
WYKAZ TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH  

 

Lp. Opiekun pracy Temat pracy dyplomowej 

1 kpt. dr Tomasz Węsierski Usuwanie niekontrolowanych rozlewisk Epidian 5 oraz utwardzacza Z1  

2 mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka 
Identyfikacja czynników środowiska pracy wśród młodzieży w rolnictwie na podstawie wybranego 

gospodarstwa rolnego 

3 st. kpt. dr inż. Paweł Gromek Ewakuacja zgromadzenia zorganizowanego na Placu Defilad w Warszawie 

4 dr hab. inż. Wioletta Rogula Kozłowska, prof. SGSP 
Inhalacyjne ryzyko kancerogenne wywołane obecnością wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w powietrzu wybranych pomieszczeń jednostek ratowniczo-gaśniczych 

5 dr Ewa Frankowska        
Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych na 

przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży  

6 kpt. dr Monika Wojakowska Wpływ empatii na minimalizowanie ryzyka psychospołecznego w służbie operacyjnej 

7 dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP 
Analiza możliwości identyfikacji zagrożeń chemicznych w działaniach ratowniczych JRG nr 1                            

w Kielcach 

8 prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis 
Wpływ wytycznych VDS i NFPA 13 projektowania instalacji tryskaczowych na poziom bezpieczeństwa 

funkcjonowania wybranego budynku 

9 dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP Analiza szybkości rozwoju pożaru w wybranym szpitalu 

10 st. kpt. dr inż. Paweł Gromek Ryzyko ewakuacji osób niepełnosprawnych w obliczu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w Polsce 

11 st. kpt. dr inż. Agata Walczak Ocena zachowania wytrzymałości pianek polimerowych w warunkach eksploatacji 

12 mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio Analiza porównawcza metod wyznaczania dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji w budynkach ZL V 

13 dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP Bezpieczeństwo pożarowe pojazdów z napędem hybrydowym 



14 bryg. dr inż. Robert Piec 
Wpływ udziału w zawodach sportowych na liczbę wypadków w Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie 

wybranych komend 

15 mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała 
Wpływ kąta rozpylenia na rozkład intensywności zraszania strumienia generowanego dla prądownicy wodnej 

Delta 500 Attack 

16 bryg. dr inż. Joanna Rakowska Wpływ pianotwórczych środków gaśniczych i dyspergentów na biodegradację oleju napędowego w glebie 

17 mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski 
Badanie numeryczne procesu pirolizy wybranych materiałów drewnopochodnych przy wykorzystaniu 

programu FDS i OPENFOAM 

18 dr inż. Piotr Kustra Zagrożenia pożarowe i porażeniowe z systemów zasilania fotowoltaicznego  w budynkach jednorodzinnych 

19 dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP Badania procesu termicznego rozkładu polipropylenu zawierającego czerwony fosfor 

20 mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica Współdziałanie instalacji oddymiania i instalacji tryskaczowej w obiektach magazynowych 

21 st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Burnblock na generację gazów toksycznych podczas 

rozkładu termicznego drewna topolowego 

22 st. bryg. dr. Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Tytan Profesional i Uniepal Drew Aqua na generację gazów 

toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna topolowego 

23 dr hab. inż. Wioletta Rogula Kozłowska, prof. SGSP Dawki pyłu respirabilnego inhalowane w socjalnych pomieszczeniach jednostek ratowniczo-gaśniczych 

24 dr inż. Sylwester Kieliszek 
Analiza wymagań dotyczących usytuowania budynków w stosunku do zbiorników z gazami i cieczami 

palnymi 

25 dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP Ocena bezpieczeństwa zabawek z tworzyw sztucznych w aspekcie palności 

26 mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica Bezpieczeństwo pożarowe istniejących budynków produkcyjno - magazynowych 

27 dr inż. Marek Woliński Analiza zagrożeń na terenie powiatu oświęcimskiego wraz z oceną jego zabezpieczenia 

28 dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP Badanie zmian dynamiki rozwoju pożaru w wybranym układzie pomieszczeń 

29 dr inż. Paweł Sulik Analiza porównawcza drzwi płaszczowych i profilowych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego 



