
LP.
KOMÓRKA 

ORG.
NAZWISKO I IMIĘ STOPIEŃ TYTUŁ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH I STOPNIA (min. 5 tematów) TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH NA STUDIACH II STOPNIA (min. 5 tematów) 

1. Badania płynności pian ciężkich. 1. Intensywnośc podawania wody podczas pożarów - wymagania i praktyka.

2. Badanie własciwości pian wytwarzanych przy użyciu podręcznego sprzetu gaśniczego. 2. Pożary pojazdów zasilanych prądem elektrycznym - bezpieczeństwo ratowników i efektywność działań.

3. Badanie zdolności wnikania wodnych roztworów środków pianotwórczych w struktury porowate.
3. Analiza konstrukcji podręcznego sprzetu gaśniczego pod kątem wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa 

ich stosowania.

4. Bezpieczeństwo stosowania środków gaśniczych przy zagrożeniu porażeniem pradem 

elektrycznym.
4. Koncepcja gaszenia pożarów z użyciem pian gaśniczych dla powiatu.

5. Badanie zdolności sorpcyjnych materiałów odpadowych. 5. Pożary składowisk odpadów w Polsce i w Europie - analiza działań gaśniczych.

1. Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności ksrg na terenie  wybranego powiatu 

(województwa).

1. Ocena funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności 

na obszarze wybranego powiatu (województwa).

2. Analiza organizacyjna systemu łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz 

współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie wybranego powiatu (województwa).

2. Koncepcja organizacyjno-techniczna budowy systemu łączności trankingowej 

w standardzie TETRA na terenie wybranego województwa (powiatu).

3. Analiza organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym na przykładzie 

wybranych akcji ratowniczo-gaśniczych.

3. Analiza stanu dokumentacji z zakresu łączności w jednostkach PSP 

na przykładzie wybranego województwa. 

4. Ocena organizacji systemu łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz 

współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie wybranego powiatu (województwa).

4. Analiza techniczno-funkcjonalna wybranych systemów pozycjonowania w aspekcie bezpieczeństwa działań 

ratowniczych.

5. Analiza systemów łączności wykorzystywanych przez specjalistyczne grupy ratownicze na 

przykładzie grup ….

5. Ocena funkcjonowania systemu łączności zarządzania kryzysowego 

w wybranym powiecie (województwie).

1. Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego powiatu. 1. Analiza i ocena przyczyn ograniczeń i trudności w korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

2. Analiza stanu zabezpieczenia logistycznego jednostek ochotniczej straży pożarnej 2. Ocena zasadności przypadków odstąpienia od zasad uznanych za bezpieczne w ratownictwie.

3. Ocena współdziałania służb i podmiotów przy działaniach ratowniczych na terenie województwa 

(powiatu).
3. Projekt metodyki oceny poprawności przebiegu działań ratowniczych.

4. Projekt procedury organizacji działań ratowniczych przy pożarze w budynku mieszkalnym. 4. Projekt metodyki dla organizacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych w ksrg.

5. Opracowanie metodyki szkolenia służb dyżurnych stanowisk kierowania komendantów 

powiatowych PSP.
5. Ocena możliwości prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych na przykładzie wybranego obszaru.

1. Operacyjne metody wyznaczania wydatku gaśniczego.
1. Analiza wybranych wariantów taktycznych pododdziałów ratowniczo-gaśniczych z użyciem środków 

pianotwórczych

2. Koncepcja ćwiczeń doskonalących dla JRG z wykorzystaniem trenażera kontenerowego. 2. Projekt Kart Informacyjno-Dojazdowych dla obiektów o szczególnym zagrożeniu pożarowym

3. Ocena zastosowania wentylacji taktycznej podczas pożarów wewnętrznych. 3. Ocena możliwości taktyczno-technicznych sekcji pompowo-wężowej

4. Rola rozpoznania w procesie podejmowania decyzji przez KDR podczas pożaru 4. Projekt ćwiczeń doskonalących dla plutonu ratowniczego na przykładzie sił JRG

