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nr albumu Temat pracy Promotor

12853

Analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku produkcyjno-

magazynowego firmy Izotechnik Sp. z o.o.

mł. bryg. mgr inż. Grzegorz 

Ogrodnik

12854 Analiza sposobów zabezpieczenia procesu magazynowania paliw klasy I

mł. bryg. dr inż. Małgorzata 

Majder-Łopatka

12855

Ergonomia działań ratowniczych z wykorzystaniem kontenerów i zabudów 

stosowanychw PSP dr inż. Włodzimierz Kupicz

12857

Możliwości techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść 

instalacyjnych

mł. bryg. dr inż. Małgorzata 

Majder-Łopatka

12858 Ocena możliwości uodpornienia czujek pożarowych na zjawiska zwodnicze

mł. bryg. dr inż. Przemysław 

Kubica

12862

Oznakowanie materiałów niebezpiecznych - podręczny poradnik kierującego 

akcją ratowniczą st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

12867 Wpływ wydajnośći dyszy spiralnej na skuteczność absorpcji amoniaku kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik

12869

Badanie emisji ciepłą i dymu z wybranych materiałów metodą kalorymetru 

stożkowego wg ISO 5660 mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

12871

Analiza współdziałania grup ratowniczych z jednostkami Państwowej Straży 

Pożarnej

mł. bryg. mgr inż. Karina 

Jarosławska-Kolman

12872

Analiza celowości stosowania pojazdów uterenowionych i terenowych w 

działaniach ratowniczych na przykładzie rejonu chronionego wybranego JRG dr inż. Włodzimierz Kupicz

12873

Analiza zabezpieczenia ogniochronnego wybranych elementów konstrukcji 

stalowej budynku

bryg. dr inż. Renata Kamocka-

Bronisz

12874

Szacowanie stężeń izotopów naturalnych w różnych rodzajach soli spożywczej 

dostępnych na rynku krajowym

dr Aneta Łukaszek-

Chmielewska

12876

Analiza możliwości przebudowy istniejącego obiektu produkcyjno-

magazynowego z uwzględnieniem możliwości zastosowań rozwiązań 

zamiennych lub zastępczych mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

11898

Społeczno-ekonomiczne skutki wystąpienia huraganu dla społeczności lokalnej 

na przykładzie gminy Potworów w 2011 r. st. kpt. dr Aneta Kułakowska

12879

Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania skuteczności proszków 

gaśniczych

dr hab. inż. Andrzej Mizerski, 

prof. SGSP]

12880

Analiza stężeń wybranych naturalnych izotopów promieniotwórczych w 

próbkach kompozytów cementowych

dr Aneta Łukaszek-

Chmielewska

12882 Analiza niezawodności wybranych pojazdów w Państwowej Straży Pożarnej dr inż. Włodzimierz Kupicz

12888

Badanie dymotwórczości wybranych materiałó/wyrobów i toksyczności 

produktów ich rozkładu termicznego i spalania mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

12893 Analiza warunków pożaru samochodu ciężarowego

kpt. mgr inż. Dariusz 

Baranowski

12899

Kompleksowa ocena bezpieczeńśtwa pożarowego budynku - wymagania 

przepisów i ocena ryzyka pożarowego

mł. bryg. dr inż. Przemysław 

Kubica

12903

Analiza stężeń naturalnyc izotopów promieniotwórczych w wybranych 

gatunkach skał naturalnych importowanych oraz rodzimych dostępnych na 

rynku krajowym

dr Aneta Łukaszek-

Chmielewska

12904

Analiza wymagań technicznych dla pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych 

sprowadzanych z zagranicy na przykłądzie powiatu siedleckiego dr inż. Włodzimierz Kupicz

12905

Analiza porównawcza sorbentów i neutralizatorów używanych podczas zdarzeń 

z udziałem kwasu chlorowodorowego

mł. bryg. dr inż. Małgorzata 

Majder-Łopatka



12907

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna 

modrzewiowego bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński

12909

Badanie dymotwórczości z wybranych materiałów metodą testu 

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

11935

Analiza zgrożeń pozarowych i wybuchowych oraz stosowanych zabezpieczeń w 

zakłądzie produkującym opakowania papierowe MONDI Wierzbica dr inż. Marek Woliński

12911

Analiza możliwości zapewnienia spełnienia obowiązujących wymagań 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu 

budynków wysokościowych na przykładzie budynku mieszkalnego z usługami i 

wielopoziomowym garażem zamkniętym mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

12914

Analiza wpływu środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów 

epoksydowych

st. bryg. dr hab. Marzena Półka, 

prof. SGSP

12916

Analiza możliwości rozbudowy istniejącego zakłądu produkcyjno-

magazynowego z częścią socjalno-biurową firmy Energika z uwzględnieniem 

możliwości zastosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel


