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11863

Analiza potencjału Państwowej Straży Pożarnej w kontekście ryzyka 

zawodowego, przywództwa i sprawności organizacyjnej kpt. dr Monika Wojakowska

11522

Badanie wpływu środków ogniochronnych Fobos M4 i Tytan Professional na 

generację gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna 

bukowego st. bryg. dr Barbara Ościłowska

11870

Wytyczne w zakresie ewakuacji z budynków ZL V na przykładzie budynku 

Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Białobrzegach mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

11874

Analiza przyczyn i skutków wypadków z udziałem pojazdów pożarniczych na 

przykładzie województwa mazowieckiego st. bryg. dr inż. Ireneusz Naworol

11528

Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Burnblock na generację 

gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna bukowego st. bryg. dr Barbara Ościłowska

11531

Wyznaczanie stref niebezpiecznych po awaryjnym uwolnieniu gazów 

palnych przy wykorzystaniu metod numerycznych na przykładzie wodoru i 

LPG

mł. bryg. dr inż. Zdzisław 

Salamonowicz

11373

Wpływ inteligentnych systemów zabezpieczenia budynków użyteczności 

publicznej na poziom ich bezpieczeństwa dr inż. Paweł Sulik

11880

Analiza ryzyka zawodowego funkcjonariuszy Państowej Straży Pożarnej w 

kontekście minimalizowania ryzyka psychospołecznego kpt. dr Monika Wojakowska

11907 Ocena rozprzestrzeniania ognia przez elementy o konstrukcji drewnianej dr inż. Paweł Sulik

11891

Badania możliwości wykorzystania metody Wilhelmy'ego do wyznaczania 

histerezy zwilżania materiałów sypkich

dr hab. inż. Andrzej Mizerski, 

prof. SGSP

11892

Optymalizacja doboru ponadstandarowych zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w ramach występujących niezgodności dla budynku 

Galerii Handlowej w Lublińcu mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

13861 Możliwości rozwoju wielorodzinnego budownictwa drewnianego w Polsce dr inż. Paweł Sulik

11711

Organizacja ćwiczeń przeciwpożarowych w szkołach podstawowych na 

terenie miasta Biała Podlaska mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel

11905

Analiza metod ewakuacji z uszkodzonych pojazdów podczas wypadków 

drogowych w zależności od prognozowanych obrażeń osób poszkodowanych st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak

14267

Analiza porównawcza badania emisji dymu z wybranych materiałów metodą 

kalorymetru stożkowego wg ISO 5660 oraz metoda tesku jednokomorowego 

wg ISO 5659-2 mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

11722

Modelowanie przebiegu ewakuacji osób z budynku Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie bryg. dr inż. Robert Piec

11921

Analiza wykorzystania metod alternatywnych wykonywania dostępu oraz 

ewakuacji osó z pojazdów samochodowych podczas wypadków drogowych st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak

11577

Budowanie zaangażowania w Państowej Straży Pożarnej w kontekście 

minimalizowania ryzyka zadowego strażakó Jednostek Ratowniczo-

Gaśniczych kpt. dr Monika Wojakowska

11929 Ocena wpływu wilgotności na stabilność termiczną polikwasu mlekowego

dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. 

SGSP



11932

Analiza metod doraźnej stabilizacji konstrukcji w przypadku katastrof 

budowlanych st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak

11589

Badanie wpływu środków ogniochronnych Maxolin i Burnblock na generację 

gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego płyty OSB st. bryg. dr Barbara Ościłowska

14293

Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz zabezpieczenia baz paliw 

płynnych mł. bryg. dr inż. Bernard Król

14292

Ochrona samochodó pożarniczych przed oddziaływaniem na nie 

promieniowania cieplnego pochodzącego od pożaru st. bryg. dr inż. Ireneusz Naworol

14295 Analiza warunków ewakuacji z budynku Opery Lwowskiej st. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień


