
Nr 

albumu Temat pracy dyplomowej Promotor

12766 Lotne związki organiczne w środowisku pracy studentów SGSP

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12767

Analiza działań gaśniczych sił ratowniczych pierwszego rzutu podczas 

pożaru wewnętrznego w mieszkalnym budynku jednorodzinnym st. kpt. dr inż. Marcin Łapicz

12768

Analiza zagrożeń pożarowych i technologicznych występujących w 

wybranym zakładzie produkcji świec mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Kotulek

12769

Analiza stanu jakości powietrza w Rybniku w oparciu o kształtujące ją 

parametry emisyjne i meteorologiczne

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12770 Badanie wpływu składu atmosfery na miedziane stopienia zwarciowe kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski

12771

Badanie efektywności oraz bezpieczeństwa procesu neutralizacji dla 

wybranych neutralizatorów kwasów

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-

Witrylak

12772

Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczeń techniczno - 

budowlanych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza 

Słowackiego w Kielcach mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12774

Analiza możliwości dostosowania do aktualnych wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku użyteczności 

publicznej wykorzystywanego na potrzeby uczelni wyższej mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

12775

Badania zdolności pianotwórczych i płynności pian wytwarzanych z 

różnych urządzeń pianotwórczych dr inż. Bernard Król

12776

Badania płynności pian wytwarzanych z różnych środków 

pianotwórczych dr inż. Bernard Król

12777

Analiza warunków ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowanych 

zabezpieczeń przeciwpożarowych w Collegium Gostomianum w 

Sandomierzu mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12778

Wpływ typu ubrań ratowniczych na właściwości ochronne przed 

promieniowaniem jonizującym dr inż. Agnieszka Górksa

12779

Wpływ dodatków zwilżających do wody na zdolność penetracji 

zwęglonego drewna dr inż. Bernard Król

12780

Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń 

typu escape room na przykładzie wybranego budynku mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12781

Badania zdolności tworzenia filmu wodnego przez roztwory środków 

pianotwórczych typy AFFF dr inż. Bernard Król

12782

Analiza i ocena zagrożeń pożaroych w obiekcie Cukrownia 

"Kruszwica" w Kruszwicy kpt. dr inż. Sylwia Boroń

12783

Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w 

materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie na 

przykładzie cementu dr inż. Agnieszka Górska

12784

Lotne związki organiczne w strefie zakwaterowania studentów Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12785

Modelowanie numeryczne wpływu potencjalnych źródeł ciepła na 

proces zabezpieczenia pomieszczeń gazami gaśniczymi. kpt. dr inż. Sylwia Boroń

12786

Analiza wytrzymałości butli stalowej aparatu powietrznego w 

warunkach pożarowych przy zastosowaniu metod numerycznych oraz 

badań poligonowych w warunkach rzeczywistych mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
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12787

Analiza wpływu stopnia rozdrobnienia tworzywa sztucznego na skład 

powstałych produktów rozkładu termicznego i spalania

mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-

Łopatka

12788

Ocena wpływu emisji komunikacyjnej w Warszawie na 

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i tlenkami 

azotu

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12789

Analiza stężeń wybranych izotopów promieniotwórczych w 

sorbentach stosowanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych przez 

Państwową Straż Pożarną dr inż. Agnieszka Górksa

12790 Sposoby ewakuacji poszkodowanych z pojazdów samochodowych

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12791

Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczeń techniczno-

budowlanych w szkole podstawowej i liceum w Nysie mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12793

Ocena wpływu emisji komunalnej w Warszawie na zanieczyszczenie 

powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz dwutlenkiem siarki

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12794

Analiza warunków techniczno-budowlanych oraz warunków 

ewakuacji obiektu Centrum Handlowego "Galardia" w 

Starachowicach mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12796

Stochastyczny model szacowania prawdopodobieństwa osiągnięcia 

temperatury krytycznej elementów stalowych mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski

12795

Analiza dostępności i wykorzystania Automatycznego Defibrylatora 

Zewnętrznego w działaniach Państwowej i Ochotniczej Straży 

Pożarnej na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego i 

Pomorskiego

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12797

Analiza wpływu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia 

strażaka na jego wydatek energetyczny i obciążenie pracą

mł. bryg. mgr inż. Przemysław 

Kowalczyk

12798

Diagnoza niewłaściwych stanów pracy motopompy przenośnej na 

podstawie rozkładu tercjowego dźwięku kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik

11894

Analiza zagrożeń podczas działań ratowniczych w zdarzeniach z 

udziałem pojazdów samochodowych st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak

12799

Przebieg destrukcji termicznej tworzyw sztucznych w warunkach 

tlenowych i beztlenowych

mł. Bryg. dr inż. Małgorzata Majder-

Łopatka

12406 Ocena absorbcji amoniaku wodą o różnej temperaturze kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik

12800

Analiza zagrożeń występujących na składowisku odpadów 

komunalnych Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-

Witrylak

12801

Opracowanie propozycji konfiguracji usługi powiadomienia o 

niebezpieczeństwie (PoN) w systemie łączności radiowej w 

stamdardzie DMR w Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr. inż. Przemysław Bylica

12802

Analiza stężeń naturalnych izotopów w materiałach 

wykończeniowych powszechnie stosowanych w budownictwie na 

przykładzie farb dr inż. Agnieszka Górksa

12803

Badanie wpływu dymotwórczości materiałów palnych na czas 

zadziałania czujek dymu dr inż. Waldemar Wnęk

12411

Zawartość lotnych związków organicznych w powietrzu na terenie 

jednostki ratowniczo - gaśniczej, ocena potencjalnych źródeł ich 

pochodzenia oraz negatywnego wpływu na zdrowie strażaka 

ARTYKUŁ

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12804

Model ewakuacji osób z budynku w trakcie pożaru dla klatek 

schodowych mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski

12805

Analiza możliwości powstawania pożarów w wyniku eksploatacji 

urządzeń grzewczych w domach jednorodzinnych mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Kotulek

