MS CHOICE TRIO Cleaver; zestaw do 
elektroforezy wertykalnej i blottingu z wyposażeniem VS10 CES 
Cleaver; system do dokumentacji żeli IG LHR In Genius   Syngenez; 
Termoblok pojedynczy D1100; termoblok podwójny; kriostat Leica 
CM 1850 UV; spektrofotometr UV-VIS 1800 PT; spektrofotometr UV-
VIS Lightware II; wirówka MPW -351e; komora PCR UVC/t-AR; 
sterylizator parowy pionowy typ ASVE; waga Tanita do badań 
antropometrycznych; chromatograf gazowy GCMS Shimazu; 
chromatograf cieczowy FPLC; termocykler Eppendorff; zamrażarka -
80oC; real-Time PCR; piec muflowy Snol. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza: 
 
Badanie: 
 
Składu podstawowego surowców i produktów żywnościowych: 
białko, tłuszcze, błonnik pokarmowy, wit. C, beta-karoten; 
 
Składników nieodżywczych surowców i produktów: szczawiany, 
fityniany, polifenole, skrobia oporna; 
 
Aktywności antyoksydacyjnej. 
 
Ocena parametrów biochemicznych zwierząt doświadczalnych:  
profilu lipidowego, glukozy, hormonów tarczycy, stężenia enzymów   
przeciwutleniających, wartości indeksu glikemicznego, produktów 
żywnościowych, metodami in vivo oraz in vitro, wartości biologicznej 
białka. 
 
Analiza ekspresji genów. 
 
Izolacja materiału genetycznego. 
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Oceny: 
 
Sposobu żywienia różnych grup ludności metodą analizy 
chemicznej, wywiadu /zapisu/  żywieniowego z ostatnich 24  godz., 
raportów magazynowych; 
 
Stanu odżywienia, poprzez pomiar wskaźników  
antropometrycznych. 
 
Doradztwo: 
 
W zakresie badań i analiz prowadzonych w Katedrze. 
 
Konsultacje: 
 
W zakresie badań i analiz prowadzonych w Katedrze. 
 

Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia: 
 
Zgłoszenie patentowe dotyczące wzbogacania jaj kurzych 
w sprzężone trieny kwasu linolenowego. 
 
Prace  badawcze nad przygotowaniem leku o działaniu 
śródbłonkowym ograniczającym rozwój miażdżycy. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 
Kenay, Kalisz, 
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków(JCET), Kraków, 
Instytut Zootechniki PIB, Kraków, 
Firma Regis  Sp. Z o.o., Kraków, 
Katedra Biochemii Lekarskiej, Zakład Chemii Fizjologicznej, 
CMUJ,Kraków. 
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BIOTECHNOLOGIA - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. 29 Listopada54, 31-425 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662-52-99 

E-mail: biot@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Podstawowymi zagadnieniami prowadzonymi w ramach studiów są 
badania dotyczące biologii molekularnej i funkcjonowania komórek 
prokariotycznych i eukariotycznych.   
 
Badanie genomu i proteomu oraz podstaw inżynierii genetycznej 
i transgenezy. 
 
Zastosowanie różnych metod biotechnologicznych (kultury in vitro, 
markery molekularne) w hodowli roślin i zwierząt. 
 
Wykorzystanie technik biotechnologicznych w ochronie środowiska 
i bioremediacji oraz różnych gałęziach przemysłu spożywczego, 
farmaceutycznego, medycznego. 
 

Projekty 
badawczo – 
rozwojowe 

 

 Projekty: 
 
Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych – pilotaż, POKL. 
 
Innowacyjna oferta edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie - utworzenie nowej specjalności na studiach II 
stopnia - Analityka biotechnologiczna, POKL. 
 
Era Inżyniera - pewna lokata na przyszłość, POKL. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Konferencje:  
 
Warsztaty biotechnologiczne organizowane dla studentów, 
doktorantów i kadry naukowej organizowane systematycznie 
co 2 lata (2006 Lanckorona, 2008 Lanckorona, 2010 Spytkowice, 
2012 Spytkowice). 
 
