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1. Imię i nazwisko
Tomasz STOCH

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe, nazwa, miejsce i roku ich uzyskania, tytuł
rozprawy doktorskiej.
•

Doktor nauk technicznych, uzyskany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie w roku 2005 w dyscyplinie: geodezja i kartografia. Tytuł rozprawy
doktorskiej „Wpływ warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złoża na losowość
procesu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu”. Promotor Prof. dr. hab. inż. Edward
Popiołek.

•

Magister inżynier, uzyskany w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w
Krakowie w roku 1997 w dyscyplinie: geodezja i kartografia, specjalność: geodezja górnicza

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych.
•

2003-2005 – AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i inżynierii Środowiska, Katedra
Ochrony Terenów Górniczych - starszy referent techniczny

•

2005-2006 – AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i inżynierii Środowiska, Katedra
Ochrony Terenów Górniczych – asystent

•

2006-2019 – AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i inżynierii Środowiska, Katedra
Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej - adiunkt

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego
Osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789):
4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego:

Opracowanie procedury bieżącej oceny oraz prognozowania deformacji na terenach
górniczych z uwzględnieniem poziomych przemieszczeń punktów powierzchni terenu
4.2 Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy:
Tomasz Stoch, „Przemieszczenia poziome w ochronie terenów górniczych”, monografia 2019,
AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, recenzenci wydawniczy: Dr hab. inż.
Zygmunt Niedojadło – prof. n. AGH, Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek.

5. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem
ich ewentualnego wykorzystania.
5.1 Omówienie problemu badawczego
Moje zainteresowania badawcze w okresie od uzyskania stopnia doktora do chwili obecnej obejmują
dwa główne zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy badań nad losowym charakterem procesu
deformacji powierzchni terenu wywołanej podziemną eksploatacją górniczą. Celem prowadzonych
badań było ustalenie, czy istnieją zależności pomiędzy wielkością rozproszenia losowego procesu
deformacji a wyselekcjonowanymi parametrami określanymi jako geologiczno-górnicze. W badaniach
tych opierałem się na metodach nieliniowej estymacji danych oraz wieloczynnikowej analizie regresji.
Analizie poddanych zostało ponad 1200 zbiorów wartości przemieszczeń i deformacji powierzchni
terenu wyznaczonych z wyników pomiarów geodezyjnych. Badania w tym kierunku prowadziłem do
2007 roku, w ich wyniku zostały opracowane tezy rozprawy doktorskiej.
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Statystyczne analizy wyników geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i deformacji powierzchni
terenu, stały się powodem moich zainteresowań naukowych dotyczących wykorzystania
nowoczesnych metod pomiarowych w celu pozyskiwania danych do przestrzennego obrazowania
pogórniczych przekształceń zaistniałych na powierzchni terenu. Tematyka ta stanowi drugie
zagadnienie badawcze realizowane przeze mnie do chwili obecnej.
W praktyce geodezyjnych pomiarów deformacji w rejonach intensywnej eksploatacji górniczej
posługiwano się sprawdzonymi od wielu lat metodami pomiarowymi, które w uproszczeniu nazywa
się metodami klasycznymi. Polegają one na wykonywaniu w punktach sieci kontrolno-pomiarowych,
występujących jako tzw. linie obserwacyjne, pomiarów niwelacji precyzyjnej lub technicznej,
wyznaczając zmiany ich wysokości oraz pomiarów długości poszczególnych odcinków linii
obserwacyjnej, wyznaczając zmiany ich długości. Pomiary te spełniały swoją rolę dostarczając danych
wykorzystywanych zarówno w planach ruchu zakładu górniczego, jak i do celów naukowobadawczych. Rozwój geodezyjnych technik pomiarowych, głównie wprowadzenie do powszechnego
użycia satelitarnych metod pomiarowych (GNSS), umożliwił uzyskiwanie przestrzennych
współrzędnych punktów powierzchni terenu i śledzenie ich zmian w czasie. Możliwe stało się
wyznaczanie wektora przemieszczenia punktu, w którym prowadzono obserwacje. Pokrycie
powierzchni terenu punktami sieci kontrolno-pomiarowej, które nie muszą być powiązane ze sobą
obserwacjami kątowo-liniowymi i dla których nie jest wymagana wzajemna widoczność sąsiednich
punktów sieci, umożliwiło poza tym wyznaczanie przestrzennych wektorów przemieszczeń w
punktach sieci obserwacyjnej ze zbliżoną i stosunkowo wysoką dokładnością. Wynikiem pomiaru w
takim przypadku jest uzyskanie wektorowego pola przemieszczeń nad aktywną lub zakończoną
eksploatacją górniczą. Pomiary GNSS wspomagają również prace pomiarowe związane z
nawiązaniem sieci obserwacyjnych na terenach podlegających górniczym ruchom powierzchni,
umożliwiając eliminację dalekich nawiązań do punktów stałych. Dzięki połączeniu satelitarnych
pomiarów GNSS z pomiarami kątowo-liniowymi (nazywanych pomiarami hybrydowymi lub quasihybrydowymi) stało się możliwe wyznaczanie współrzędnych (X, Y, Z) punktów sieci
obserwacyjnych oraz uzyskiwanie wektorów przemieszczeń w tych puntach.
Pomimo znacznych korzyści, wyniki pomiarów GNSS nie były dotychczas szerzej wykorzystywane
do szczegółowych analiz zmierzających do uściślenia opisu procesu deformacji powierzchni terenu. Z
tego względu celowym było podjęcie badań nad rozwiązaniami pomiarowymi, dającymi możliwości
bardziej precyzyjnej przestrzennej rejestracji przemieszczeń na terenach górniczych. Wiąże się to z
koniecznością projektowania sieci kontrolno-pomiarowych specjalnie do realizacji pomiarów z
wykorzystaniem technik GNSS. Powyższe zagadnienia stały się tematem moich przemyśleń
skutkujących prowadzeniem przeze mnie w latach 2008 – 2012 projektu badawczego pt.
„Przestrzenny opis pogórniczych zmian powierzchni terenu w aspekcie zagrożenia obiektów
powierzchniowych”, finansowanego ze środków NCN. Realizacja projektu dostarczyła wielu
doświadczeń odnoszących się do metodyki wykonywania pomiarów geodezyjnych na potrzeby oceny
zagrożenia powierzchni i obiektów budowlanych deformacjami górniczymi. Zaprojektowałem i
zrealizowałem w terenie dwa obiekty badawcze, sieci kontrolno-pomiarowe, na których testowałem
zarówno klasyczne, jak i nowoczesne metody pomiarowe. Jedna z sieci została założona nad
projektowaną eksploatacją górniczą w rejonie Jaworzna, natomiast druga, referencyjna, powstała na
terenie stabilnym, nie objętym wpływami górniczymi na krakowskich Błoniach. Pierwsza z nich miała
na celu rejestrowanie faktycznych wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej, podczas gdy sieć
referencyjna wykorzystana została do określenia faktycznych błędów wyznaczanych wybranymi
metodami pomiarowymi przemieszczeń i deformacji. Zaprojektowana przeze mnie konfiguracja sieci
obserwacyjnych stanowi nowość nie stosowaną dotąd w pomiarach deformacji. Ze względu na
geometrię obu sieci można było je uznać jako geometrycznie regularne. Podczas projektowania
konstrukcji tych sieci przyjąłem założenie, że wyniki pomiarów wykonanych w punktach kontrolnych
umożliwią otrzymanie większej ilości danych o przemieszczeniach i deformacji powierzchni terenu,
niż oferowały to dotychczas stosowane metody obserwacji.
Ponadto brałem udział w dwóch innych projektach badawczych, które dotyczyły pomiarów
przemieszczeń i deformacji na terenach górniczych. W pierwszym z nich, zatytułowanym
„Optymalizacja wyznaczania poziomych odkształceń z uwagi na ochronę obiektów na terenach