12806

Analiza porównawcza dymotwórczości wybranych tekstylnych 

wykładzin podłogowych

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

SGSP



12413

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna jesionu bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński

12807

Analiza działania środków zwilżających na chłonność sorbentu 

Compakt

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-

Witrylak

12808

Badania termograficzne wybranych prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski

12809

Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczeń techniczno-

budowlanych w Domu Studenckim Akademii Wychowania Fizycznego mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12810

Wpływ rodzaju drewna na czas zadziałania automatycznych czujek 

dymu. kpt. mgr inż. Sylwia Boroń

12811

Analiza zagrożeń związanych z niekontrolowanym przedostaniem się 

tlenku węgla do miejsc przebywania ludzi mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Kotulek

12812

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna gruszy bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński

12816

Badanie wpływu odtłuszczacza Sintan na właściwości sorpcyjne 

wybranych sorbentów

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-

Witrylak

12817

Analiza wykorzystania termowizji w działaniach ratowniczo-

gaśniczych st. bryg. dr inż. Andrzej Marciniak

12818

Porównanie zakresu czynności wykonywanych przez ratownika w 

ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownika 

medycznego

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12820

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna lipy bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński

12821

Analiza zagrożeń związanych z transportem kołowym 

rozpuszczalników organicznyh

mł. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-

Witrylak

12822

Analiza różnic w postępowaniu ratowniczym z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy u dzieci i dorosłych

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12823

Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ewakuacji w hali 

wystawienniczej w Warszawie mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12824

Stężenia TSP w pomieszczeniach biurowych i stanowiskach 

kierowania wybranych Komend Powiatowych PSP

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12825 Techniki zaopatrywania dróg oddechowych w medycynie ratunkowej

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12826

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 

w wybranych miastach południowej części Polski w latach 2017-2018

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12828

Analiza zagrożeń wynikających z awaryjnego uwolnienia gazu LPG na 

stacji auto-gaz w oparciu o symulacje numeryczne w programie 

ANSYS mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

12829 Analiza postępowania ratowniczego w przypadku zatrucia wziewnego

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12830

Analiza właściwości palnych i termicznych wytyowanych wykładzin 

podłogowych ARTYKUŁ

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

SGSP

12831

Zmęczenie fizyczne jako czynnik wpływający na efektywność 

resuscytacji krążeniowo oddechowej wykonywanej przez 

wykwalifikowanych ratowników oraz osoby cywilne

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12833

Ocena jakości prowadzonej resuscytacji krążeniowo - oddechowej 

przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na wybranym 

modelu szkoleniowym

mł. bryg. mgr inż. Karina Jarosławska-

Kolman

12834

Analiza zagrożeń pożarowych i technologicznych występujących w 

zakładach produkujących energię elektryczną na przykładzie wybranej 

stolarni mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Kotulek



12835

Stężenia pyłów PM4 w pomieszczeniach biurowych i stanowiskach 

kierowania wybranych Komend Powiatowych PSP

dr hab. Inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, 

prof. SGSP

12836

Badanie wyposażenia ostrzegawczego nagłośnieniowego wybranych 

pojazdów uprzywilejowanych st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

12837

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna jodły bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński

12838

Modelowanie numeryczne wpływu wentylacji przewietrzającej na 

czas użytkowania pomieszczeń po gaszeniu gazem kpt. dr inż. Sylwia Boroń

12839

Analiza możliwości dostosowania do aktualnych wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa pożarowego istniejącego budynku szkolnej hali 

sportowej w związku z przekształceniem szkoły na potrzeby placówki 

specjalnej dla osób niepełnosprawnych mł. bryg. mgr inż. Paweł Wróbel

12841

Analiza obciążenia pracą ratownika podczas użytkowania różnych 

rodzajów odzieży ochronnej

mł. bryg. mgr inż. Przemysław 

Kowalczyk

12842

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna klonu bryg. mgr inż. Eligiusz Starzyński

12843

Analiza zagrożeń pożarowych i technologicznych występujących w 

zakładach produkujących energię elektryczną na przykładzie wybranej 

elektrociepłowni mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Kotulek

12844

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna olchowego st. bryg. dr Barbara Ościłowska

12845

Analiza zagrożenia pożarowego oraz warunków ewakuacji w budynku 

Starostwa Powiatowego w Opocznie mł. bryg. dr inż. Mariusz Pecio

12455

Badanie ergonomii pojazdó pożarniczych zabudowanych na podwoziu 

MAN TGM dr inż. Włodzimierz Kupicz

12846

Określenie niewłaściwych stanów pracy silnika spalinowego na 

podstawie temperatury spalin kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik

12847

Analiza wpływu wybranych proszków gaśniczych na zapalenie od 

nagrzanej powierzni wytypowanych pyłów palnych 

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

SGSP

12848

Modelowanie elementów zachowań społecznych podczas ewakuacji z 

budynku w trakcie pożaru mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski

12849

Mobilny kalkulator do wyznaczania parametrów taktycznych 

rozwinięć gaśniczych mł. bryg. mgr inż. Stanisław Łazowy

12850

Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego 

drewna grabowego st. bryg. dr Barbara Ościłowska

12851

Analiza stężeń wybranych izotopów w materiałach składających się z 

polimerów syntetycznych lub zmodyfikowanych polimerów 

naturalnych dr inż. Agnieszk Górska