5. Ocena taktyki pododdziałów ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru lasu 5. Analiza narzędzi wspomagających pracę KDR na miejscu zdarzenia ratowniczego

1.Identyfikacja i analiza zagrożeń w funkcjonowaniu instalacji gazu plynnego w lakierni proszkowej 

(lub inna wersja podobnego tematu}
1.Metody bezwykopkowe budowy przewodów infrastruktury komunalnej 

Analiza zagrożeń technicznych dla wybranego obszaru 2.Analiza gospodarki odpadami dla wybranego powiatu (lub gminy itd.) 

3.Analiza procesu ewakuacji ludzi na przykładzie wybranego budynku 3.Analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym wybranego powiatu 

4.Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów  leśnych na wybranym obszarze 4.Analiza zaopatrzenia w wodę wody do gaszenia pożarów na wybranym obszarze

5.Wymagania stawiane budynkom przez zielone certyfikaty 5.Analiza zabezpieczeń pożarowych w budynkach zabytkowych na wybranym przykładzie

6.Ocena wybranych zgadnień zaopatrzenia w wodę dla danego miasta (powiatu)
6.Analiza wybranych zagadnień wykorzystania sieci wodociągowych na potrzeby przeciwpożarowe dla danego 

obszaru

1. Zagrożenia związane z eutrofizacją wód wykorzystywanych w celach rekreacyjnych. 1. Analiza zagrożeń wynikających z emisji pyłu zawieszonego z liniowych źródeł komunikacyjnych.

2. Ekologiczne aspekty związane z działalnością składowiska odpadów. 2. Metodyka i skuteczność neutralizacji cieczy ropopochodnych w transporcie drogowym podczas awarii.

3. Ocena możliwości zastosowania wstępnego badania identyfikacyjnego grup substancji,

wykorzystującego ich szybkość parowania.

3. Identyfikacja tworzyw sztucznych oraz zagrożenia związane z ich spalaniem w niekontrolowanych warunkach.

4. Analiza wyników testów sprawności fizycznej strażaków w wybranych jednostkach PSP 4. Ocena zdolności sorpcyjnych wybranych minerałów w odniesieniu do substancji ropopochodnych.

5. Analiza konieczności uzdatniania wody w indywidualnym gospodarstwie domowym 5. Analiza możliwości wystąpienia awarii w zakładzie z amoniakalną instalacją chłodniczą.

1. Badanie chłonności materiałów naturalnych 1. Opracowanie koncepcji działań jednostek PSP w zdarzeniach z udziałem cieczy kriogenicznych.

2. Badanie składu produktów pirolizy pianki poliuretanowej 2. Wpływ rodzaju podłoża i warunków meteorologicznych na szybkość parowania wybranych węglowodorów

3. Badanie składu produktów rozkładu termicznego pianki poliuretanowej 3. Analiza skutków awarii przemysłowej na przykładzie .....

4. Analiza zagrożeń chemicznych występujących na terenie powiatu...... 4. Analiza zagrożeń chemicznych występujących na terenie Zakładu........

5. Analiza zagrożeń stwarzanych przez pirosiarczki w instalacjach przerobu ropy naftowej 5. Analiza wpływu średnicy pożaru rozlewiska na powstałe efekty fizyczne

1. Badanie wpływu rodzaju sorbentu na proces sorpcji wybranych substancji ropopochodnych.
1. Analiza procesu parowania wybranych substancji ropopochodnych w symulowanych warunkach zdarzenia 

drogowego.

2. Badanie wpływu składu sorbentu na proces sorpcji wybranych substancji ropopochodnych.
2. Analiza procesu parowania wybranych płynów eksploatacyjnych w symulowanych warunkach zdarzenia 

drogowego.

3. Zastosowanie metody barwienia grama w analizie występowania drobnoustrojów na wybranej 

powierzchni.
3. Analiza procesu parowania wybranych substancji organicznych z różnych powierzchni.

