
WYKAZ TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH 

INŻYNIERSKICH

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

nr 

indeksu Tematy prac dyplomowych Promotor

12257
Opracowanie procedury postępowania dla zdarzeń z udziałem pojazdów o 

napędzie hybrydowym
dr inż. Stanisław Lipiński

13051
Analiza zagrożeń oraz stosowane zabezpieczenia w zakładzie produkującym 

meble
dr inż. Marek Woliński

13052
Rola monitoringu w zapewnieniu bezpieczeństwa budowli i ochrony 

obiektów, prazentacja sprzętu oraz rozwiązań
dr inż. Paweł Sulik

13053
Bezpieczeństwo informacji w sieciach teleinformatycznych Państwowej 

Straży Pożarnej
st. kpt. inż. Przemysław Bylica

13054
Zagrożenia związane z wydobyciem gazu na przykąłdzie wiertni 

Kramarzówka 3K, miejscowość Skopów, powiat przemyski
dr Anna Dmochowska

13055

Wpływ stresu na skuteczność prowadzenia działań podczas akcji ratowniczo-

gaśniczych przez strażaków służby stałej na przykładzie Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

bryg mgr inż. Zdzisław 

Budziński

13056

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków bezpiecznej ewakuacji w budynku 

średniowysokim ZL III na przykąłdzie budynku biurowego kujawskiej 

spółdzielni mieszkaniowej w Inowrocławiu

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13058

Analiza działań ratowniczych na drzewach w zakresie poziomu 

podstawowego specjalizacji ratownictwa wysokościowego Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

bryg mgr inż. Zdzisław 

Budziński

12261

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności bezpiecznej 

ewakuacji osób w budynku ZL II na przykładzie Domu Opieki Społecznej w 

Brześciu Kujawskim

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13059
Analiza zużycia środków gasniczych do gaszenia pożarów w okresie lat 2016-

2019 w powiecie chrzanowskim

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13060
Wpływ płuczki wiertniczej powstałej podczas odkrywki gazu ziemnego na 

przepuszczalność różnego rodzaju gleby
dr Anna Dmochowska

13061

Koncepcja techniczno-organizacyjna budowy systemu łączności 

trankingowej w standardzie TETRA na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej 

w aglomeracji górnośląskiej
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13062
Analiza zabezpieczenia imprezy masowej na przykłądzie "Światowych Dni 

Młodzieży 2016"

mł. bryg. mgr inż. Karina 

Jarosławska-Kolman

13063
Analiza procesu sorpcji mieszanin płynów eksploatacyjnych pojazdów 

mechanicznych w warunkach laboratoryjnych
dr inż. Andrzej Polańczyk

13064

Analiza i ocena wozów strażackich ze zbiornikami wodnymi w aslekcie 

funkcjonalnym podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gasniczych przez 

JRG PSP na terenie powiatu myszkowskiego

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13065
Badanie wpływu wybranych parametrów na dynamikę rozwoju pożaru w 

modelowym budynku wielorodzinnym

dr hab. Marek Konecki, prof. 

SGSP
13066 Analiza katastrof budowlanych obiektów o konstrukcji drewnianej dr inż. Paweł Sulik

13067
Ocena możliwości usprawnienia systemu łączności radiotelefonicznej KSRG 

na terenie powiatu Elbląskiego

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica

13068
Analiza funkcjonalno-eksploatacyjna systemu sygnalizacji pozarowej w 

wybranym obiekcie

mł. bryg dr inż. Przemysław 

Kubica

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE STAŁEJ (NP-PS44)



13069 Wykorzystanie spektroskopii Ramana i FT-IR w analizie jakościowej 

związków chemicznych w miejscu zdarzenia

mł. bryg. dr inż. Małgorzata 

Majder-Łopatka

13070
Analiza zagrożeń pożarowych zbiorników na propan-butan w Naftobazie 

OLPP Ugoszcz

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata 

Ciuka-Witrylak

13071
Oznzczenia eksperymentalne temperatury samozapłonu wybranych cieczy i 

gazów wg ASTM E659 z oprogramowaniem do analizy zapłonu
mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

