
WYKAZ TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH 

MAGISTERSKICH

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA ND-P35

nr 

indeksu
Tematy prac dyplomowych Promotor

11731
Badanie wpływu sorbentów na przebieg remediacji gleb 

zanieczyszczonych substancjami ropochodnymi
bryg. dr inż. Joanna Rakowska

11310
Analiza rozkładu intensywności zraszania wybranej prądownicy 

mgłowej
dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP

14342
Analiza zagrożeń pożarowych oraz zastosowanych zabezpieczeń w 

zakładach przemysłu chłodniczego w powiecie łęczyckim
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

11412
Analiza ryzyka w narażeniu na czynniki biologiczne wśród 

pracowników gospodarstw rolno-hodowlanych
mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka

11734
Analiza procesu parowania płynów eksploatacyjnych podczas 

zdarzeń na drogach.
dr inż. Andrzej Polańczyk

11518

Badanie wpływu środków ogniochronnych Uniepal Drew Aqua i 

Protektor Fire na generację gazów toksycznych podczas rozkładu 

termicznego drewna brzozowego
st. bryg. dr Barbara Ościłowska

14313

Analiza wymagań prawnych i faktycznych związanych z 

gospodarką odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez 

szpitale
st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

11311
Kompleksowe zabezpieczenie zakładu pracy na wypadek 

uwolnienia amoniaku
dr inż. Sylwester Kieliszek

11520
Badanie dynamiki pożaru samochodu osobowego leżącego na 

dachu
dr inż. Anna Szajewska

11519
Analiza porównawcza cech pożarowych i termostabilności 

wybranych tekstylnych wykładzin podłogowych

st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. 

SGSP

14314

Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa przewozu 

drogowego, magazynowania i używania materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów pirotechnicznych w Polsce i Unii 

Europejskiej

st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. 

SGSP

11667

Analiza prowadzonych działań ratowniczych w zdarzeniach 

wywołanych bojowymi środkami trującymi na przykładzie powiatu 

malborskiego
mł. bryg. dr inż. Marcin Anszczak

11739
Badanie emisji cząstek PM 10, PM2 ,5 podczas pożaru samochodu 

osobowego
dr inż. Anna Szajewska

11684
Analiza zagrożeń generowanych podczas magazynowania i 

transportu wodorotlenku sodu oraz kwasu chlorowodorowego na 

przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

10787
Analiza wybranych akcji gaśniczych pod względem zużycia wody w 

obrębie działania JRG Sochaczew
prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

14316
Analiza i ocena skuteczności zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 

gazowych przez Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
bryg. dr inż. Joanna Rakowska

11740

Wpływ aktualnie stosowanego systemu oceny funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej na działalność operacyjną na 

przykładzie wybranych komend województwa lubelskiego

dr Ewa Frankowska

11743
Badanie wytrzymałości betonu z kryszywem recyklingowym w 

warunkach wysokich temperatur
mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik

11744

Rola kadry dowódczej w procesie doskonalenia zawodowego 

strażaków jako źródło kształtowania postaw wpływających na 

przebieg działań operacyjnych na przykładzie Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

dr Ewa Frankowska



11951

Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej dla wybranych 

obiektów budowlanych użytkowanych jako przedszkola na terenie 

maiasta stołecznego Warszawa
mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała

11523

Analiza stężeń wybranych naturalnych izotopów 

promieniotwórczych w różnych rodzajach nawozów mineralnych 

dostępnych na rynku krajowym

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

11524 Wpływ dodatków eterów glikoli na właściwości pian 

wytwarzanych z roztworów wybranych surfaktantów anionowych

bryg. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. 