Załącznik 3
Strona |5
górniczych” zajmowałem się wykonywaniem pomiarów w rozetach geodezyjnych, opracowywaniem i
analizą wyników tych pomiarów. Natomiast w drugim („Monitoring wpływów eksploatacji górniczej
na liniowe obiekty komunalne w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego”) współpracowałem w
zakresie tworzenia koncepcji sieci kontrolno-pomiarowych i metod pomiarów deformacji obiektów
liniowych oraz opracowania wyników pomiarów. Uczestniczyłem również w zleceniach dla
przemysłu górniczego w zakresie tego typu pomiarów. Obiekty pomiarowe występujące w tych
zleceniach zlokalizowane były w rejonach: Górnego Śląska (Jaworzno), Dolnego Śląska (LGOM OUOW ”Żelazny Most”) oraz Lublina (LW Bogdanka S.A. - rejon Puchaczowa). Pomiary
wykonywane były w punktach sieci obserwacyjnych zlokalizowanych zarówno na powierzchni terenu,
jak również na obiektach hydrotechnicznych.
Prowadzone przeze mnie badania w pierwszym etapie polegały na wykonywaniu pomiarów obiektów
badawczych metodami klasycznymi oraz metodami GNSS i hybrydowymi, stanowiącymi połączenie
metod kątowo-liniowych i satelitarnych. Testowałem również zastosowanie nowych metod zdalnych
do wyznaczania przestrzennych przemieszczeń powierzchni terenu takich, jak InSAR czy LiDAR. Ten
etap został zakończony opracowaniem wniosków i zaleceń dla projektowania i wykonywania
pomiarów deformacji, umożliwiających uzyskiwanie przestrzennych przemieszczeń punktów
obserwacyjnych.
Drugi etap badań wynikał z analiz zgromadzonego przeze mnie materiału obserwacyjnego oraz
przemyśleń na temat jego wykorzystania w zagadnieniach dotyczących ochrony terenów górniczych.
Dalsze działania opierały się na stwierdzeniu, że wyniki pomiarów deformacji służą dwóm celom:
1) bieżącej ocenie deformacji powierzchni terenu wywołanej ciągłymi wpływami eksploatacji
górniczej,
2) weryfikacji prognoz deformacji wykonywanych na potrzeby zakładów górniczych.
Obydwa zagadnienia są niezwykle istotne dla praktyki w dziedzinie ochrony terenów górniczych.
Wyznaczenie aktualnego stanu deformacji powierzchni terenu pozwala na stwierdzenie stopnia
zagrożenia obiektów budowlanych. Natomiast prognoza wpływu eksploatacji umożliwia
projektowanie eksploatacji w sposób minimalizujący zagrożenia dla obiektów budowalnych oraz
określenie ryzyka wystąpienia ich uszkodzeń.
Wymienione zagadnienia łączą się ze sobą, ponieważ wyniki pomiarów i prognoz deformacji powinny
ze sobą korespondować. W takim przypadku, wykonana na podstawie wyników pomiaru, weryfikacja
prognozy jest właściwa. Aktualnie stosowana procedura weryfikacyjna zakłada porównywanie
wyników prognozy z wynikami pomiarów geodezyjnych wykonywanych w punktach sieci
obserwacyjnych, występujących zwykle w formie linii pomiarowych. Deformację powierzchni
przyjęło się określać na podstawie tzw. wskaźników deformacji, takich jak: odkształcenie poziome ε,
nachylenie T oraz krzywizna K. Wartości tych wskaźników wynikające z pomiarów wyznacza się
odmiennie niż wartości prognozowane lub modelowane. W przypadku wyznaczania wartości
wskaźników deformacji na odcinku pomiarowym przypisuje się zwykle tę wartość środkowi odcinka.
Prognoza wartości wskaźników deformacji odnosi się do punktu. Takie porównanie wartości
wskaźników deformacji nie jest adekwatne. Problem ten jest znany w literaturze przedmiotu, lecz ze
względu na brak możliwości jego rozwiązania oraz względną zgodność porównywanych wartości
obserwowanych i prognozowanych przyjęło się, że taka procedura weryfikacji prognozy jest
akceptowana i powszechnie stosowana.
W rejonach eksploatacji złóż surowców mineralnych w Polsce powszechnie stosuje się teorię
Knothego-Budryka, w której deformację opisuje się poprzez odkształcenie poziome ε, wyznaczane na
podstawie drugiej pochodnej przemieszczenia pionowego uz (czyli krzywizny K).
=− ∙

;

=− ∙

Procedura obliczania wskaźników deformacji została ustalona na podstawie badań empirycznych
prowadzonych w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego stulecia. Polegała ona między innymi na przyjęciu
proporcjonalności przemieszczeń poziomych do pierwszej pochodnej przemieszczeń pionowych
( ~ ) – Awierszyn (1947). Przyjęta została również proporcjonalność pomiędzy odkształceniami
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poziomymi a krzywiznami ( ~ . Wartość współczynnika proporcjonalności B pierwotnie określił
Budryk (1953). Natomiast dalsze badania korygujące wartość współczynnika B, ustaloną przez
Budryka polegały na uwzględnieniu głównie większych głębokości eksploatacji (Popiołek, Ostrowski
1978) oraz jego zmienności przestrzennej (Niedojadło 1986, Tajduś K. 2015).
Model matematyczny Knothego w swojej pierwotnej postaci definiował odkształcenie poziome ε w
punkcie jako pochodną przemieszczenia poziomego (Knothe 1953, 1984).
=