13072
Badanie czynników mogących mieć wpływ podczas tonięcia samochodu 

osobowego dla osób poszkodowanych oraz w akcji ratowniczej

bryg mgr inż. Zdzisław 

Budziński

13073
Analiza zagrożeń związanych z działalnością wybranego zakładu 

przemysłaowego
dr Anna Dmochowska

13075
Przebieg ewakuacji spowodowanej pożarem w obszarze szkół specjalnych za 

pomocą sprzętu ratowniczego Państwowej Straży Pożarnej na przykłądzie 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13076
Ocena funkcjonalności wybranych modeli ubrania specjalnego strażaka

bryg. dr inż. Renata Kamocka-

Bronisz

13077 Wpływ rozcieńczenia cieczy polarnych na palność kpt. dr Tomasz Węsierski

13078
Ocena przydatności wentylatorów osiowych wykorzystywanych w 

działaniach ratowniczych

st. bryg. dr inż. Ireneusz 

Naworol

13079
Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna 

brzozowego
st. bryg. dr Barbara Ościłowska

13080
Badanie zagrożenia dymem w czasie rozprzestrzeniania się pożaru w 

budynku użyteczności publicznej

dr hab. Marek Konecki, prof. 

SGSP

12274
Analiza zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz dostosowanie budynku 

zabytkowego użytkowanego jako hotelu do aktualnie obowiązujących 

przepisów na przykładzie "Park Hotel" w Dobrodzieniu przy ulicy Parkowej 5

dr inż. Sylwester Kieliszek

13081

Możliwość pracy SCRd Rotator z JRG 2 Kraków podczs wypadków 

autobusów oraz analiza jego działań w czasie zdarzenia drogowego z 

udziałem autokaru w miejscowości Leszczawa Dolna

bryg mgr inż. Zdzisław 

Budziński

13082
Rola Państwowej Straży Pożarnej w działaniach z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy podczas zdarzeń masowych

mł. bryg. mgr inż. Karina 

Jarosławska-Kolman

13083 Badania zdolności sorpcyjnych odpadów z drewna mł. bryg. dr inż. Bernard Król

13086
Analiza potencjału i wyszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy ratowników w strukturach Państwowej Straży Pożarnej

mł. bryg. mgr inż. Karina 

Jarosławska-Kolman

13087
Analiza możliwości zastosowania modelowania strefowego do 

prognozowania rozwoju pożaru w budynku hotelu w Bartoszycach
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13088
Wpływ temperatury podłoża na proces wchłaniania substancji 

ropopchodnych do wnętrza gleby
dr inż. Andrzej Polańczyk

13089
Analiza wytycznych wyposażenia samochodu średniego pierwszego 

wyjazdowego w świetle statystyk wykorzystania sprzetu
dr inż. Włodzimierz Kupicz

13090
Analiza porównawcza właściwości palnych klejów rozpuszczalnikowych na 

bazie akrylanów
st. bryg. dr hab. Marzena 

Półka, prof. SGSP

12381
Analiza rozkładu intensywności zraszania wybranej wysokocisnieniowej 

prodownicy mgłowej

dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. 

SGSP

13092

Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów, 

wydajności i wielkości zasobów wodnych oraz mozliwości ich poboru do 

gaszenia pożarów i likwidacji zdarzeń w gminie Wadowice

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew



13094

Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia  w wodę wybranego zakładu 

produkcyjnego ze szczególnym uwzględnienniem rodzaju i niezawodności 

zastosowanej armatury wodociągowej przeciwpożarowej

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13095
Opracowanie koncepcji modernizacji powiatowej sieci łączności radiowej 

Państwowej Straży Pożarnej w powiecie Świebodzińskim

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica

13096

Analiza współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w działaniach ratowniczych na terenie powiatu 

jeleniogórskiego
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13097
Możliwości wykorzystania techniki satelitarnej do szacowania skutków 

pożaru lasu
dr inż. Anna Szajewska

13098

Ocena procedur i przygotowania strażaków PSP do udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy w wybranych nagłych stanach zagrożenia 

życia

mł. bryg. mgr inż. Karina 

Jarosławska-Kolman

13099

Przystosowanie obiektu wysokiego ZL IV do aktualnych wymagań przepisów 

o ochronie ppoż. Na przykładzie budynku zlokalizowanego przy ul. 