W roku 2007 Przedstawiciele Rady Kierunku Biotechnologia 
zapoczątkowali cykl międzynarodowych konferencji pod wspólnym 
tytułem „EUROBIOTECH”. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 25-27 
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kwietnia 2007 Pt. „Biotechnology in Agriculture”. Uczestniczyli także 
w organizacji dwóch kolejnych konferencji: ”Red Biotechnology”, 
która odbyła się w dniach 17-19 października 2008 w Krakowie. Dla 
studentów biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego była to okazja do 
wysłuchania referatów o najnowszych osiągnięciach czerwonej 
biotechnologii. Rada Kierunku sponsorowała udział ok. 40 
studentów w konferencji. Kolejna konferencja pt. ”White 
Biotechnology” miała miejsce w dniach 20-22 września 2010 w 
Krakowie. W konferencji uczestniczyli wybitni naukowcy z USA, 
Europy i Azji. Również w tej konferencji Rada Kierunku finansowała 
udział ponad 30 studentów kierunku. Działania te zyskały uznanie 
biotechnologów polskich skupionych w Polskiej Federacji 
Biotechnologii i naszemu środowisku powierzono organizację IV 
Krajowego Kongresu Biotechnologii, oraz czwartej edycji konferencji 
z cyklu „EUROBIOTECH”, które odbyły się w Krakowie w dniach 12-
15 października 2011 roku. Jest to wydarzenie naukowe dużej rangi.  
 
Szkolenia: 
 
Biotechnolog na rynku pracy. Praktyka, staż, praca w branży 
biotechnologicznej. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Kierunek Biotechnologia w zakresie dydaktyki korzysta z  trzech 
własnych sal dydaktycznych posiadających wyposażenie 
multimedialne znajdujących się w budynku Wydziału Leśnego, 
wspólnej z Wydziałem Ogrodniczym Sali informatycznej, tworzonego 
wraz z WO laboratorium mikroskopowego, oraz z sal wykładowych, 
ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i specjalistycznych 
pracowni jednostek współtworzących kierunek Biotechnologia. 
 
Studenci Kierunku Biotechnologia korzystają z zaplecza 
dydaktycznego czterech współtworzących go wydziałów: Wydziału 
Rolniczo-Ekonomicznego, Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, 
Wydziału Ogrodniczego i Wydziału Technologii Żywności, a także z 
innych wydziałów UR i jednostek spoza Uniwersytetu, których 
pracownicy prowadzą zajęcia na kierunku.  
 
Studenci Biotechnologii korzystają z laboratoryjnego wyposażenia 
i aparatury jednostek wszystkich czterech wydziałów zarówno 
w czasie zajęć dydaktycznych jak i w trakcie wykonywania prac 
dyplomowych (inżynierskich i magisterskich).  
 
Wyposażenie laboratoriów jest sukcesywnie uzupełniane 
i modernizowane. Na specjalną uwagę zasługuje bogate wyposażenie 
wielu jednostek UR w cenną i unikatową aparaturę. Szczegółowe 
zestawienie całego zaplecza badawczego, sal wykładowych oraz 
laboratoriów wszystkich Wydziałów znajduje się do wglądu 
w sekretariacie Biotechnologii.  
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Aparatura 
specjalistyczna 
 

Aparatura dostępna na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu 
współtworzących Biotechnologię. 

 
Oferta dla 
biznesu 

 

Analiza: 
 
Specjalistyczne analizy dotyczące materiału biologicznego, 
roślinnego, zwierzęcego i żywności. 
 