Ma to swoje uzasadnienie w mechanice ośrodków ciągłych, w których podstawą określania deformacji
powierzchni ciała fizycznego jest stwierdzenie przemieszczeń punktów na jego powierzchni. Ze
względu na brak możliwości weryfikacji uzyskiwanych teoretycznie wartości odkształceń poziomych
ε poprzez wyznaczone pomiarami geodezyjnymi poziome przemieszczenia stosowane są zależności
podane przez Awierszyna. Pomimo, iż procedura ta ma już ponad 60 lat, nie opracowano jeszcze
innego rozwiązania, pozwalającego na wiarygodne porównywanie wartości deformacji
prognozowanych lub modelowanych z wartościami wyznaczanymi na podstawie wyników pomiarów
geodezyjnych. Taka konieczność była nieistotna ze względu na zadowalającą dla praktyki zgodność
wskaźników obserwowanych i prognozowanych lub modelowanych, którą wielokrotnie potwierdzały
wyniki prowadzonych pomiarów. Również brak odpowiednich technologii pomiarowych
uniemożliwiał bardziej precyzyjną weryfikację wyników prognoz na podstawie wyników obserwacji.
Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie metod pomiarowych, umożliwiających wyznaczanie
współrzędnych (X,Y,Z) punktów kontrolowanych oraz ich zmian w czasie, możliwe staje się ich
wykorzystanie do wyznaczenia lokalnych rozkładów odkształceń powierzchni terenu i weryfikacji
prognoz opartych na przemieszczeniach poziomych. Warunkiem zastosowania proponowanej
metodyki postępowania jest odpowiednio skonfigurowana geometria sieci kontrolno-pomiarowych
oraz precyzja wykonywanych pomiarów.
5.2 Cel naukowy badań
Ze względu na fakt, że teoria Knothego-Budryka nadal stanowi podstawę do sporządzania prognoz
wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu i obiekty budowlane, konieczne jest zwrócenie uwagi na
świadome korzystanie z tego modelu. Biorąc powyższe stwierdzenia pod uwagę, celem prowadzonych
przeze mnie badań, jest pokazanie słabych stron stosowanego modelu oraz kierunków poprawy
wiarygodności wykonywanych prognoz. Zagadnienia te opierają się na wykorzystaniu możliwości
jakie daje obecnie geodezyjny monitoring skutków oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej.
Wykazanie, że możliwe jest podniesienie wiarygodności prognoz deformacji terenu górniczego
wykonywanych w oparciu o model Knothego-Budryka, oparłem na wykorzystaniu przemieszczeń
poziomych punktów powierzchni terenu. Analiza danych obserwacyjnych pochodzących z
zaprojektowanych przeze mnie obiektów badawczych, pozwoliła na sformułowanie następującej tezy
monografii habilitacyjnej: możliwe jest podniesienie wiarygodności prognoz deformacji
powierzchni terenu poprzez wykorzystanie przemieszczeń poziomych u wyznaczanych na
podstawie wyników pomiarów metodami GNSS lub hybrydowymi oraz obliczanie
prognozowanych odkształceń poziomych ε w sposób, który byłby zgodny z ich wartościami
obserwowanymi. W moim przekonaniu takie postępowanie wpłynie pozytywnie na poprawność
weryfikacji wyników prognoz odkształceń poziomych ε, jako wskaźnika stosowanego do oceny
zagrożenia deformacjami powierzchni terenu oraz obiektów budowlanych. Przyczyni się tym samym
do podniesienia wiarygodności wyników prognoz deformacji terenu górniczego.
Realizację celów oraz udowodnienie postawionej tezy przeprowadziłem w kolejnych etapach badań.
Dysponując wynikami własnych obserwacji wykorzystałem wyznaczone przemieszczenia poziome do
określenia lokalnego rozkładu odkształceń poziomych w tzw. rozetach modułowych, które powstały
na bazie węzłów regularnej sieci obserwacyjnej w rejonie Jaworzna. Zgodnie z definicją liniowych
odkształceń w sensie Cauchy’ego zdefiniowałem tzw. odkształcenia odcinkowe εd, które wyznaczane
są na odcinku pomiarowym na podstawie poziomych składowych przemieszczeń jego punktów
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końcowych. Traktując rozety modułowe jako złożenie dwóch rozet prostokątnych możliwe jest
również określenie ekstremalnych wartości odkształceń poziomych w kierunkach głównych εmin, εmax.
Zaproponowałem rozwiązanie problemu niespójności obserwowanych i prognozowanych odkształceń
poziomych poprzez zmianę koncepcji obliczania wartości odkształceń modelowanych1. Procedura
polega na wyznaczaniu wartości prognozowanych odkształceń poziomych analogicznie jak czyni się
to w przypadku wartości obserwowanych. Prognozowaną wartość odkształcenia poziomego ε
wyznacza się na odcinku pomiarowym, wykorzystując wartości przemieszczeń poziomych u
zamodelowanych w punktach końcowych tego odcinka. Wartości przemieszczeń poziomych u
zarówno prognozowanych, jak i wynikających z pomiaru muszą być wyznaczone zgodnie z
kierunkiem odcinka pomiarowo-obliczeniowego.
=