Kopernika 3 w Inowrocławiu

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13100
Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna 

śliwy
st. bryg. dr Barbara Ościłowska

13101
Badanie wytrzymałości drewna stosowanego do stabilizacji naruszonych 

konstrukcji budowlanych
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13102 Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej w aspekcie zastosowanych 

rozwiązań zamiennych na przykłądzie wybranego budynku chotelowego
dr inż. Paweł Sulik

13103

Ocena funkcjonalna wozów strażackich ze zbiornikami wodnymi w akcjach 

ratowniczo-gasniczych na terenie powiatu wielickiego - studium przypadku 

w aspekcie przecipozarowego zaopatrzenia w wodę

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13104
Ewaluacja przepisów ADR i RID w zakresie sposobu pakowania i transportu 

towarów niebezpiecznych
st. bryg. dr inz Wojciech Jarosz

13105
Organizacja i funkcjonowanie systemu łączności radiowej na przykładzie 

powiatu nowosądeckiego
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13106 Badanie stopnia rozcieńczenia wodą na palność rozlewisk acetonu kpt. dr Tomasz Węsierski

10634
Analiza zagrożeń oraz stosowane zabezpieczenia w zakładzie Reckitt 

Benckiser w Nowym Dworze Mazowieckim
dr inż. Marek Woliński

13107
Analiza zagrożeń chemicznych występujących na terenie Zespołu Elektrowni 

Dolna Odra w Nowym Czarnowie
kpt. dr Tomasz Węsierski

12107
Analiza warunków ewakuacji z budynku zabytkowej katedry mariackiej w 

Płocku st. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień

10793
Analiza i ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów i likwidacji 

zagrożeń w okresie 2016-2019 w powiecie kościańskim

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13108
Analiza zagrożeń oraz stosowane zabezpieczenia w zakładzie produkującym 

rowery KROSS S.A.
dr inż. Marek Woliński

13109
Ocena organizacyjno-techniczna systemu łączności radiowej na terenie 

powiatu głubczyckiego
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13110
Modele dyspersji LNG z wykorzystaniem oprogramowania EFFECTS

mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

13111
Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji noścnej hali stalowej 

jednonawowej

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

13112

Oddziaływanie zakładu zwiększonego ryzyka EUROGLAS w Ujeździe 

magazynującego gaz płynny LPG w przypadku zdarzenia o znamionach 

poważnej awarii przemysłaowej
dr Anna Dmochowska



13113
Ocena współópracy operacyjnej Państwowej Straży Pożarnej z zawodowymi 

jednostkami ochrony przeciwpożarowej
dr inż. Stanisław Lipiński

13114
Badanie rozwoju pożaru w układzie pomieszczeń w budynku mieszkalnym 

wielkopłytowym kategorii ZL IV

dr hab. Marek Knecki, prof. 

SGSP

13117
Analiza zagrożeń toksycznych i wybuchowych w zakładzie produkcyjnym 

Dispersion & Resins we Włocławku
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13118
Analiza wykorzystania oraz ocena przydatności Specjalistycznej Grupy 

Ratownictwa Wysokosciowego PSP w Pile

st. bryg. dr inż. Andrzej 

Marciniak

13119
Analiza rozprzestrzeniania się dymu podczas pożarów w budynkach jedno- i 

wielorodzinnych

dr hab. Marek Konecki, prof. 