30 st. bryg. dr inż. Ireneusz Naworol 
Analiza możliwości zastosowania motopomp szlamowych i pływających w procesie alternatywnego 

zabezpieczenia wody do celów gaśniczych 

31 dr inż. Sylwester Kieliszek Analiza zagrożeń w wybranym procesie technologicznym 

32 mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski Modelowanie numeryczne wpływu wentylacji strumieniowej na czas aktywacji tryskaczy 

33 mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik Projekt biernego zabezpieczenia ogniochronnego hali magazynowej o konstrukcji stalowej 

34 mł. bryg. dr Monika Tryboń 
Analiza i ocena funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na terenie  m. st. Warszawy                               

w kontekście występujących zagrożeń 

35 st. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień 
Wymagania oraz stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe wynikające  z analizy zagrożeń i regulacji 

prawnych tuneli drogowych 

36  st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Protektor Fire i Fobos M-4 na generację gazów toksycznych 

podczas rozkładu termicznego drewna topolowego 

37 dr inż. Sylwester Kieliszek 
Analiza wpływu zabezpieczeń na zagrożenie pożarowe i wybuchowe w procesach drukarskich na 

przykładzie drukarni fleksograficznej 

38 st. bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski Wpływ temperatury i zasolenia wody na trwałość pian wytwarzanych z różnych środków pianotwórczych 

39 dr inż. Paweł Sulik Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych w pasach międzykondygnacyjnych 

40 dr Ewa Frankowska     
Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na przykładzie 

Komend Powiatowych PSP we Lwówku Śląskim, Bolesławcu i Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze 

41 bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz 
Wpływ naturalnego starzenia na właściwości wytrzymałościowe tkaniny stosowanej w ubraniach specjalnych 

strażaka 

42 dr inż. Paweł Sulik 
Analiza możliwości stosowania elastycznych oddzieleń przeciwpożarowych  w aspekcie obowiązujących 

wymagań prawnych 

43 st. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień Projekt instalacji tryskaczowej dla budynku handlowego z częścią magazynową oraz zapleczem biurowym    

44 dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP Badania procesu termicznego rozkładu polipropylenu zawierającego modyfikowany glinokrzemian 

45 dr hab. inż. Wioletta Rogula Kozłowska, prof. SGSP 
Stosunki masowe wybranych węglowodorów w fazie gazowej i stałej jako marker ich pochodzenia                      

w szatniach i garażach jednostek ratowniczo-gaśniczych 



46 st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Burublock na generację gazów toksycznych podczas 

rozkładu termicznego drewna jodłowego 

47 dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP Badanie dynamiki pożaru samochodu dostawczego 

48 st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP Analiza wpływu temperatury na maksymalne ciśnienie wybuchu wybranych cieczy palnych 

49 dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP Wpływ rodzaju systemu oddymiania na rozprzestrzenianie dymu w budynku ZL II 

50 mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka 
Analiza wpływu średnicy rozlewiska na efekty fizyczne powstałe podczas spalania powierzchniowego 

metanolu 

51 dr inż. Piotr Kustra 
Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego i wybuchowego na przykładzie wybranego zakładu produkcji 

przemysłu drzewnego w powiecie tureckim 

52 mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski Badania numeryczne toksyczności produktów spalania wybranych powłok kabli elektrycznych 

53 dr inż. Piotr Kustra 
Analiza zagrożeń podczas działań ratowniczo-gaśniczych związanych z pojazdami elektrycznymi oraz 

stacjami szybkiego ładowania 

54 mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica Metodyka organizacji ochrony przeciwpożarowej w wybranym zakładzie produkcyjnym 

55 dr inż. Piotr Kustra Analiza zmian rezystancji przewodów ognioodpornych od temperatury w zależności od ich konstrukcji 