|

−

|

W monografii przedstawiłem dwa sposoby bieżącej oceny deformacji powierzchni terenu, opartej na
wyznaczaniu:
1) rozkładów zaobserwowanych odkształceń odcinkowych εd,
2) wartości odkształceń ekstremalnych (εmin, εmax), na podstawie składowych płaskiego tensora
odkształcenia (ε11, ε22, ε12) w punkcie.
Drugie z przedstawionych rozwiązań korzysta z wektorowego pola przemieszczeń poziomych
wyznaczonego z wyników pomiarów geodezyjnych. Uzyskanie składowych tensora odkształcenia jest
możliwe poprzez dekompozycję tzw. gradientu deformacji (gradientu przemieszczenia):
=
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z którego można uzyskać macierzową postać tensora odkształcenia:
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W przypadku dysponowania gęstym polem przemieszczeń możliwe jest wyznaczanie tensora
odkształcenia w punkcie powierzchni na podstawie lokalnej aproksymacji funkcji przemieszczeń ui(xi)
oraz wyznaczanie wartości składowych tensora odkształcenia w punkcie na podstawie obliczonych
pochodnych funkcji przemieszczeń poziomych.
Pojęcie gęstości pola przemieszczeń odnosi się do przestrzennego rozmieszczenia punktów
obserwacyjnych, których wzajemna odległość w najbliższym sąsiedztwie powinna być określana przez
optymalizację długości bazy pomiarowej. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w tej
tematyce (Milewski 1969, Szpetkowski 1969, Batkiewicz 1971, Klein 1973, Popiołek 1976, Sroka
1990, Zych 1998, Pielok 2005, Hejmanowski i Kwinta 2007, Szafarczyk 2013) przedstawiłem
możliwość optymalizacji długości odcinka pomiarowego w zależności od głębokości eksploatacji.
Weryfikacja prognozy w pierwszym przypadku polega na porównaniu wartości teoretycznej
odkształcenia poziomego ε wyznaczonego z prognozowanych wartości przemieszczeń poziomych u w
punktach końcowych odcinka pomiarowego z wartością odkształcenia odcinkowego εd wyznaczonego
z wyników pomiarów przemieszczeń końców bazy pomiarowej. Takie porównanie jest właściwe i nie
przedstawia żadnych wątpliwości co do jego zasadności. W drugim przypadku następuje porównanie
wartości poziomych składowych tensora odkształcenia wyznaczonych na podstawie obserwacji w
punktach sieci obserwacyjnej z prognozowanymi wartościami odkształceń poziomych εx, εy,