SGSP

13120 Wytyczne projektowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych dr inż. Waldemar Wnęk

13121
Badanie prototypu systemu ochrony strażaka przed porażeniem podczas 

dział ratowniczych
st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

10797
Wybrane metody rekultywacji gleb po niekontrolowanych wyciekach 

substancji ropopochodnych
dr Anna Dmochowska

13122
Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz warunków ewakuacji dla 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszczółtowie

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13123
Analiza czynników mogących mieć wpływ na zachorowalność strażaka na 

choroby nowotworowe
dr inż. Andrzej Polańczyk

10641
Analiza zagrożeń pożarowych oraz stosowane zabezpieczenia w zakładzie 

produkcyjnym "FORTE" w Ostrowi Mazowieckiej

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław 

Biedugnis

11983
Taktyka i techniki działań podczas zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów 

ciężarowych
dr inż. Sylwester Kieliszek

13124

Ocena współdziałania jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP z podmiotami z 

poza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie powiatu 

pszczyńskiego
dr inż. Stanisław Lipiński

13125
Analiza wpływu rodzaju podłoża oraz temperatury cieczy na szybkość 

parowania benzyny E95

mł. bryg. dr inż. Małgorzata 

Majder-Łopatka

13126 Koncepcja wsparcia pracy KDR na miejscu zdarzenia dr inż. Stanisław Lipiński

13127
Oznaczenia eksperymentalne stężeniowych granic wybuchowości LNG w 

mieszaninie z powietrzem wg ASTM E681
mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

13128
Analiza zagrożeń pożarwych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia 

w zakładzie zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłaowej na przykładzie zakładu BAŁTYK GAZ w Jezierzycach

dr inż. Marek Woliński

13129
Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z organami administracji publicznej 

w Polsce i na świecie
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel

13130
Analiza i ocena zagrożeń substancjami niebezpiecznymi na przykładzie 

oczyszczalni ścieków we Włostowicach

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13132
Badanie wytrzymałości statycznej lin rdzeniowych w oplocie o małej 

rozciągliwości o różnym wieku i stopniu zużycia

bryg. mgr inż. Sławomir 

Bronisz

13133
Analiza organizacyjno-techniczna systemu łączności KSRG na obszarze 

powiatu ropczycko-sędziszowskiego
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13134
Analiza zagrożeń oraz stosowane zabezpieczenia w procesie 

technologicznym w zakładzie Philips Lighting Poland sp. z o.o. w Pile
dr inż. Marek Woliński

10644
Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Ciechanowie w aspekcie 

zabezpieczeń przed substancjami niebezpiecznymi

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13135 Analiza ergonomii pojazdu specjalnego - dzwig dr inż. Włodzimierz Kupicz

13136
Analiza poównawcza szybkości wydzielania ciepła i dymu z wytypowanych 

płyt meblowych i kartonowo-gipsowych

st. bryg. dr hab. Marzena 

Półka, prof. SGSP



13137 Wyznaczanie masowej i objętościowej chłonności sorbentu IMPERIAL dr Sylwia Lewicka

13138
Badanie dynamiki rozwoju pożaru w zakładzie przyrodniczo-leczniczym w 

Połczynie-Zdroju

dr hab. Marek Konecki, prof. 

SGSP

13139
Analiza wpływu wydajności na rozkład intensywności zraszania strumienia 

generowanego przez wybraną prądownicę wodną

mł. bryg. dr inż. Tomasz 

Drzymała

13140
Wybrane problemy związane z narażeniem na lotne zwiazki organiczne przy 

magazynowaniu farb przemysłaowych

dr hab. inż. Wioletta Rogula-

Kozłowska

13141

Komparacja struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności radiowej 

na terenie funkcjonowania KP Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przed i 

po zamontowaniu radioprzemiennika

bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13142
Ocena wpływu obróbki cieplnej na parametry wytrzymałościowe stali 

konstrukcyjnej S235JR

bryg. dr inż. Renata Kamocka-

Bronisz

13143
Analiza systemu łączności, alarmowania, dysponowania, dowodzenia i 

współdziałania na terenie powiatu obornickiego
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

12314
Odporność ogniowa elementów ściennych wykonywanych z betonu 

komórkowego
dr inż. Paweł Sulik

13144
Analiza porównawcza terenowych technik poszukiwania osób zaginionych 

na przykładzie tyraliery oraz szybkiej trójki poszukiwawczej
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13147