56 mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz 
Problematyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem dla instalacji zawierających amoniak przy różnych 

parametrach procesowych na przykładzie Grupy Azoty Puławy 

57 st. kpt. dr Aneta Kułakowska 
Istota działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w zakresie usuwania skutków katastrof naturalnych 

na przykładzie powodzi na terenie powiatu płockiego 

58 st. kpt. dr Aneta Kułakowska 
Zasady i procedury finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakresie realizacji działań 

operacyjnych na przykładzie powiatu wejherowskiego w latach 2013-2017 

59 mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka 
Identyfikacja czynników środowiska pracy szklarza oraz analiza zagrożeń pożarowych na przykładzie 

wybranego zakładu szklarskiego 

60 dr hab. inż. Piotr Żach Ocena podatności konstrukcji drewnianych pracujących w podwyższonych temperaturach 



61 st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło 
Algorytmizacja projektowania instalacji gaśniczych gazowych wraz z metodologią prowadzenia obliczeń 

hydraulicznych 

62 bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz 
Analiza zmian parametrów wytrzymałościowych tkaniny ubrania specjalnego strażaka pod wpływem 

warunków atmosferycznych 

63 mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski 
Badanie numeryczne zjawiska flashover podczas rozwoju  pożaru w pomieszczeniu w oparciu                                 

o eksperyment w dużej skali przy użyciu FDS 

64 mł. bryg. dr Monika Tryboń 

Ocena współpracy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Piszu z pozostałymi podmiotami KSRG oraz 

podmiotami współpracującymi z systemem podczas gaszenia pożarów oraz likwidacji miejscowych zagrożeń 

na terenie powiatu piskiego. Analiza na podstawie danych statystycznych z lat 2012-2016                  

65 mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik Badanie wpływu wysokich temperatur na wytrzymałość betonu na bazie perlitu 

66 mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka Analiza wpływu temperatury na skład jakościowy produktów rozkładu termicznego polietylenu 

67 dr inż. Marek Woliński 
Analiza przyczyn awarii oraz sposobów reagowania na sytuacje awaryjne na przykładzie BARTER S.A. 

Regionalne Centrum Dystrybucji Gazu Rozlewnia Gazu Płynnego w Bydgoszczy 

68 bryg. dr inż. Joanna Rakowska 
Wpływ składu chemicznego i parametrów fizykochemicznych odnawialnych   i nieodnawialnych surowców 

wykorzystywanych w energetyce na efektywność procesów technologicznych i środowisko naturalne 

69 mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio 
Wytyczne w zakresie ewakuacji ludzi z budynków ZL II na podstawie analizy bezpieczeństwa pożarowego 

budynku DPS w Zakrzewie 

70 st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Badanie wpływu rozkładu cząstek dymu w komorze czujki optycznej dymu na czas zadziałania 

71 dr inż. Waldemar Jaskółowski Badanie wpływu temperatury na wybrane parametry wybuchowe benzyny 

72 dr hab. inż. Jerzy Gałaj prof. SGSP 
Ocena wpływu ciśnienia na rozkład intensywności zraszania i wielkość średniej średnicy kropel                                    

w strumieniu wytwarzanym przez wybraną prądownicę mgłową 

73 bryg. dr inż. Renata - Kamocka Bronisz Analiza wytrzymałości materiału skorupy hełmu w podwyższonych temperaturach 

74 dr Ewa Frankowska   
Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych 

funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w Kole, Koninie i Turku 



75 dr inż. Sylwester Kieliszek 
Analiza zagrożenia wybuchem wodoru w halach magazynowych związana  z emisją podczas ładowania 

baterii akumulatorów 

76 dr Włodzimierz Kupicz 
Ergonomia w wybranych lekkich samochodach ratowniczo-gaśniczych na wyposażeniu jednostek PSP       

oraz OSP z KSRG 

77 st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło 
Analiza wpływu równomierności rozkładu obciążenia ogniowego na bezpieczeństwo pożarowe budynku 

produkcyjno-magazynowego 

78 dr inż. Marek Woliński Analiza poziomu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu otwockiego 

79 mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na skuteczność systemów sygnalizacji pożarowej 

80 mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik Badanie udarności stali konstrukcyjnej poddanej obciążeniom termicznym 

81 dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP Analiza wpływu kąta rozpylenia prądownicy na parametry powierzchni zraszania 

82 st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz 
Ocena zagrożeń toksycznych związanych z funkcjonowaniem instalacji produkcyjnej formulacji i konfekcji 

