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12920

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości ewakuacji w Centrum Handlowym 

Atrium Targówek w Warszawie

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

12365

Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na zmianę 

wytrzymałości na ściskanie zapraw cementowych modyfikowanych 

szkłem piankowym

mł. bryg. dr inż. Tomasz 

Drzymała

12921

Wykorzystanie potencjału Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 

Technicznego Bolesławiec na terenie województwa dolnośląskiego

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

12923

Analiza porównawcza systemów łączności radiowej warszawskiego 

metra i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

12369

Analiza zagrożeń chemicznych i ekologicznych w specjalistycznym 

gospodarstwie rolnym na wybranym przykładzie dr Anna Dmochowska 

12924

Badania właściwości pian wytwarzanych z różnych urządzeń 

pianotwórczych mł. bryg. dr inż. Bernard Król 

10179

Analiza porównawcza dostępnych zasad projektowanie systemów 

oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

13241

Analiza współdziałania jednostki wojskowej z Państwową Strażą 

Pożarną w sytuacjach szczególnie  niebezpiecznych dr inż. Sylwester Kieliszek

12925

Analiza zagrożeń występujących na terenie zakładu mleczarskiego 

należącego do "Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A." w Makowie 

Mazowieckim

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata 

Ciuka-Witrylak

13242

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku 

użyteczności publicznej dr inż. Sylwester Kieliszek

12927

Analiza wpływu doskonalenia zawodowego strażaków na 

bezpieczeństwo i efektywność działań ratowniczo-gaśniczych w 

zależności od rodzaju i formy przeprowadzanych szkoleń w 

Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP

mł. bryg. mgr inż. Przemysław 

Kowalczyk

12866

Analiza organizacyjno-techniczna systemu lączności Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wałeckiego bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

12928

Wpływ stopnia rozcieńczenia na palność związków organicznych 

rozpuszczalnych w wodzie na przykładzie alkoholi kpt. dr Tomasz Węsierski 

12868

Analiza i ocena zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz 

stosowanych zabezpieczeń w fabryce mebli dr inż. Marek Woliński

12291

Profil kompetencyjny dowódcy w strukturach Państwowej Straży 

Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

12296

Projekt metodyki szkolenia doskonalenia ratowniczego dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych dr inż. Stanisław Lipiński

12299

Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych na przykładzie 

budynku C Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

mł bryg. mgr inż. Grzegorz 

Kotulek

11327

Opracowanie poradnika praktycznego wykorzystania sonarów w 

działaniach ratowniczych PSP

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica

studia niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych NP-PC-19

Tematy prac dyplomowych inzynierskich

OBRONA 2020 r.



11975

Analiza ergonomii wybranych środków ochrony indywidualnej 

strażaka

mł. bryg. mgr inż. Przemysław 

Kowalczyk

11457

Analiza zmian w budowie i wzorcu ubrań specjalnych stosowanych w 

PSP w oparciu o zmianę w obowiązujących przepisach

mł. bryg. mgr inż. Przemysław 

Kowalczyk

12313 Analiza metod recyklingu odpadów z gumy w Polsce

dr. hab. inż. Ewa Rudnik, prof. 

SGSP

12934

Wizualna ocena odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych 

budynku dr inż. Paweł Sulik

11675

Analiza zagrożeń związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem 

chloru na przykładzie Zakładu ANWIL S.A.

mł. bryg. dr inż. Małgorzata 

Majder-Łopatka

12427

Analiza rozmieszczenia sprzętu w zabudowie średniego samochodu 

ratownictwa technicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Przemyślu st. kpt. dr inż. Agata Walczak

12002

Porónanie wpływów systemu kanałowego i systemu 

strumieniowego wentylacji oddymiającej garaży podziemnych na 

warunki bezpiecznej ewakuacji i bezpieczeństwo działań 

ratowniczych dr inż. Waldemar Wnęk

12937 Neutralizacja rozlewisk alkoholi na przykładzie etanolu kpt. dr Tomasz Węsierski 

12938

Projektowanie systemów sygnalizacji pożaru o architekturze 

rozproszonej

mł. bryg. dr inż. Przemysław 

Kubica

12275

Oznaczenia eksperymentalne właściwościach utleniających 

substancji w transporcie wg. Metody rekomendowanej przez ONZ w 

transporcie towarów niebezpiecznych mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

12940

Analiza możliwości dostosowania do aktualnych wymagań w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku szkoły 

podstawowej z halą sportową mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

12941

Analiza zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony 

roślin w rolnictwie 

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata 

Ciuka-Witrylak

12944

Zabezpieczenie stropów drewnianych do klasy odporności ogniowej 

REI 30, REI 60 przy wykorzystaniu płyt skalnej wełny mineralnej w 

rewitalizowanych obiektach budowlanych dr inż. Paweł Sulik

12945

Analiza wpływu stężenia tlenu na charakterystyki wybuchowości 

metanu - graniczne stężenie tlenu mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

12561

Badanie szybkości zmian środowiska wybranego układu pomieszczeń 

podczas pożaru wewnętrznego dr hab. Marek Konecki