Analiza spełniania przepisów ochrony przeciwpożarowej przez główny 

budynek produkcyjno-magazynowy zakładu dużego ryzyka BAMA Polska w 

Gorzowie Wlkp.
mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

13148
Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych przy 

użytkowaniu zbiorników z paliwem ciekłym
dr inż. Waldemar Wnęk

9317

Analiza Warunków ochrony przeciwpożarowej w aspekcie zastosowanych 

rozwiązań zamiennych na przykładzie wybranego budynku hotelowo-

handlowego
dr inż. Paweł Sulik

13149
Wpływ procesu dekontaminacji środków ochrony osobistej na obecność 

materiału biologicznego
dr inż. Andrzej Polańczyk

13150
Badanie wpływu środków ogniochronnych na właściwości dymu powstałego 

w w yniku spalania drewna sosnowego
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13152

Możliwości wykorzystania specjalistycznego sprzetu hydraulicznego podczas 

ratowania osób poszkodowanych z miejsc, do których dojazd 

specjalitycznymi samochodami ratowniczymi jest niemożliwy

bryg mgr inż. Zdzisław 

Budziński

13153 Budowa modelu wzmacniacza do systemów DSO st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

13154 Projekt kostrukcji stalowej garażu z uwzględnieniem sytuacji pożarowej dr inż. Paweł Sulik

13155
Badanie promieniotwórczości materiałów izolacyjnych stosowanych w 

budownictwie pasywnym na przykładzie wełny z włókna drzewnego
dr Sylwia Lewicka

13156
Analiza wykorzystania i przygotowania psów w ramach ekip poszukiwawczo-

ratowniczych KSRG

prof. zw dr hab. inż. Stanisław 

Biedugnis

13157
Wyznaczenie strefy zagrożenia po wycieku amoniaku na skutek 

rozszczelnienia instalacji w zakładzie Animex Foods Starachowice
dr inż. Andrzej Polańczyk

13158
Zabezpieczenia czynne i bierne wybranych obiektów na szlaku architektury 

drewnianej województwa małopolskiego
dr inż. Waldemar Wnęk

13159

Analiza możliwości wystąpienia zagrożeń w oczyszczalni ścieków 

Kraśróckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w miejscowości 

Kraśrók, woj. lubelskie
dr Anna Dmochowska

13160
Badanie wytrzymałości betonu na cemencie glinowym, poddanym 

obciążeniom termicznym

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

13161
Analiza wpływu składu mieszaniny płynów eksploatacyjnych na proces 

sorpcji
dr inż. Andrzej Polańczyk



13162
Analiza stanu wykorzystania baz kontenerowych w Państwowej Straży 

Pożarnej na przykładzie województwa Lubuskiego

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica

13163

Zabezpieczenie obszaru działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 

Strykowie w świetle uwarunkowań związanych z lokalizacją wezła autostrad 

A1 i A2
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel

13164
Wpływ temperatury gruntu oraz cieczy ropopochodnych na szybkość 

procesu przesiąkania
dr Anna Dmochowska

13165
Wpływ procesu dekontaminacji kabin samochodów ratowniczo-gasniczych 

na obecność materiału biologicznego
dr inż. Andrzej Polańczyk

13166
Analiza zaopatrzenia w wodę gminy Chełmno w aspekcie skutecznego 

przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
dr inż. Sylwester Kieliszek

13167
Analiza zagrożeń oraz stosowane zabezpieczenia w SM Mlekovita Oddział 

Produkcyjny Kurpie w Baranowie
dr inż. Marek Woliński

13168

Analiza współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczą Strażą 

Pożarną w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie 

śremskim
dr inż. Sylwester Kieliszek

13169
Badania zdolności sorpcyjnych mieszanin sorbentów i odpadów z drewna

mł. bryg. dr inż. Bernard Król

13170

Analiza i ocena parametrów techniczno-ekonomicznych hydrantów 

przeciwpożarowych do zewnetrzego gaszenia pożarów zamontowanych na 

sieci wodociągowych w powiecie działdowskim

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13171

Analiza techniczno-funkcjonalna systemu łączności radiowej na terenie 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13172
Zagrożenia wynikające ze stosowania ogniw fotowoltaicznych oraz 