środków ochrony roślin w zakładzie Synthos Agro Sp. z.o.o 

83 dr inż. Agnieszka Górska Analiza stężeń pierwiastków promieniotwórczych w wysokozmineralizowanych wodach butelkowych 

84 dr inż. Andrzej Polańczyk 

Zastosowanie chromatografii gazowej sprężonej z spektrometrem masowym do analizy mieszanin 

organicznych, z jakimi można spotkać się podczas prowadzenia działań ratowniczych przez Grupy 

Ratownictwa Chemicznego w Państwowej Straży Pożarnej 

85 dr inż. Anna Szajewska Badanie zabezpieczeń samochodowych zbiorników paliwa przed pożarem 

86 dr hab. inż. Piotr Żach 
Specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie SGRW 

"Kielce 3" 

87 st. kpt. dr inż. Agata Walczak 
Ocena niesprawności ciężkich i średnich samochodów  ratowniczo-gaśniczych na przykładzie Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku 

88  st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Protektor Fire i Fobos M-4 na generację gazów toksycznych 

podczas rozkładu termicznego drewna jodłowego 

89 mł. bryg. dr Monika Tryboń 
Współpraca podmiotów systemu zarządzania kryzysowego z podmiotami ratowniczymi na rzecz 

bezpieczeństwa mieszkańców podczas występowania zagrożeń na obszarze powiatu sławieńskiego 



90 dr inż. Waldemar Jaskółowski 
Badanie wpływu modyfikacji alkoholem furfurylowym drewna sosnowego na jego właściwości 

dymotwórcze 

91 bryg. dr inż. Joanna Rakowska 
Analiza zagrożeń związanych z odprowadzaniem ścieków przemysłowych do rzeki Wisły na przykładzie 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. 

92 dr inż. Sylwester Kieliszek 
Analiza wpływu zmian w przepisach techniczno-budowlanych na bezpieczeństwo w obiektach 

przedszkolnych 

93 dr inż. Piotr Kustra 
Analiza ochrony przeciwpożarowej zabytków w Polsce na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Białkowie 

94 st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Wykorzystanie urządzeń do jednoczesnej fotogrametrii i skaningu laserowego SD w procesie 

dokumentowania pogorzeliska 

95 dr inż. Andrzej Polańczyk 
Wpływ temperatury gruntu oraz cieczy na proces przesiąkania wybranych płynów eksploatacyjnych 

stosowanych w pojazdach mechanicznych. 

96 mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik Badanie wpływu wysokich temperatur na wytrzymałość stali podczas obciążeń dynamicznych 

97 mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica 
Badanie wpływu napowietrzania na skuteczność działania grawitacyjnego systemu oddymiania w obiekcie 

przemysłowym wielkokubaturowym 

98 dr inż. Marek Woliński 
Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku administracyjno-biurowego  w Instytucie Psychiatrii                          

i Neurologii 

99 dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP Bezpieczeństwo pożarowe w samochodach elektrycznych 

100 prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis Analiza bezpieczeństwa powiatu ostródzkiego w stanach zagrożeń 

101 dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP 
Analiza wpływu ciśnienia i wydajności na rozkład intensywności zraszania i wielkość średniej średnicy 

kropel w strumieniu wytwarzanym przez wybraną prądownicę typu Turbo 

102 st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło Rozwój modeli obliczeniowych z zakresu pożarów strumieniowych i flar rafineryjnych 

103 st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Protektor Fire i Fobos M-4 na generację gazów toksycznych 

podczas rozkładu termicznego drewna jesionowego 

104 mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała 
Analiza porównawcza wybranych rozwiązań ścian pod kątem fizyki budowli oraz stawianych wymagań 

odporności ogniowej 

105 dr  inż. Sylwester Kieliszek Badanie emisji cieczy palnej z otwartej powierzchni naczynia retencyjnego 



106 dr Ewa Frankowska 

Szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków w działaniach ratowniczych na przykładzie Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej               

w Rawie Mazowieckiej 

107 mł. bryg dr inż. Adam Krasuski 
Analiza wpływu definicji pożaru w symulacji CFD na ocenę bezpieczeństwa pożarowego wybranego 

budynku 

108 dr hab. inż. Piotr Żach Analiza zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie budynku wysokiego 

109 st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło Analiza niezawodności instalacji gaśniczych na podstawie danych statystycznych  i raportów ze zdarzeń 

110 st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Tytan Profesional i Uniepal Drew Aqua na generację gazów 

toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna jesionowego 

111 st. bryg. dr Barbara Ościłowska  Badanie temperatury samozapłonu materiałów zawierających aceton 

112 prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa eksploatacji baz paliw płynnych 

113 prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis 
Wpływ włączenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego na bezpieczeństwo pożarowe powiatu zduńskowolskiego 

114 mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski 
Badanie numeryczne rozprzestrzeniania się cząstek dymu podczas spalania płomieniowego i 

bezpłomieniowego materiałów drewnopochodnych w tunelu badawczym przy wykorzystaniu programu FDS 

115 bryg. dr inż. Renata Kamocka - Bronisz Wpływ zużycia ściernego na parametry wytrzymałościowe tkaniny zewnętrznej odzieży ochronnej strażaka 

116 mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka Wpływ temperatury rozkładu termicznego polipropylenu na skład powstałych produktów 

117 dr Ewa Frankowska 
Wdrożenie programu obserwacji behawioralnych w wybranym przedsiębiorstwie jako element strategii 

priorytetyzacji bezpieczeństwa operacyjnego 

118 st. kpt. dr Aneta Kułakowska 
Wpływ działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na kształtowanie bezpieczeństwa społeczności 

lokalnej na przykładzie miasta Przysucha 

119 mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała Ocena odporności ogniowej ścian przeszklonych z wykorzystaniem szkła ogniochronnego 

120 mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych organizowanych w Hali Torwar 

121 mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała Analiza porównawcza wybranych materiałów do biernych zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych 



122 st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło Analiza porównawcza modeli obliczeniowych z zakresu ewakuacji budynków wysokich i wysokościowych 

123 mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka Narażenie na hałas i wibracje serwisanta maszyn ogrodowych 

124 dr inż. Piotr Kustra 
Analiza wykorzystania nowoczesnych technologii podczas działań ratowniczo-gaśniczych w oparciu                     

o wybrane przykłady 

125 dr inż. Sylwester Kieliszek Wybrane problemy zabezpieczenia imprez masowych 

126 dr inż. Paweł Sulik Projekt zabezpieczenia ogniochronnego stalowej konstrukcji wielokondygnacyjnego budynku szkieletowego 

127 dr Ewa Frankowska 
Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw na przykładzie KP PSP w Rawie Mazowieckiej                    

i KP PSP w Grójcu  

128 dr inż. Sylwester Kieliszek Analiza problemów związanych z adaptacją budynków mieszkalnych lub ich części na przedszkola 

129 prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis Analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym powiatu ostrzeszowskiego 

130 dr hab. inż. Piotr Żach Analiza stateczności elementów drewnianych pracujących w podwyższonych temperaturach 

131 mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka Analiza zagrożenia pożarowego i wybuchowego występującego na terenie zakładu O.P.S.O. sp. z o.o. 

132 mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka Analiza substancji rakotwórczych emitowanych podczas pożarów  lasów 

133 dr Ewa Frankowska 
Wpływ zarządzania przez konflikty na jakość działań operacyjnych na przykładzie KP PSP w Będzinie                          

i KM PSP w Dąbrowie Górniczej               

134 bryg. dr inż. Joanna Rakowska Badanie skuteczności odsiarczania w elektrociepłowni Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 

135 dr inż. Włodzimierz Kupicz Analiza i ergonomia pojazdów specjalnych - drabin i podnośników 

136 dr inż. Andrzej Polańczyk 
Analiza wpływu warunków atmosferycznych oraz rodzaju gleby na intensywność parowania wybranych 

substancji podczas działań ratowniczo-gaśniczych 

137 bryg. dr inż. Joanna Rakowska Badanie poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu podczas pożarów zewnętrznych 

138 st. kpt. dr Barbara Szykuła - Piec Wpływ rotacji na zmianach służbowych na efektywność dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej 

