
Projekt podziału środków na 2016 r. do dyspozycji kierowników zadań badawczych

LP Zadanie badawcze (nr, temat, członkowie zespołu)
Kwota przyznanego 

finasowania

1

BS/2016/N1  Rekonstrukcja mechanizmów depozycji osadów i ewolucja rzeźby 

na obszarze pojezierza Krajeoskiego i Borów Tucholskich w plejstocenie i 

holocenie- kierownik dr hab. Z. Śnieszko, prof. nadzw., dr a. Krupa, dr M. Hojan, 

dr m. Rurek

4 609

2

BS/2016/N2  Rewitalizacja Dróg Wodnych i terenów nadrzecznych w świetle 

uwarunkowao przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych- prof. Babioski, dr M. 

Habel, dr Rabant, dr Dombrowicz, dr Gierszewski, mgr D. Szatten, mgr Ż. 

Marciniak, dr G. Nadolny, dr D. Muszyoska-Jeleszyoska

13 745

3

BS/2016/N3  Ocena sposobu żywienia wybranych osób przynależnych do 

określonych grup społecznych z podziałem na wiek, płed, stan zdrowia i 

aktywnośd fizyczną kierownik: dr Jerzy Eksterowicz, zespoł: dr Ewa Sokołowska

976

4

BS/2016/K1 Adwekcje mas powietrza nad obszar Polski i ich wpływ na 

kształtowanie warunków klimatycznych oraz bioklimatycznych dr Mirosław 

Więcław - kierownik projektu; dr Monika Okoniewska - członek zespołu

2 711

4

BS/2016/K3 Aktywnośd wolnoczasowa wybranych środowisk społecznych w 

świetle współczesnych tendencji w turystyce i sporcie dla wszystkich – dr Adrian 

P. Lubowiecki-Vikuk

1 600

5
BS/2016/K2 Ewolucja i mechanizm zmian krajobrazu pod wpływem działalności 

człowieka – dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW
4 040

6

BS/2016/K4 Determinanty przemian społeczno-ekonomicznych i ich wpływ na 

funkcjonowanie człowieka w regionie kujawsko-pomorskim – mgr Alicja 

Tychoniec

-



7
BS/2016/K5 Przekształcenia systemów rzecznych jako efekt czynników 

naturalnych  i antropogenicznych –  dr Danuta Szumioska
6 303

8

BS/2016/K7 Współczesne procesy społeczno-gospodarcze w Bydgoszczy i jej 

strefie podmiejskiej. – dr hab. Margarita Ilieva, prof. UKW – kierownik, wyk. dr 

Rafał Gotowski, prof. dr hab. Jan Falkowski, dr Hubert Rabant, dr Iwona 

Józefowicz, mgr Sylwia Barwioska

8 974

9

BS/2016/K8 Badania zachowao przestrzennych i preferencji społecznych w 

obszarach zurbanizowanych – kier. dr Iwona Józefowicz, dr hab. Ilieva Margarita, 

prof. nadzw.,  dr Hubert Rabant, mgr Sylwa Barwioska

2 006

10

BS/2016/K9 Zachowania polityczne, społeczne i ekonomiczne mieszkaoców 

regionu kujawsko-pomorskiego. Absencja wyborcza mieszkaoców województwa 

kujawsko-pomorskiego. – mgr Sylwia Barwioska – kierownik

1 383

11

BS/2016/K10 Potencjał turystyczny regionu kujawsko-pomorskiego – strategie 

rozwoju produktu oraz prognozowanie funkcji i dysfunkcji turystycznych. - dr 

hab. prof. UKW Anna Dłużewska – kierownik projektu; zespół - dr Hanna 

Michniewicz-Ankiersztajn, dr Alicja Gonia, mgr Monika Kozłowska-Adamczak

4 880

12

BS/2016/K12 Kompetencje merytoryczne zrównoważonego rozwoju w aspekcie 

współczesnych oczekiwao bezpieczeostwa wewnętrznego – dr inż. Kazimierz 

Harłozioski – kierownik

54

13
BS/2016/K15 Model depozycji osadów w stawach bobrowych na Pojezierzu 

Krajeoskim i Borach Tucholskich - kier, dr Mirosław Rurek
298

14
BS/2016/K16 Struktury sedymentacyjne łach korytowych i ich zmiany wywołane 

pracą stopnia wodnego we Włocławku – dr Marcin Hojan – kierownik
1 220

15

BS/2016/K17 Ocena budowy somatycznej, sprawności, zaangażowania w 

aktywnośd fizyczną dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego- 

kierownik – dr M. Szark-Eckardt, zespół: zastępca kierownika dr H. Żukowska, dr 

hab. Napierała, mgr M. Kuska, mgr M. Pezala

15 434



16

BS/2016/K18 Ocena związków farmakoterapii, aktywności fizycznej i innych 

elementów stylu życia z budową somatyczną i zdrowiem studentów- kierownik: 

dr Alicja Kostencka, z-ca kierownika- prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Buśko, 

zespół: dr Hanna Żukowska, dr Jerzy Eksterowicz, dr Ewa Sokołowska, mgr Jan 

Mieszkowski, mgr Adam Szulc, mgr Bartłomiej Niespodzioski

14 754

17

BS/2016/K19 Wpływ poziomu motoryczności podstawowej obejmującej 

podstawowe przejawy wzorca ruchu na motorycznośd ukierunkowaną i 

specjalną obejmujące specyfikę danej konkurencji na różnych etapach szkolenia. 

kierownik: dr Błażej Stankiewicz, zespół: dr Mirosława Cieślicka, dr Robert 

Stępniak, mgr Barbara Dix (Koło Naukowe co w trawie piszczy)

8 567

18

BS/2016/K20 Zaburzenia napięcia mięśniowego w patogenezie wad postawy u 

dzieci i młodzieży, kierownik: dr Hanna Żukowska, z-ca kierownika mgr Jan 

Mieszkowski, zespół: dr hab. Radosław Muszkieta, prof. nadzw., dr hab. Walery 

Żukow, prof. nadzw., dr Mirosława Szark-Eckardt, mgr Michalina Kuska, mgr 

Łukasz Pabianek, mgr Bartłomiej Niespodzioski 

13 691

19

BS/2016/K21 Modelowe charakterystyki sprawności specjalnej zawodników w 

wybranych dyscyplinach sportowych- kierownik: dr M. Klimczyk, zespół: dr A. 

Ziółkowski,   dr inż. R. Pujszo

9 435

20

BS/2016/K22  Zaburzenia równowagi i kontroli postawy ciała u sportowców 

oraz osób nie trenujących – konsekwencje treningu sportowego oraz tryb życia. 

kierownik: mgr Jan Mieszkowski, z-ca kierownika- mgr Bartłomiej Niespodzioski  

zespół: dr Hanna Żukowska,  dr Mirosława Szark-Eckardt, mgr Michalina Kuska

7 564

21
BS/2016/K24  Wpływ suplementacji substancjami pochodzenia roślinnego na 

wydolnośd fizyczną młodych mężczyzn- mgr Jan Mieszkowski
5 368

22

BS/2016/K23  Zmiany transportu rumowiska unoszonego rzeki nizinnej pod 

wpływem zabudowy hydrotechnicznej na przykładzie Zbiornika Koronowskiego 

– mgr Dawid Szatten

4 799

Wydziałowa Komisja Konkursowa:

dr Michał Habel

dr Danuta Szumioska

dr hab. Walery Żukow, prof.. UKW
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