Konsultacje: 
 
Konsultacje z zakresu biotechnologii roślin, zwierząt i żywności oraz 
GMO. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Umowy realizowane są w ramach poszczególnych Wydziałów 
współtworzących Biotechnologię i obejmują szeroki zakres badań 
z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami. 
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ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 
 
 

Telefon: 
 

12 662 40 50 

E-mail: architekturakrajobrazu@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 
AK-SM “działa” w trzech obszarach nauk: rolniczych, 
weterynaryjnych i leśnych; technicznych i sztuki. Dlatego tematyka 
badawcza „mieści się” w dyscyplinach naukowych przynależnych do 
poszczególnych obszarów. Wiedza naszych absolwentów powinna 
być interdyscyplinarna. Tematyka prac dyplomowych wskazuje 
kierunki badań. 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

W ramach działalności naukowo – dydaktycznej rozpoczęliśmy 
w 2012 r. cykl wykładów otwartych, w których mogą uczestniczyć 
wszyscy, którzy interesują się Architekturą Krajobrazu.  
 

Zaplecze 
badawcze 

 

17 zestawów komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem  
na  wyposażeniu sali projektowo – komputerowej dla studentów AK-
SM. 
 
 

Aparatura 
specjalistyczna 
 

 
Oprogramowanie Autodesk Education Master Suite 2012;  
Oprogramowanie Quantum GIS, MapInfo, ArcGIS. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe 
 

Urząd Gminy Pacanów,  
Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa - Piaski Nowe, 
Spółdzielnia ARDOM, 
Rada Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej. 
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EUROPEJSKIE CENTRUM BADAWCZE DROBNYCH 
GOSPODARSTW ROLNYCH 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
al. Mickiewicza 21 
31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 43 71 

E-mail: smallfarms@ur.krakow.pl 

Profil 
badawczy 

 

Ocena kształtowania polityki gospodarczej, regionalnej, lokalnej 
i wspólnotowej, służąca rozwojowi obszarów wiejskich 
i zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza drobnych 
gospodarstw w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych, 
społecznych i ekonomicznych. 
 
Analiza i ocena drobnych gospodarstw rolnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł dochodów.  
 
Podejmowanie działalności przedsiębiorczości przez właścicieli 

drobnych gospodarstw. 
 
Zarządzanie w warunkach gospodarki rynkowej. 
 
Integracja pozioma i pionowa oraz ich unowocześnienia 
i innowacyjności. 
 
Marketing produktów rolniczych. 
 
Doradztwo na rzecz drobnych gospodarstw społeczności wiejskiej 
i przedsiębiorczości pozarolniczej. 

 
Rozwój produktów lokalnych i regionalnych. 
 
Gospodarowanie ziemią rolniczą oraz przemiany agrarne 
i strukturalne w regionach o rozdrobnionym rolnictwie. 
 
Ochrona środowiska i wspieranie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich. 
 
Ekonomika produkcji i efektywność drobnych gospodarstw rolnych. 
Problemy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej 

w gospodarstwach drobnotowarowych. 
 
Otoczenie instytucjonalne drobnych gospodarstw rolnych 
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i agrobiznesu. 
 
Zmiany w agrosystemach i krajobrazie regionów w których 
dominują drobne gospodarstwa. 
 
Innowacyjność i informatyzacja gospodarstw, produkcji, usług 
i obrotu rolnego. 
 
Produkcja leśna oraz rzemieślniczy przerób drewna. 
 
Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii jako szanse 

na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw wiejskich. 
 

Kursy, 
szkolenia, 
studia 
podyplomowe, 
inne 

 

Konferencje: 
 
Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych 
w Europie. 
 
Rola drobnych gospodarstw rolnych w rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich. 
 
Szkolenia: 
 
Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych.  
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Analiza, konsultacje, doradztwo w zakresie tematyki którą zajmuje 
się Centrum. 
 

Współpraca 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

 

Podmioty krajowe: 
 
Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie, 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 
Małopolski Urząd Marszałkowski, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oddział Kraków,  
Agencja Rynku Rolnego, 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
Warszawa, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
Uniwersytet Rzeszowski. 
 