139  kpt. dr inż. Tomasz Węsierski 
Stworzenie propozycji wybranych wytycznych postępowania PSP w przypadku niekontrolowanych uwolnień 

wybranych substancji niebezpiecznych 



140 st. kpt. dr inż. Paweł Gromek 
Ewakuacja zgromadzenia zorganizowanego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła 

II Kraków - Balice 

141 st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak Analiza gotowości oraz wykorzystania specjalistycznej grupy wodno -  nurkowej PSP w Pile 

142 mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała 
Analiza podstawowych przyczyn katastrof budowlanych z uwzględnieniem wybranych zdarzeń 

rzeczywistych 

143 dr inż. Andrzej Polańczyk Skuteczność dekontaminacji stroju ochronnego w kontekście zanieczyszczenia biologicznego 

144 dr Ewa Frankowska 
Motywacja jako źródło kształtowania postaw  mająca wpływ na działania operacyjne strażaków PSP na 

przykładzie wybranych komend 

145 dr inż. Marek Woliński 
Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku szkoły przy zmianie jego sposobu użytkowania na 

Dom Seniora. 

146 st. bryg. dr  Ireneusz Naworol Koncepcja ewakuacji osób uwięzionych w przewróconych łodziach 

147 bryg. dr inż. Renata Kamocka - Bronisz Wpływ procesu starzenia na parametry wytrzymałościowe tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego strażaka 

148 st. bryg. dr Barbara Ościłowska 
Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Burnblock na generację gazów toksycznych podczas 

rozkładu termicznego drewna jesionowego 

149 dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP Zastosowanie kamer termowizyjnych w działaniach taktycznych jednostek OSP  w województwie łódzkim 

150 mł. bryg. dr Monika Tryboń 

Ocena współpracy Komendy Powiatowej PSP w Oławie z pozostałymi podmiotami krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotami współpracującymi z systemem podczas likwidacji pożarów                        

i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu oławskiego 

151 dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP Wpływ szybkości rozwoju pożaru na sposób prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w muzeum 

152 dr inż. Marek Woliński Analiza sił i środków PSP w zabezpieczeniu powiatu zawierciańskiego 

153 st. kpt. dr inż. Paweł Gromek Ewakuacja uczestników uroczystości Dożynek Prezydenckich w Spale 

154 dr Ewa Frankowska 
Zjawisko i przyczyny stresu a sprawne i skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście działań 

operacyjnych na przykładzie wybranych komend powiatowych PSP województwa warmińsko-mazurskiego 

155 mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka 
Analiza wpływu średnicy rozlewiska na efekty fizyczne powstałe podczas spalania powierzchniowego paliw 

klasy I 



 

156 dr Ewa Frankowska 
Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi  na przykładzie 

Komendy Miejskiej PSP w Kielcach 

157 prof. dr hab. Jerzy Wolanin 
Analiza porównawcza ryzyka zakładów produkcyjnych firmy Vandemoortele Polska Sp. z o.o. w Łodzi                         

i Kutnie 

158 dr hab. inż. Wioletta Rogula Kozłowska, prof. SGSP 
Współczynniki diagnozujące pochodzenie węglowodorów aromatycznych w szatniach i garażach jednostek 

ratowniczo-gaśniczych 

159 dr inż. Piotr Kustra 
Analiza zagrożenia pożarowego i porażeniowego w katastrofach drogowych   z udziałem autobusów                            

o napędzie hybrydowym 

160 st. bryg. dr inż. Waldemar Wnęk Walidacja oprogramowania FDS na przykładzie oddymiania klatki schodowej na obiekcie średniowysokim 

161 st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło 
Algorytmizacja projektowania instalacji gaśniczych mgłowych wraz z analizą czynników wpływających na 

wybór tych instalacji w rzeczywistych projektach 

162 dr inż. Paweł Sulik Analiza bezpieczeństwa pożarowego elewacji budynków wysokich 

163 dr inż. Paweł Sulik Analiza bezpieczeństwa pożarowego tkaninowych bram o odporności ogniowej 

164 dr inż. Paweł Sulik Analiza bezpieczeństwa pożarowego dachów o konstrukcji tradycyjnej 

165 dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP Badanie wpływu zmian wartości parametrów materiałowych na środowisko budynku w czasie pożaru 