akumulatorów w zasilających instalacjach elektrycznych
dr inż. Anna Szajewska

10653
Analiza bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym obiekcie użyteczności 

publicznej na przykładzie zamku w Krasiczynie

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof 

Łącki

13173
Analiza zabezpieczeń przeciwpożarowych dla wybranej bazy paliw płynnych

dr inż. Waldemar Wnęk

13174

Oddziaływanie zakładu dużego ryzyka wyposażonego w instalację 

amoniakalną na otoczenie w przypadku zagrożenie o znamionach poważnej 

awarii przemysłaowej
dr inż. Andrzej Polańczyk

13175 Koncepcja bazy danych istotnych z punktu widzenia działalności operacyjnej 

PSP na przykładzie wybranych budynków w rejonie JRG w Kozienicach
st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

13176 Badanie zapalności elementów wykończenia wnętrz i szybkości 

rozprzestrzeniania się płomienia podczas pożarów samochodów osobowych
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13177

Szacowanie ryzyka występowania pożarów i miejscowych zagrożeń dla 

rejonu operacyjnego JRG Stryków z wykorzystaniem danych statystycznych 

systemu SWD za lata 2014-2018
mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel

13179
Ocena hałasu emitowanego przez wybraną przewoźną motopompę 

pożarniczą
st. kpt. dr inż. Agata Walczak

13180
Ocena hałasu emitowanego przez sygnały dzwiękowe wybranych 

samochodów ratowniczo-gaśniczych
st. kpt. dr inż. Agata Walczak

13181
Badanie skuteczności wentylacji taktycznej w budynkach mieszkalnych 

prowadzonej z użyciem dwóch urządzeń oddymiających
mł. bryg. dr inż. Robert Tuśnio

13074
Badanie możliwości wykorzystania bezzałogowego pojazdu 

wielofunkcyjnego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych
mł. bryg. dr inż. Robert Tuśnio



13183
Prognozowanie stref zagrożenia w przypadku rozszczelnienia zbiornika z 

propanem
dr Anna Dmochowska

13184
Ocena wpływu ciśnienia zasilania wybranej prądownicy na rozkład 

intensywności i perametry powierzchni zraszania

mł. bryg. dr inż. Tomasz 

Drzymała

13186
Projekt zabezpieczenia ogniochronnego hali stalowej dwunawowej

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

13189
Ocena współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej w krajowym 

systemie ratowniczo-gaśniczym na obszarze powiatu wyszkowskiego
dr inż. Stanisław Lipiński

11352

Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu otwockiego w zakresie gotowości 

operacyjnej do działań ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego
dr inż. Stanisław Lipiński

13190
Diagnoza funkcjonowania obrony cywilnej na terenie województwa 

mazowieckiego przy wsparciu Szefa Obrony Cywilnej Kraju
dr inż. Stanisław Lipiński

13191
Wpływ temperatury cieczy ropopochodnych na sorpcję wybranych 

sorbentów
dr Anna Dmochowska

13192
Analiza działań prewencji społecznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

na przykładzie KM PSP Poznań

mł. bryg. dr Izabella 

Grabowska-Lepczak

12331
Metody monitorowania bezpieczeństwa podczas operacji SGPR w czasie 

karastrof budowlanych KSRG

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław 

Biedugnis

13193
Projekt lokalnej procedury ratowniczej dla działań przy pożarach 

wewnętrznych
dr inż. Stanisław Lipiński

13194
Ocena sytanu zabezpieczenia z udziałem sił ratowniczych pokazów 

lotniczych "Air Show Radom"
dr inż. Stanisław Lipiński

13085
Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane 

zabezpieczenia na instalacji akrylonitrylu w SYNTHOS S.A.
dr inż. Marek Woliński

13195
Badania skuteczności gaszenia pożarów materiałów stosowanych do 

wytwarzania mebli tapicerowanych
mł. bryg. dr inż. Bernard Król

13115

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności warunków 

bezpiecznej ewakuacji osób w obiekcie ZL II na przykładzie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Zespole Szkół i Placówek w 