Podmioty zagraniczne: 

http://wre.ur.krakow.pl/kzimwa-pracownicy.html
http://wre.ur.krakow.pl/kzimwa-pracownicy.html
http://wre.ur.krakow.pl/ies-wladze.html
http://wre.ur.krakow.pl/ies-wladze.html
http://cdr.gov.pl/krakow/
http://www.malopolskie.pl/
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.arr.gov.pl/
http://www.ierigz.waw.pl/
http://www.ierigz.waw.pl/
http://www.ue.poznan.pl/
http://www.sggw.pl/
http://www.irwirpan.waw.pl/
http://www.up.wroc.pl/
http://www.univ.rzeszow.pl/
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Państwowy Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Rzym, Włochy, 
Parlament Europejski, 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa, Bukareszt, Rumunia, 
Szent Istvan University, Gödöllö, Węgry, 
Uniwersytet Nauk Przyrodniczych i Środowiskowych, Kijów, 
Ukraina, 
Słowacki Rolniczy Uniwersytet w Nitrze, Słowacja. 
 

  

  

 

CENTRUM BADAWCZE OCHRONY I ROZWOJU ZIEM GÓRSKICH   
 

Dane 
kontaktowe 
 

Adres: 

 
 
 
Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 
al. Mickiewicza 21 
31-120 Kraków 
 

Telefon: 
 

12 662 42 61 
 

E-mail: recsci@ur.krakow.pl 
 

Profil 
badawczy 

 

Zasoby ziem górskich i ich zagospodarowanie. 
 
Przemiany społeczno-ekonomiczne wsi i rolnictwa w polskich 
Karpatach. 
 
Zrównoważony rozwój ziem górskich – aspekty rolniczo-
przyrodnicze. 
 
Monitorowanie i kształtowanie zagospodarowania przestrzennego 
obszarów górskich. 
 
Ochrona środowiska i przyrody ziem górskich. 
 
Produkcja i ocena żywności z terenów górskich. 
 

Zaplecze 
badawcze 

 

Laboratoria Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, 
  
Laboratoria Wydziału Leśnego – Laboratorium Analizy Cech Drewna 
i Leśnych Surowców Niedrzewnych, 
  
Laboratoria Wydziału Ogrodniczego, 
  
Laboratoria Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, 

http://www.inea.it/
http://www.europarl.pl/view/pl/index.html
http://www.sycultour.eu/ostalo/the-institute-of-agricultural-economics-iae
http://sziu.hu/
http://www.uniag.sk/
mailto:recsci@ur.krakow.pl
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Laboratoria Agrofizyczne i Energetyki Niekonwencjonalnej Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Energetyki. 
 

Oferta                      
dla biznesu 

 

Ocena zagrożeń środowiskowych i ryzyka środowiskowego 
terenów górzystych: 
 
Opracowanie metod określania i oceny zanieczyszczeń 
środowiskowych obszarowych i punktowych gleby, wody 
i powietrza; 
 
Określenie i ograniczenie zagrożeń i ryzyka związanych 
z funkcjonowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków; 
 
Opracowanie metod oceny ryzyka powodziowego, oraz zasad 
i środków ograniczania zagrożenia; 
 
Kompleksowy monitoring powierzchniowych warstw zboczy, 
procesów abrazji nieskalistych brzegów zbiorników wodnych oraz 
badania właściwości geotechnicznych gruntów zboczy podatnych 
osuwiskowo; 
 
Opracowanie metody oceny zagrożenia powierzchniowymi ruchami 
masowymi osuwisk; 
 
Ocena skażenia roślin uprawnych i dziko rosnących metalami 
ciężkimi oraz przygotowanie mapy skażeń; 
 
Metody ograniczania ryzyka wystąpienia zaburzeń ekosystemów 
leśnych w celu zachowania i potęgowania wodo- i glebochronnych 
funkcji lasu; 
 
Określenie zanieczyszczeń metalami ciężkimi osadów dennych 
zbiorników zaporowych i stawów oraz określenie możliwości 
przyrodniczego wykorzystania osadów. 
 