SGSP

11747
Badanie skuteczności gaśniczej urządzenia gasząco-tnącego 

COBRA przy pożarach wewnętrznych
dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP

7727

Skuteczna motywacja jako funkcja zarządzania mająca wpływ na 

efektywność działań operacyjnych strażaków na przykładzie 

wybranych komend PSP województwa kujawsko-pomorskiego

dr Ewa Frankowska

14317

Ocena awaryjności ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-

gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Radomiu
st. kpt. dr inż. Agata Walczak

11687
Analiza zagrożeń wynikających z usytuowania zbiorników z LPG 

przeznaczonych do zasilania instalacji domowych
dr inż. Sylwester Kieliszek

14318

Świadomość profilaktyki proceduralnej i operacyjnej zagrożeń 

terrorystycznych w aspekcie użytkowników wewnętrznych 

wybranej infrastruktury krytycznej

dr Wojciech Wróblewski

11748
Analiza możliwości zapewnienia skutecznego gaszenia pożarów 

grupy A przy użyciu wody
mł. bryg. dr inż. Bernard Król

11873

Analiza zabezpieczeń i zastosowanych rozwiązań systemów 

ochrony przeciwpożarowej na przykładzie wybranego budynku 

produkcyjno-magazynowego z częścią administracyjną

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała

8836
Zagrożenia chemiczne na terenie powiatu olkuskiego analiza 

wybranych scenariuszy awaryjnych
kpt. dr Tomasz Węsierski

10248
Analiza sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

stanowiących zabezpieczenie powiatu ostrołęckiego
dr inż. Sylwester Kieliszek

11527
Intensywność podawania środków gaśniczych podczas gaszenia 

pożarów grupy A. Przepisy prawa, normy i wytyczne a praktyka
mł. bryg. dr inż. Bernard Król

13859

Prewencja terrorystyczna jako czynnik determinujący 

bezpieczeństwo wewnętrzne państwa na przykładzie Centrum 

Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

dr Wojciech Wróblewski

11529 Analiza stężeń wybranych naturalnych izotopów 

promieniotwórczych w butelkowanych wodach leczniczych Polski

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

11530

Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej dla wybranego 

obiektu budowlanego z uwzględnieniem możliwości 

przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji w oparciu o wybrane 

narędzia informatyczne

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała

11692
Zastosowanie metody Program Evaluation and Review Technique 

w zagadnieniu bezpieczeństwa
dr inż. Magdalena Gikiewicz

11532 Badanie obciążenia ogniowego samochodu osobowego dr inż. Anna Szajewska

11533 Model wzrostu rezystancji żyły przewodu podczas pożaru st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

11759
Ocena możliwości wykorzystania kamery termowizyjnej 

zintegrowanej z dronem i samochodem gaśniczym dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP

10629
Analiza porównawcza dymotwórczości wybranych elementów 

wyposażenia samochodów osobowych

st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. 

SGSP

2522

Analiza zagrożeń pożarowo-wybuchowych i toksycznych w 

obiektach logisyki paliw płynnych na przykładzie baz paliw Spółki 

PERN S.A.

st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz



10731

Badanie wpływu środków ogniochronnych Uniepal Drew Aqua i 

Protektor Fire na generację gazów toksycznych podczas rozkładu 

termicznego drewna bukowego

st. bryg. dr Barbara Ościłowska

11878

Wytyczne w zakresie doboru rozwiązań ponadstandardowych dla 

budynków ZL na podstawie analizy bezpieczeństwa pożarowego 

wybranego budynku
mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

7032
Wpływ stratyfikacji termicznej na wybrane parametry jakości 

wody w jesiorze Oleckie Wielkie
bryg. dr inż. Joanna Rakowska

11694
Mapowanie Systemu Zarządzania Ochroną Przeciwpożarową w 

Grupie Kapitałowej PKP Energetyka
bryg. dr inż. Robert Piec

11879
Analiza porównawcza wybranych standardów projektowania 

instalacji tryskaczowych
mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica

11763
Prewencja społeczna jako narzędzie do minimalizacji ryzyka w 

bezpieczeństwie 
dr Ewa Frankowska

11537

Analiza świadomości funkcjonariuszy PSP z Komendy Powiatowej 

PSP w Wysokiem Mazowieckim na zagrożenia CBRN mł. bryg. dr Marcin Anszczak

11765
Analiza procesu sorpcji płynów eksploatacyjnych w kontakcie z 

różnymi typami sorbentów
dr inż. Andrzej Polańczyk

11671

Oznaczenia eksperymentalne minimalnych temperatur zapłonu 

warstwy pyłu przy stałej temperaturze i stałym przyroście 

temperatury pieca z uwagi na grubość warstwy- artykuł 
mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

11966
Analiza parametrów palnych wybranych poeksploatacyjnych 

sorbentów substancji ropopochodnych
st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. 

SGSP

11768
Analiza przetwarzania danych z sonarów i wykorzystanie ich do 

wykrywania ofiar utonięć
dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP

10890

Zmienność czasowo-przestrzenna stężeń lotnych związków 

organicznych w wybranej jednostce ratowniczo-gaśniczej w Polsce
dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

11540
Optymalizacja obiegu dokumentacji służbowej w Jednotce 

Ratowniczo-Gaśniczej za pomocą rozwiązań informatycznych
mł. bryg, dr inż. Adam Krasuski

11771
Analiza parametrów wybuchowości wybranych pyłów 

przemysłowych

st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. 

SGSP

11774
Ocena wpływu wilgotności na stabilność termiczną poliamidu do 

specjalnych zastosowań
dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP

11968
Analiza działalności ratowniczej związanej z funkcjonowaniem 

elektrowni wiatrowych
prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

11544
Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych na stacjach paliw w 

powiecie łęczyckim
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

11972 Mylne wzbudzenia  systemów syganlizacji pożarowej mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica

11974
Analiza wybranych akcji gaśniczych z użyciem wody w obrębie 

gminy Czosnów Kampinowskiego Parku Narodowego
prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

11885

Ocena zagrożeń chemicznych występujących podczas eksploatacji 

stacji gazowych przedsiębiorstwa Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-STYSTEM S.A.

st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

14320
Analiza świadomości pracowników PPD Polska na skutki użycia 

broni chemicznej
mł. bryg. dr Marcin Anszczak

9963
Badanie rozwoju pożaru samochodów zaparkowanych w 

sąsiedztwie
dr inż. Anna Szajewska

11886
Ocena wpływu zanieczyszczenia elementów liniowych instalacji 

tryskaczowej na niezawodność działania
dr inż. Waldemar Wnęk

11779
Ocena wpływu procesu kompostowania na proces termicznego 

rozkładu wybranych folii z tworzyw sztucznych
dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP

14321
Analiza zabezpieczenia powiatu pruszkowskiego w świetle 

występujących na jego terenie zagrożeń
dr inż. Sylwester Kieliszek



11780

Badanie wpływu długości fali promieniowania na czas zadziałania 

czujek pożarowych dymu przy spalaniu wybranych materiałów dr inż. Waldemar Wnęk

11328
Analiza bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych w 

pracowniach rezonansu magnetycznego
st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

11926

Zasięgi stref niebezpiecznych dla zdarzeń z wybranymi 

substancjami niebezpiecznymi w aspekcie postępowania 

ratowników na miejscu zdarzenia

mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

11553

Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Burnblock na 

generację gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna brzozowego

st. bryg. dr Barbara Ościłowska

11783
Wpływ opadów atmosferycznych na skuteczność sorbentów 

podczas działań ratowniczych
kpt. dr Tomasz Węsierski

14322 Badanie dynamiki rozwoju pożaru samochodu typu Van dr inż. Anna Szajewska

10199
Analiza ewakuacji osób z niepełnosprawnościami na przykładzie 

wybranego obiektu sanatoryjnego miasta Ciechocinek
st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec

14343
Koncepcja określania stref zagrożenia wybuchem w obiektach 

przemysłu naftowego
st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

11555
Zagrożenia chemiczne i pożarowe od baterii akumulatorowych 

służących do zasilania pojazdów i sprzętu elektrycznego
mł. bryg. dr inż. Bernard Król