Radziejowie

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13196

Analiza problemów związanych zabezpieczeniem imprez masowych na 

przykładzie szczytu klimatycznego COP24 organizowanego w Katowicach w 

2018 r.
dr inż. Sylwester Kieliszek

13197 Zagrożenia chemiczne na terenie powiatu kłodzkiego kpt. dr Tomasz Węsierski

13198
Oznzczenia eksperymentalne minimalnych temperatur zapłonu warstwy 

pyłu przy stałej temperaturze i stałym przyroście temperatury pieca
mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

13199
Badanie udarności wybranych gatunków stali w warunkach pożarowych

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik
12193 Badanie radioaktywności geopolimerów dr Sylwia Lewicka

13200
Badanie wytrzymałości przy ściskaniu drewna impregnowanego środkami 

ogniochronnymi w warunkach pożarowych

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

13201
Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na wybrane cechy mechaniczne 

zapraw cementowych modyfikowanych szkłem piankowym

mł. bryg. dr inż. Tomasz 

Drzymała

13202
Wytrzymałość wybranych gatunków drewna konstrukcyjnego poddanego 

obciążeniom termicznym

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

13203
Analiza i ocena prawdopodobieństwa wystąpienia pożarów i innych zdarzeń 

na terenie gminy Wadowice

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13204
Zagrożenia pożarowe i porażeniowe z systemów zasilania fotowoltaicznego 

w budynkach jednorodzinnych
dr inż. Sylwester Kieliszek



10487
Analiza sposobów usuwania skutków wycieku wybranych substancji 

ropopochodnych na glebę
dr Anna Dmochowska

13205

Analiza możliwości działań z zakresu ratownictwa technicznego podczas 

zdarzeń z udziałem pojazdów szynowych w województwie warmińsko-

mazurskim

bryg mgr inż. Zdzisław 

Budziński

13206
Ocena systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie 

powiatu kolbuszowskiego
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13207 Analiza zagrożeń w wybranym procesie technologicznym dr inż. Sylwester Kieliszek

13209
Działania ratownictwa technicznego podczas zdarzeń z udziałem motocykli

bryg mgr inż. Zdzisław 

Budziński

13210
Badanie wytrzymałości udarowej stali konstrukcyjnej w warunkach wysokich 

temperatur

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

12342
Ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów w okresie lat 2016-

2019 w powiecie skierniewickim

prof. dr hab. inż. Sławczo 

Denczew

13211

Analiza wpływu kąta rozpylenia na rozkład intensywności zraszania 

strumienia generowanego przez wybraną prądownicę wodną z regulacją 

ciśnienia

mł. bryg. dr inż. Tomasz 

Drzymała

13212
Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych w firmie Whirlpool Wrocław 

pochodzących od składowania cyklopentanu
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13213
Ocena mozliwości usprawnienia systemu łączności radiotelefonicznej KSRG 

na terenie powiatu poznańskiego

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica

13214
Koncepcja poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu ostrowskiego na 

podstawie aktualnej sytuacji, statystyk oraz dokumentacji

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13215

Podstawy bezpieczeństwa przy magazynowaniu paliw płynnych oraz 

prognozowanie zasięgu strefy zagrożenia toksycznego w przypadku 

awaryjnego uwolnienia substancji niebezpiecznych
dr inż. Andrzej Polańczyk

8654
Analiza zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie 

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław 

Biedugnis

13216
Możliwości i sposoby prowadzenia działań w zakresie ratownictwa 

lodowego ze szczególnym uwzględnieniem ratownaia ludzi oraz zwierząt 

pod którymi nzałamała się pokrywa lodowa na terenie powiatu drawskiego

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

8655

Postępowanie administracyjne prowadzone przez organy Państwowej Strazy 

Pożarnej w przedmiocie zapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji ludzi 

z obiektu

mł. bryg. mgr inż. Jarosław 

Boczarski

13217
Badanie wpływu wybranych parametrów na dynamikę rozwoju pożaru w 

budynku jednorodzinnym

dr hab. Marek Konecki, prof. 