1

Problemem tym zajmowali się także inni badacze nie podając jednak szczegółowych rozwiązań
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obliczonych w tych samych punktach. Również w takim przypadku weryfikacja prognozy jest
poprawna i zasadna.
Przedstawiona jako część osiągnięcia naukowego propozycja metodyki pomiarów oraz prognozowania
deformacji powierzchni terenu może być zastosowana dla dowolnych warunków geologicznogórniczych prowadzonej podziemnej eksploatacji złoża, przy założeniu ujawniania się deformacji
terenu w postaci ciągłych wpływów górniczych. Wówczas cała procedura oceny deformacji
powierzchni terenu pozostaje spójna i prowadzi do wiarygodnej oceny zagrożenia obiektów
budowlanych deformacjami górniczymi.
W moim przekonaniu przeprowadzone badania dotyczące zarówno pomiarów przemieszczeń
poziomych u, jak również wyznaczania ich obserwowanych i modelowanych wartości są
przyczynkiem do rozwoju zagadnień ochrony terenów górniczych. Dysponując bowiem większym
zbiorem danych obserwacyjnych możliwa byłaby modyfikacja teorii Knothego-Budryka lub
opracowanie nowego modelu teoretycznego opartego na składowych przemieszczenia punktów
powierzchni terenu.
Za osiągnięcia, które przyczyniają się do rozwoju dyscypliny naukowej: geodezja i kartografia
uważam:
1) Opracowanie nowej koncepcji geometrycznie regularnej sieci kontrolno-pomiarowej do badań
deformacji powierzchni poddanej wpływom podziemnej eksploatacji górniczej,
2) Opracowanie procedury pomiarowo-obliczeniowej, umożliwiającej wyznaczanie rozkładu
odkształcenia poziomego odcinkowego εd w rozetach modułowych oraz poziomych
składowych tensora odkształcenia na podstawie wektorów poziomych przemieszczeń punktów
powierzchni terenu u,
3) Opracowanie procedury prognozowania odkształceń poziomych spójnej z procedurą ich
wyznaczania z wyników pomiarów geodezyjnych, w celu wiarygodnej weryfikacji prognozy
na podstawie wartości obserwowanych.
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych.
Zestawienie całości dorobku naukowo-badawczego zawiera załącznik nr 5 do niniejszego
Wniosku. Poniżej omówione zostaną szerzej zagadnienia znajdujące się „wykazie opublikowanych
prac”.
Publikacje
Po uzyskaniu stopnia doktora opublikowałem łącznie 30 publikacji, w tym:
•
•
•
•

20 publikacji zamieszczonych w czasopismach lub wydawnictwach recenzowanych, z czego
15 odnosi się do głównego nurtu badawczego, 3 do nurtu związanego z badaniem losowego
charakteru procesu deformacji, a 2 do tematyki ochrony terenów górniczych,
6 publikacji stanowią referaty na konferencjach naukowo-technicznych i kongresach
międzynarodowych publikowanych w wydawnictwach monograficznych lub materiałach
konferencyjnych,
2 publikacje stanowią rozdziały wydawnictw monograficznych wydanych jako materiały
krajowych konferencji naukowo-technicznych za zakresu miernictwa górniczego i ochrony
terenów górniczych,
2 artykuły ukazały się w czasopismach niepunktowanych i dotyczą głównego nurtu
badawczego.

Przed uzyskaniem stopnia doktora opublikowałem 4 artykuły zamieszczone w czasopismach i
wydawnictwach recenzowanych.
Biorąc pod uwagę skład autorski większości moich publikacji, należy podkreślić, że rodzaj badań,
którymi się zajmuję wymaga pracy zespołowej. Z tego powodu publikacje dokumentujące te badania z
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natury rzeczy są w większości publikacjami zespołowymi. Przy dużej liczbie autorów udział
procentowy wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułu jest trudny do oszacowania.
Statystyka publikacji po uzyskaniu stopnia doktora
Rodzaj publikacji
Artykuły w czasopismach z bazy JCR
Artykuły konferencji i kongresów międzynarodowych
Artykuły w czasopismach z listy MNiSW
Artykuły w książkach lub monografiach
Artykuły w czasopismach niepunktowanych
Sumaryczna liczba publikacji
Sumaryczna liczba punktów
Sumaryczny IF
Liczba cytowań według WoS
Indeks Hirscha według WoS

Liczba
4
6
16
2
2

Punktacja
58
90
30
148
1,446
2/(5)*
1/(2)*

* Raport Publish or Perish z bazy źródłowej Google Scholar

Poza głównym osiągnięciem do osiągnięć naukowo-badawczych po uzyskaniu stopnia doktora można
zaliczyć:
•

Wdrażanie koncepcji wielkoprzestrzennych pomiarów GNSS na terenach górniczych.
Opiniowanie projektów pomiarów przemieszczeń w LGOM: „Mapa dynamiczna miasta Polkowice” oraz
„Przestrzenna mapa miasta Lubin” oraz opracowanie koncepcji pomiarów GNSS RTK na terenie
górniczym LW Bogdanka S.A. wraz z realizacją.