11700 Ewakuacja fazowa Centrum Szkolenia Policji w Legionowie st. kpt. dr inż. Paweł Gromek

11556

Analiza współczesnych zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa w 

ujęciu planu zarządzania kryzysowego dla powiatu płockiego w 

korelacji działań ratowniczo-gaśniczych PSP

dr Wojciech Wróblewski

11557
Badanie rezystywności materiałów stosowanych do produkcji 

odzieży specjalnej w PSP
st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

11558
Analiza mediatyzacji bezpieczeństwa w środkach masowego 

przekazu w kontekście wpływu na psychikę strażaka ratownika 
st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec

14323
Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw strażaków 

PSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w kraju i za granicą
dr Ewa Frankowska

11982 Analiza przyczyn pożarów maszyn żniwnych dr inż. Anna Szajewska

11559

Wykorzystanie symulacji numerycznych do analizy działania 

wentylacji strumieniowej i kanałowej w garażu podziemnym 

podczas awaryjnego uwolnienia LPG

mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

11793
Analiza bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leżajskiego w 

aspekcie zagrożeń występujących na terenie powiatu

dr hab. inż. Andrzej Włodarski, prof. 

SGSP

11334

Oznaczenia eksperymentalne charakterystyk wybuchowości 

metanu w mieszaninie z powietrzem w temperaturze pokojowej i 

podwyższonej

mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

14324
Prewencja społeczna Państwowej Straży Pożarnej w kontekście 

minimalizacji ryzyka zagrożeń o charakterze terrorystycznym
dr Wojciech Wróblewski

11795
Badanie wpływu własności pożarowych wybranych polimerów na 

szybkość zmian środowiska pożarowego  pomieszczeń  
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP

11798
Ocena wpływu wody morskiej na proces termicznego rozkładu 

wybranych polimerów
dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. SGSP

14325
Wpływ doskonalenia zawodowego strażaków na jakość działań 

operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
dr Ewa Frankowska

14326

Praktyka zarządzania organizacją ochrony przeciwpożarowej w 

kontekście doskonalenia działań operacyjnych i bezpieczeństwa 

powiatu białobrzeskiego

dr Ewa Frankowska

11009

Badanie funkcjonowania monitoringu pożarowego na terenie 

działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Chełmie

dr inż. Waldemar Wnęk



11702
Projektowanie warunków ewakuacji imprezy masowej na 

przykładzie Dni Ostrowi Mazowieckiej
st. kpt. dr inż. Paweł Gromek

11563

Badanie wpływu środków ogniochronnych Fobos M4 i Tytan 

Professional na generację gazów toksycznych podczas rozkładu 

termicznego płyty OSB

st. bryg. dr Barbara Ościłowska

14328
Wykorzystanie szachtów żelbetowych i murowanych w wentylacji 

pożarowej w kontekście zapewnienia ich dymoszczelności
dr inż. Pawel Sulik

14329

Analiza porównawcza systemów detekcji substancji 

niebezpiecznych zastosowanych na terenie instalacji produkcyjnej 

PKN ORLEN S.A.

mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

11989

Koncepcja metodologii oceny bezpieczeństwa pożarowego miejsc 

składowania odpadów na podstawie wybranego zakładu 

przemyslowego

mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

14330
Oddziaływanie wysokiej temperatury na konstrukcje stalowe na 

przykładzie ramy hali typu Mostostal
dr inż. Pawel Sulik

7769
Analiza sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu LSP - 

Lotniczych Straży Pożarnych w Polsce
dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP

10911
Analiza przydatności kamer termowizyjnych stosowanych w PSP w 

zależności od ich typu i sposobu użycia
dr hab. inż. Janusz Rybiński, prof. SGSP

11564
Analiza zagrożeń i możliwości reagowania PSP w zdarzeniach 

związanych z wytwarzaniem narkotyków
mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