SGSP

9595

Analiza i ocena ryzyka zwiazanego z możliwością wystąpienia atmosfer 

wybuchowych w wybranym węźle technologicznym zakładu produkcji kawy 

Mokate w Żorach

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz 

Ogrodnik

13218

Analiza porównawcza metod wyznaczania zasięgu fal radiowych o 

częstotliwościach przydzielonych Państwowej Straży pożarnej na przykładzie 

powiatu włodawskiego
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

13220
Analiza systemu łączności radiotelefonicznej KSRG na terenie powiatu 

włocławskiego oraz możliwość jego usprawnienia

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica

13221
Analiza zagrożeń dla ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych z 

udziałem pojazdów hybrydowych i elektrycznych
mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

13222
Analiza zagrożeń chemicznych i pożarowych na terenie cukrowni 

NORDZUCKER POLSKA S.A. w Opalenicy
kpt. dr Tomasz Węsierski

13223
Ocena możliwości usrawnienia systemu łączności radiotelefonicznej KSRG na 

terenie powiatu wągrowieckiego

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica



10670
Badanie wytrzymałości na zginanie materiałów drewnopochodnych w 

warunkach podwyższonych temperatur

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

13225
Ocena przydatności mobilnych zapór przeciwpowodziowych wykonanych z 

użyciem bentonitu
dr inż. Stanisław Lipiński

13226
Wpływ rodzaju zaabsorbowanej substancji przez sorbent Compakt na 

potencjalne zanieczyszczenie gleby
dr inż. Andrzej Polańczyk

13227
Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość drewna 

konstrukcyjnego podczas rozciągania

mł. bryg. dr inż. Paweł 

Ogrodnik

13228
Wytyczne realizacji audytu instalacji przemysłaowej na przykładzie 

wytwarzania emulsji azotanu (V) amonu (ARTYKUŁ)

mł. bryg. dr inż. Zdzisław 

Salamonowicz

13229
Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna 

dębowego
st. bryg. dr Barbara Ościłowska

13230
Pył zawieszony w powiertrzu wybranych obszarów wyrobisk kopalnianych

dr hab. inż. Wioletta Rogula-

Kozłowska

13231
Analiza stanu zabezpieczenia powiatu bielskiego w sprzęt ratowniczo-

gaśniczy
dr inż. Stanisław Lipiński

13232
Analiza procesu oczyszczania ścieków komunalnych na przykładzie 

oczyszczalni ścieków w gminie Niedźwiada w miejscowości Tarło
dr Anna Dmochowska

13233

Opracowanie metod prowadzenia działań poszukiwawczych na akwenach z 

wykorzystaniem sonarów przez Specjalistyczne Grupy ratownictwa Wodno-

Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. dr inż. Andrzej 

Marciniak

13235
Analiza parametrów wytrzymałościowych stali B500B w warunkach 

popożarowych przy różnych sposobach chładzenia

bryg. dr inż. Renata Kamocka-

Bronisz

13236
Opracowanie koncepcji dostosowania infrastruktury teleinformatycznej w 

lekkim samochodzie dowodzenia i łączności KM PSP w Kaliszu do aktualnych 

wymogów operacyjno-technicznych Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Przemysław 

Bylica

13237 Analiza zagrożeń i systemów zabezpieczeń wystepujących w podziemnych 

magazynach gazu ziemnego na przykładzie PMG Strachocina

mł. bryg. dr inż. Małgorzata 

Majder-Łopatka

13238
Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane 

zabezpieczenia w wybranym zakładzie przemysłowym
dr inż. Marek Woliński

13224
Rola Państwowej Straży Pożarnej podczs działań z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w zdarzeniach na drogach

mł. bryg. mgr inż. Karina 

Jarosławska-Kolman

13239
Postępowanie w przypadku wystąpienia hipotermii, oraz poziom 

wyszkolenia ratowników KPP w zakresie właściego postępowania

mł. bryg. mgr inż. Karina 

Jarosławska-Kolman