Prace badawcze:
Moja praca badawcza opierała się na realizacji projektów finansowanych głównie ze środków na
naukę (KBN, NCN). Kierowałem osobiście jednym projektem badawczym NCN Nr NN 524 1199 33
pt.: Przestrzenny opis pogórniczych zmian powierzchni terenu w aspekcie zagrożenia obiektów
powierzchniowych” oraz brałem czynny udział w realizacji 5 innych projektów badawczych
(wyszczególnionych w załączniku nr 5) w charakterze wykonawcy. Doświadczenia zdobyte w trakcie
realizacji projektu oraz uzyskane dane obserwacyjne przyczyniły się do prezentowanego w moim
dorobku osiągnięcia naukowego.
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
Brałem udział ogółem w 30 konferencjach i kongresach krajowych i międzynawowych (w tym w 22
konferencjach krajowych oraz 8 konferencjach i kongresach międzynarodowych), podczas których
wygłosiłem 13 referatów w języku polskim, niemieckim i angielskim.
W maju 2018 r. w ramach Seminarium Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie wygłosiłem
referat pt. „Przemieszczenia poziome jako źródło danych o deformacji terenu górniczego”, będący
prezentacją moich badań habilitacyjnych.
Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych
Brałem czynny udział w organizacji 2 cyklicznych konferencji naukowo-technicznych tj. Dni
Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych w charakterze: przewodniczącego komitetu
organizacyjnego w roku 2009, v-ce przewodniczącego komitetu organizacyjnego w roku 2015. Poza
tym współpracowałem przy organizacji branżowego spotkania z cyku Forum Mierniczych Górniczych
w roku 2012.
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Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych
Od 2010 roku jestem członkiem organizacji skupiających naukowców oraz inżynierów z zakresu
miernictwa górniczego: International Society for Mine Surveying (Commision 4: Rock and Ground
Movement, Subsidence Damages) oraz członkiem krajowej organizacji: Polskiego Komitetu
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego. Brałem dotychczas udział w 4
Kongresach Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernictwa Górniczego (ISM) oraz
współorganizowałem 1 branżowe Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych z ramienia PK ISM.
Osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie, współpraca zagraniczna:
Opracowałem lub zmodyfikowałem programy nauczania 7 przedmiotów prowadzonych na I i II
stopniu studiów (kierunki geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska) na Wydziale Geodezji
Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH (lista w załączniku nr 5).
Wielokrotnie brałem udział w organizacji Dni Otwartych AGH, w ramach których 21 kwietnia 2017
roku wygłosiłem wykład wprowadzający dotyczący pomiarów przemieszczeń powierzchni Ziemi.
Jestem pomysłodawcą oraz organizatorem wycieczek technicznych pod hasłem TechTour dla
studentów specjalności Geoinformacja i Geodezja Górnicza II stopnia studiów Geodezja i Kartografia
WGGiIŚ AGH. Wyjazdy odbyły się dwukrotnie w 2017 (5 dni) i 2018 roku (4 dni). Ich celem było
zaprezentowanie studentom środowiska pracy w zakładach górniczych odkrywkowych i podziemnych
oraz dyskusja nad problemami i zadaniami techniczno-badawczymi jakie stoją przed mierniczymi
górniczymi.
Od 12 lat jestem kierownikiem zagranicznej praktyki studenckiej z geodezji górniczej odbywającej się
w kopalni doświadczalnej we Freibergu (Niemcy) realizowanej wspólnie z niemiecką uczelnią TU
Bergakademie Freiberg. Za wieloletnią organizację tej praktyki w roku 2013 przyznano mi nagrodę
Rektora AGH.
W roku 2015 zorganizowałem wyjazd grupy studentów do Niemiec w ramach wymiany finansowanej
przez DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst – Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej). Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymiana
wiedzy i doświadczeń. Wyjazd trwał 9 dni, podczas których odwiedziliśmy 3 uczelnie wyższe (TU
Berakademie Freiberg, RWTH Aachen, TU München), niemiecki Urząd Geoinformacji i Pomiarów
Krajowych Dolnej Saksonii (Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen)
oraz 2 firmy z branży geodezyjnej (Milan Geoservice GmBH) i satelitarnej (OHB System AG),
kończąc wizytą w Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR – das Forschungszentrum der
Bundesrepubik Deutschland für Luft- und Raumfahrt).
Byłem uczestnikiem wyjazdu do Niemiec (Berlin, Freiberg) w ramach programu „Leonardo da Vinci”
związanego z wymianą myśli i doświadczeń w zarządzaniu wyższymi uczelniami w państwach Unii
Europejskiej (11-18 września 2005).
Opieka naukowa nad studentami, w przewodzie doktorskim
Jako promotor prac dyplomowych, prowadziłem 21 projektów inżynierskich oraz 23 prace
magisterskie – łącznie 44 prace dyplomowe na kierunku geodezja i kartografia WGGiIŚ AGH.
Jestem promotorem pomocniczym w 1 przewodzie doktorskim prowadzonym na Uniwersytecie
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji). Otwarcie
przewodu doktorskiego odbyło się w 2013 roku. Tematyka jest zbliżona do moich zainteresowań
naukowych.
Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
W latach 2000 – 2002 odbyłem staż w niemieckiej uczelni wyższej RWTH Aachen, w Instytucie
Geodezji Górniczej, Szkód Górniczych i Geofizyki w Górnictwie (IFM Institut für Markscheidewesen,
Bergschadenkunde und Geophysik im Bergbau) w ramach programu Erasmus+. Byłem zatrudniony
przez okres 1 roku na stanowisku Wissenschaftliche Hilfskraft (pomoc naukowa) w dwóch projektach
badawczych, z których jeden dotyczył pomiarów deformacji wzdłuż rurociągu paliw płynnych,
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natomiast drugi opracowania metod zdalnego wykrywania pozostałościhistorycznego kopalnictwa na
terenach zurbanizowanych.