11705
Ewakuacja pasażerów z wagonów metra na przykładzie metra 

warszawskiego
bryg. dr inż. Robert Piec

11708 Ewakuacja z budynków wysokościowych bryg. dr inż. Robert Piec

14331
Badanie wpływu długości fali promieniowania na czułość czujek 

pożarowych dymu przy spalaniu wybranych materiałów
dr inż. Waldemar Wnęk

11808

Analiza wpływu rodzaju parametrów środowiskowych na 

intensywność parowania wybranych substancji podczas działań 

ratowniczo gasniczych

dr inż. Andrzej Polańczyk

11567

Analiza stężeń wybranych naturalnych iztopów 

promieniotwórczych w różnych rodzajach zapraw klejowych i 

tynkarskich dostępnych na rynku krajowym

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

11568

Analiza wpływu średnicy rozlewiska i warunków 

meteorologicznych na parametry pożarów powierzchniowych 

alkoholi

mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-

Łopatka

11709

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nad wodą w kontekście form 

nauki pływania. Analiza programów szkoleniowych w Polsce, 

Holandii i Niemczech

st. kpt. dr Barbara Szykuła-Piec

8909
Ocena wytrzymałości na rozciąganie materiłu zewnętrznego 

ubrania specjalnego strażaka po naturalnym starzeniu
bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz

11341
Możliwości wykorzystania techniki satelitarnej w prognozowaniu 

zagrożenia pożarowego lasu
dr inż. Anna Szajewska

8633
Analiza parametrów systemów oświetlenia awaryjnego w 

warunkach pożaru
mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

7069

Analiza możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w 

powiecie nowomiejskim w oparciu o istniejące źródła wody do 

celów przeciwpożarowych

mł. bryg. dr inż. Bernard Król

9219
Zjawisko stresu w kontekście ryzyka psychospołecznego w służbie 

operacyjnej strażaków na przykładzie KM PSP w Gdyni
dr Ewa Frankowska

8915

Analiza zmian wytrzymałości na rozdzieranie tkaniny zewnętrznej 

ubrania specjalnego strażaka pod wpływem promieniowania 

słonecznego

bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz



10435 Badanie zawartości zanieczyszczeń w wodach popożarowych bryg. dr inż. Joanna Rakowska

11570

Badanie wpływu środków ogniochronnych Fobos M4 i Tytan 

Professional na generację gazów toksycznych podczas rozkładu 

termicznego drewna brzozowego

st. bryg. dr Barbara Ościłowska

11712
Ocena funkcjonowania systemu bezpieczeństwa społecznego na 

terenie powiatu piaseczyńskiego
mł. bryg. dr Monika Tryboń

10917
Analiza obciążenia fizycznego strażaka podczas wybranych 

symulowanych czynności ratowniczych
mł. bryg. dr inż. Bernard Król

10918
Zagrożenia toksyczne od niebezpiecznych związków chemicznych 

zaabsorbowanych na ubraniu ochrony osobistej strażaka
bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

14332
Projekt ochrony przeciwpożarowej hali produkcyjnej 

przeznaczonej dla przemysłu meblarskiego
dr inż. Pawel Sulik

11572
Analiza wytrzymałości stali konstrukcyjnej na obciążenia 

dynamiczne w warunkach niskich temperaturach
bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz

11999

Zagrożenia pożarowe i wybuchowe na stacji paliw: źródła, zasięg, 

spsoby przeciwdziałania na przykładzie stacji paliw w powiecie 

świdnickim

dr inż. Marek Woliński

11821
Ocena zagrożeń chemicznych występujących na terenie powiatu 

łaskiego
kpt. dr Tomasz Węsierski

11823

Ocena funkcjonowania stanowisk kierowania komendanta 

powiatowego Państwoweej Straży Pożarnej w lokalnym systemie 

bezpieczeństwa

dr inż. Stanisław Lipiński

14333
Właściwości funkcjonalne Systemów Integracji Urządzeń 

Przeciwpożarowych
mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica

11825

Analiza możliwości taktycznych i przydatności wybranych 

pojazdów SCD i SHD znajdujących się na wyposażeniu Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP

11827
Nagrania z działań ratowniczych jako narzędzie do analiz oraz 

doskonalenia zawodowego strażaków
dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP

11573

Analiza systemu łączności funkcjonującego na potrzeby KSRG na 

terenie powiatu mrągowskiego z uwzględnieniem Specjalistycznej 

Grupy Wodno-Nurkowej

bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

11910

Zasadność ekonomiczna i techniczna stosowania instalacji 

tryskaczowych w budynkach wysokich zawierających strefy 

kategorii zagrożenia ludzi III, IV oraz V

st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło

11347
Analiza porównawcza wyników obliczeń przy użyciu różnych 

modeli dla wybranych warunków pożaru
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP

11513
Ocena zagrożeń chemicznych występujących na terenie powiatu 

kłobuckiego
kpt. dr Tomasz Węsierski

14334
Narzędzia minimalizowania ryzyka operacyjnego na przykładzie 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla miasta Wrocławia
dr Wojciech Wróblewski

10925
Analiza wybranych działań ratowniczych Specjalistycznych Grup 

Ratownictwa Wysokościowego na terenie Polski
dr hab. inż. Janusz Rybiński, prof. SGSP

14335
Analiza procesów deformacji kratownic stalowych w budynkach 

produkcyjno-magazynowych z użyciem metod numerycznych
st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło

10655

Wpływ zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

na bezpieczeństwo eksploatacji oczyszczalni ścieków w PWiK 

"Aqua" Sp. z o.o. w Szczytnie

dr inż. Marek Woliński

11831
Budowa stanowiska laboratoryjnego do pomiaru rezystancji 

zestykowej
st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

11835 Badanie dynamiki rozwoju pożaru samochodu marki BMW dr inż. Anna Szajewska



11917
Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz specyficznych warunków 

ewakuacji w budynku Parku Wodnego Warszawianka
mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

14336
Analiza i ocena emisji zanieczyszczeń pyłowych związanych z 

działalnością Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
bryg. dr inż. Joanna Rakowska

10662
Wpływ działań modernizacyjnych na bezpieczeństwo eksploatacji 

bloków energetycznych w Elektrowni Pątnów
dr inż. Marek Woliński

14337
Bezpieczeństwo pożarowe budynków PM w kontekście wymagań 

przepisów prawa  i ubezpieczycieli
mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica

11840

Ocena stopnia zagrożenia pożarowego podczas spalania 

materiałów używanych do wykończenia ścian wewnętrznych z 

wykorzystaniem symulacji komputerowej

mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

11842
Badanie przyczepności stali konstrukcyjnej do betonu na bazie 

kruszywa
mł. bryg. dr inż. Paweł Ogrodnik

12699
Analiza zagrożeń stwarzanych przez eksploatacje źródeł energii 

odnawialnej
dr hab. Janusz Rybiński, prof. SGSP

12013
Adekwatność zbierania informacji dotyczących przyczyn pożaru w 

świetle rzeczywistych potrzeb 
bryg. dr inż. Robert Piec

10930
Analiza wykorzystania środków masowego rażenia w zamachach 

terrorystycznych - studium przypadków
mł. bryg. dr Marcin Anszczak

10665 Modelowanie numeryczne wybuchów pyłów w programie ANSYS bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

11354

Analiza systemu łączności KSRG z uwzględnieniem Specjalistycznej 

Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na terenie powiatu 

tarnowskiego

bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

11576

Analiza organizacji systemu łączności alarmowania, dowodzenia, 

dysponowania i współdziałania jednostek KSRG na przykładzie 

wybranych działań ratowniczo-gaśniczych w powiecie przysuskim

bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

11922
Dobór miejsca schronienia ludzi po ewakuacji z budynku 

oświatowego z funkcjami rekreacyjno-sportowymi
st. kpt. dr inż. Paweł Gromek

7651
Analiza zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu powiatu 

lipnowskiego
dr inż. Sylwester Kieliszek

10603 Modelowanie numeryczne dysz wylotowych gazu gaśniczego kpt. dr inż. Sylwia Boroń

9775
Badanie intensywności zraszania oraz zasięgu rzutu strumienia 

środka gaśniczego z gaśnic przenośnych wodnych
st. kpt. dr inż. Agata Walczak

11848

Strategia utrzymania urządzeń pracujących w strefach 

zagrożonych wybuchem w oparciu o polskie normy. Analiza na 

przykładzie instalacji nawęglania w elektrociepłowni w Krakowie

dr inż. Marek Woliński

11581
Wpływ zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

na poziom bezpieczeństwa w zakładzie przemysłu drzewnego
dr inż. Marek Woliński

11582
Analiza wpływu rozwiązań wykorzystywanych w ubraniach 

specjalnych na ergonomię i bezpieczeństwo pracy strażaka
st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak

11850

Ocena technik ratownictwa wysokościowego z zakresu 

podstawowego stosowanych w krajowym systemie ratowniczo-

gaśniczym

st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak

11584

Badanie wpływu środków ogniochronnych Uniepal Drew Agua i 

Protektor Fire na generację gazów toksycznych podczas rozkładu 

termicznego płyty OSB

st. bryg. dr Barbara Ościłowska

11586 Badanie energii wyładowania snopiastego st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

11854

Opracowanie koncepcji wspomagania procesu doskonalenia 

zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej przy wykorzystaniu 

platformy e-learningowej Moodle

dr inż. Stanisław Lipiński



11855
Analiza bezpieczeństwa ludności w powiecie świdnickim w 

aspekcie najczęściej występujących zagrożeń

dr hab. inż. Andrzej Włodarski, prof. 

SGSP

11934
Analiza porównawcza systemów wentylacji pożarowej z 

uwzględnieniem warunków atmosferycznych
mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski

11588
Badanie statystyczne korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami 

palności i wybuchowości pyłów palnych
st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

11856

Ocena stopnia zagrożenia pożarowego podczas spalania tworzyw 

polimerowych używanych do produkcji opakowań jednorazowych 

z wykorzystaniem symulacji komputerowej

mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

14339

Zjawisko stresu, jego przyczyny i wpływ na efektywność działań 

operacyjnych ratowników górskich podczas akcji ratunkowej w 

skrajnych warunkach atmosferycznych

dr Ewa Frankowska

11590

Analiza wpływu temperatury na maksymalną szybkość narastania 

ciśnienia wybuchu i dolną granicę wybuchowości wybarnych par 

cieczy palnych

st. bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. 

SGSP

14340 Opracowanie narzędzi ciągłej integracji do projektu Aamks mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski

10042
Porównanie przebiegu pożaru samochodu osobowego w 

otwartym pomieszczeniu i na otwartym parkingu
dr inż. Anna Szajewska

11360
Wykorzystanie wybranych radiometrów podczas zdarzeń w 

drogowym transporcie materiałów promieniotwórczych
dr Anna Dmochowska

11591
Wspomaganie decyzji KDR oraz strażaka ratownika w zakresie 

działań taktycznych przy pomocy aplikacji mobilnej
mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski

11592
Ocena warunków ochrony przeciwpożarowej dla wybranego 

wielofunkcyjnego obiektu wysokościowego
mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała

11593

Oznaczenia eksperymentalne granic wybuchowości metanu w 

mieszaninie z powietrzem w temperaturze pokojowej i 

podwyższonej metodą B i metodą T

mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

11859
Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego obiektu 

sakralnego
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP

11861

Opracowanie metodyki tworzenia analizy zabezpieczenia 

operacyjnego dla komend miejskich i powiatowych Państwowej 

Straży Pożarnej

dr inż. Stanisław Lipiński