Ocena ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz 
efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewniach 
rolniczych i leśnych terenów górzystych: 
 
Monitorowanie i klasyfikacja jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych w zlewniach rolniczych i leśnych; 
 
Określenie możliwości poprawy bilansu wodnego w zlewniach; 
 
Określenie procesów erozji w zlewniach oraz przeciwdziałanie erozji 
wodnej i degradacji gleb; 
 
Badania procesu transportu rumowiska rzecznego w dopływach do 
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stawów rybnych i małych zbiorników wodnych oraz prognoza ich 
zamulania; 
 
Opracowanie kryteriów wpływ oceny warunków utrzymania oraz 
stanu hydromorfologicznego koryt rzek i potoków górskich; 
 
Doskonalenie technologii oczyszczania ścieków; 
 
Modelowanie procesów odpływu w małych zlewniach 
niekontrolowanych; 
 
Określenie retencyjnych właściwości środowiska leśnego; 
 
Ocena skuteczności odwadniania dróg leśnych i badania odporności 
na zjawiska erozyjne dróg leśnych i szlaków zrywkowych na terenie 
zlewni; 
 
Hydro-fizyczna waloryzacja gleb w aspekcie ich przydatności pod 
użytki zielone; 
 
Ocena zasobów przyrodniczych i modelowanie ich rozwoju: 
 
Inwentaryzacja i ocena stanu oraz wielkości zasobów drzewnych, 
opracowanie planów urządzania lasu; 
 
Inwentaryzacja i kartowanie gleb i siedlisk obszarów leśnych; 
 
Ocena aktualnej produkcyjności i modelowanie wzrostu 
drzewostanów oraz ocena potencjalnej produkcyjności siedlisk 
obszarów przewidzianych do zalesienia i prognozowanie wielkości 
produkcji drewna i biomasy dla obszarów leśnych i nieleśnych; 
 
Ocena jakości gleb porolnych oraz opracowanie podstawowych 
zaleceń odnośnie składu gatunkowego nasadzeń i sposobu ich 
pielęgnacji oraz monitorowanie tempa odtwarzania warunków 
środowiska leśnego; 
 
Wycena aktualnej wartości drzewostanów oraz strat produkcyjnych 
wynikających ze zmiany kategorii użytkowania gruntów. Analiza 
opłacalności przedsięwzięć alternatywnych w gospodarstwach 
leśnych; 
 
Ocena strat produkcyjnych w lasach wynikających z negatywnego 
oddziaływania na środowisko czynników abiotycznych; 
 
Charakterystyka, rozmieszczenie i stanu obiektów chronionych; 
 
Określanie budowy, struktury, tekstury oraz dynamiki zmian 
w czasie i przestrzeni zachodzących w drzewostanach. Ocena stanu 
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odżywiania i kondycji drzew; 
 
Wpływ realizowanych prac leśnych na stan środowiska leśnego; 
 
Badania anatomii, cech fizycznych i mechanicznych drewna oraz 
określenie związków między tymi cechami, a warunkami wzrostu 
drzew w drzewostanach. Badania wartości opałowej różnych 
gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Szacowanie 
jakości i wartości surowca drzewnego; 
 
Uwarunkowania klimatyczne ziem górskich: 
 
Klimat Pienin; 
 
Mikroklimat obiektów zabytkowych; 
 
Klimatyczne uwarunkowania produkcji rolniczej w obszarach 
górskich; 
 
Klimatyczne uwarunkowania produkcji leśnej w obszarach górskich; 
 
Badania klimatyczne zjawisk ekstremalnych szkodliwych dla 
rolnictwa i innych obszarów działalności człowieka - Wpływ 
czynników pogodowych na rozwój i plonowanie roślin uprawnych 
(mapy inwersji termicznych i zastoisk chłodnego powietrza, mapy 
zastoisk mgielnych); 
 
Wpływ współczesnych zmian klimatu na rolnictwo i obszary 
wiejskie- określenie wielkości zmian i charakterystyk oraz 
wskaźników termicznych klimatu; 
 
Zmiany efektywności opadów atmosferycznych, susze i niedobory 
wodne, weryfikacja istniejących regionalizacji rolniczo-
klimatycznych; 
Możliwości upraw roślin ciepłolubnych. 
 

  

 
 
 