Ekspertyzy i prace badawcze na zamówienie

W rozpatrywanym okresie wykonałemłącznie prawie 100 ekspertyz|ub prac badawczych, w tym 3
opinie dla sądów, 3 ekspertyzy dla ośrodków naukowo-badawczych oraz 91 prac dla zakładów
górniczych (kopalni miedzi, węgla kamiennego oraz soli kamiennej). Zestawienie prac znajduje się w
załącznikunr 5'
Pełniłem rolę kierownika w 2 pracach, natomiast w pozostałych byłem cztonkiem zespołu
wykonawców. Zajmowałem się między innymi przygotowaniem i wstępną ana|izą danych
geologiczno-górniczych lub obserwacyjnych, tworzeniem baz danych do prognoz deformacji terenu i
górotworu oraz wykonyrvaniem prognoz lub teoretycznego modelowania wpływu eksploatacji na
powierzchnię terenu i obiekty powierzchniowe. opracowywałem wyniki prognoz tworząc mapy
deformacji i przemieszczen a takze dokon1.wałem ana|iz porównawczych i weryfikacji prognoz na
podstawie wyników geodezyjnych pomiarów deformacji' Zajmowałem się także ana|izą danych o
ptzemieszczeniach i deformacjach powierzchni terenu oraz wyrobisk podziemnych. Brałem udział w
pracach doĘczących ruchowych aspektów zakładów górniczych oraz kampaniach pomiarowych
prowadzonych w celu badania przemieszczeń i defonnacji dużych obiektów hydrotechnicznych oraz
powierzchn i teren u górniczego.

Recenzje w czasopismach krajowych

W latach f0I,7 -2079 recenzowałem ogółem 12 artykułów, w tym f recenĄe w czasopiśmie z listy
JCR oraz 10 recenzji dla czasopism krajowych punktowanych (lista MNiSW). Szczegółowy wykaz
recenzowanych publikacji znajduje sięw załączniku 5.
Inne nagrody i odznaczenia:

Tematyka mojej pracy naukowo-badawczej jest ściślezwiązana z przemysłem górniczym , Ze wzg|ędu
z zaktesu miernictwa górniczego i ochrony

na moje dokonania i wspieranie sektora górniczego rviedzą
terenów górniczych zostały mi nadane stopnie gornicze,,

o
.
o

Dyrektor Górniczy III stopnia 2006
Dyrektor Górniczy II stopnia 2008
Dyrektor Górniczy I stopnia 2011

W grudniu 2012 roku zostałem odznaczony honorową odznaką ,,ZasłuŻony dla Górnictwa RP''.

W roku 2013 otrzymałem Nagrodę Rektora AGH, zespołową III stopnia za osiągnięcia organizacyjne
(współpracę zagrantczną i organizowanie studenckiej praktyki z geodezji gómiczej w Niemczech).

lTomasz Stoch/

