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Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej 

i  Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica. 

W 2019 r uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii 

Środowiska za przeprowadzenie badań pt. ”Optymalizacja ustawień 

wejściowych wybranych systemów modelowania dyspersji zanieczyszczeń 

powietrza stosowanych w skali lokalnej”. Dotychczasowe prace badawcze 

koncentrowały się wokół następujących obszarów tematycznych: 

 Analiza wpływu czynników emisyjnych i meteorologicznych na 

poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przy 

zastosowaniu metod uczenia maszynowego. 

 Parametryzacja systemów modelowania transportu, chemii 

i  dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. 

 Rozwój technik oceny dokładności modeli atmosferycznych.  

 Automatyzacja przetwarzania i wizualizacji danych środowiskowych. 

Jest autorem pakietu giosimport dla języka programowania R, który automatyzuje proces importu metadanych i 

danych o jakości powietrza z portalu http://powietrze.gios.gov.pl/. Aktualnie pracuje nad utworzenie 

zunifikowanego pakietu mpsenvi, którego celem jest zaimplementowanie w jednym miejscu różnych technik 

oceny dokładności modeli środowiskowych, ze szczególnym naciskiem na modele dyspersji zanieczyszczeń 

powietrza (np. AERMOD, ADMS, CALPUFF, SCICHEM, Hysplit, AUSTALL), modele jakości powietrza (np. CAMx, 

CMAQ, CHIMERE) oraz modele prognoz meteorologicznych (np. WRF).  

Statystyki bibliometryczne wg SciVal:  

 Liczba publikacji: 9 

 Liczba cytowań: 15 

 Indeks hirscha: 3 

Umowy we współpracy z przemysłem i administracją:  

 „Ocena efektów prowadzonych działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w Krakowie” 

- Gmina Miejska Kraków, kierownik projektu: dr inż. Mateusz Rzeszutek. 

 „Ocena efektów w zakresie poprawy jakości powietrza w Krakowie poprzez wprowadzenie zmian w 

organizacji ruchu na przykładzie wybranych kanionów ulicznych - badania wstępne” -  Gmina Miejska 

Kraków, kierownik projektu: dr inż. Marek Bogacki. 

 „Określenie wskaźników emisji pyłu drobnego PM10 i PM2,5 unoszonego do powietrza z wybranych ulic 

Krakowa wraz z oceną jego wpływu na jakość powietrza na przykładzie wybranego odcinka drogi” - 

Zleceniodawca: MPO Sp. z o.o. w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marian Mazur. 

 „Opracowanie wniosku o pozwolenie zintegrowane dla SGL Carbon Polska S.A. Oddział, Nowy Sącz” - 

SGL Carbon Polska S.A. Oddział, Nowy Sącz, kierownik projektu: dr inż. Marek Bogacki.  

Staże: 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie 

 EmiPro Sp. z o.o. 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie 

https://rpubs.com/rzeszut/giosimport
http://powietrze.gios.gov.pl/


Kursy i szkolenia: 

 Podstawy statystyki matematycznej w R, Analiza i wizualizacja danych w R oraz Zaawansowana 

statystyka i uczenie maszynowe w R, LabMasters 

 Warsztaty z podstaw Linuxa oraz Efektywne wykorzystania klastra Zeus w obliczeniach naukowych, AKC 

Cyfronet AGH 

 Wprowadzenie do ArcGIS Desktop oraz ArcGIS Desktop – Analizy przestrzenne, Esri Polska Sp. z o.o. 

 Podstawy zarządzania projektami, GrupaPM 

 AutoCad 2011 Beginning, Advanced and 3D Models, CAD Cansult 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 Nagroda Miasta Krakowa – wyróżnienie dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie 

wartościowe prace dyplomowe. 

 Laureat III miejsca w XV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „DIAMENTY AGH”, 

organizowanego przez Studenckie Towarzystwo naukowe AGH. 

 Nagroda I stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej 

i ochrony środowiska, organizowanego przez Małopolską Fundację Stypendialną SAPERE AUSO. 

 Nagrody indywidualne i zespołowe Rektora AGH za osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i naukowe. 
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Link do pozostałych publikacji:  https://bpp.agh.edu.pl/autor/rzeszutek-mateusz-09820 

Dane kontaktowe: https://skos.agh.edu.pl/osoba/mateusz-rzeszutek-8112.html 
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