4. Badane wpływu składu gleby na proces przesiąkania wybranych substancji ropopochodnych. 4. Analiza procesu przesiąkania wybranych substancji ropopochodnych dla wybranych typów gleb.

5. Badane wpływu składu gleby na proces przesiąkania wybranych płynów eksploatacyjnych. 5. Analiza procesu przesiąkania wybranych płynów eksploatacyjnych dla wybranych typów gleb.
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1. Analiza wpływu awarii zespołu elektrofiltrów w przykładowej elektrowni na poziom i odległość 

występienia maksymalnych stężeń PM2.5 i PM10

1. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zajmowanym przez funkcjonariusza PSP wraz z analizą zdarzeń 

potencjalnie niebezpiecznych

2. Analiza wpływu awarii instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin w przykładowej elektrowni 

na poziom i odległość występienia maksymalnych stężeń NO2 i SO2

2. Ocena ryzyka nowotworowego związanego z ekspozycją mieszkańców Warszawy na wybrane składniki pylu 

zawieszonego

3. Analiza wieloletnich trendów zmian stężenia PM10 w Warszawie
3. Ocena ryzyka nowotworowego związanego z ekspozycją mieszkańców Zabrza na wybrane składniki pylu 

zawieszonego

4. Analiza wpływu dodatku biomasy na roczną emisję PM10 na przykładzie kilku typowych kotłów 

grzewczych
4. Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce rtęcią gazową

5. Analiza wpływu rodzaju zabudowy na propagację zanieczyszczeń w atmosferze bazująca na ocenie 

zmienności wartości współczynnika szorstkości terenu
5. Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi

1. Tematy dotyczące działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego
1. Tematy dotyczące  modelowania zdarzeń awaryjnych w przemyśle/transporcie itd. przy wykorzystaniu symulacji 

numerycznych w programie ANSYS/modelowania matematycznego/eksperymentu

2. Tematy dotyczące prewencji/zapobiegania poważnym awariom

1. Ocena procesu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia PSP w 

Łapach.

1. Analiza wybranych obszarów wspołdziałania Krajowego Systemy Wykrywania Skażeń i Alarmowania z Krajowym 

System Ratowniczo - Gaśniczym.

2. Analiza wspópracy SGRW z innymi specjalistycznymi grupami ratowniczymi w działaniach 

ratowniczych.
2. Analiza procesu decyzyjnego w sytacjach kryzysowych wywołanych czynnikami CBRN

3. Ocena stanu zabezpieczenia ppoż. firmy Samasz w Zabłudowie
3. Koncepcja prowadzonych działań z zakresu ochrony ludności po wystąpeniu skażenia wywołanego awarią 

elektrowni atomowej. 

4. Analiza metod i technik wykrywania skażeń wywołanych czynnami CBRN.
4. Ocena świadomości pracowników/mieszkańców z zakresu zasad postępowania w przypadku użycia broni 

masowego rażenia.

5. Koncepca organizacji procesu dekontaminacji wstępnej po wystąpieniu skażenia radiacyjnego na 

wybranym obszarze.

5. Analiza przygotowania jednostek ratowniczo - gaśniczych w wybranym województwie na skażenia wywołane 

czynnikami CBRN.

1. Koncepcja wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w wybranej dziedzinie ratownictwa 1. Analiza możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w wybranej dziedzinie ratownictwa

2. Koncepcja wykorzystania robotów lądowych w wybranej dziedzinie ratownictwa 2. Analiza możliwości wykorzystania robotów lądowych w wybranej dziedzinie ratownictwa

3. Koncepcja działań gaśniczych prowadzonych z użyciem mgły wodnej 3. Analiza skuteczności działań gaśniczych prowadzonych z użyciem mgły wodnej

4. Zastosowanie modelowania pożarów w analizie bezpieczeństwa ewakuacji 4. Analiza bezpieczeństwa ewakuacji z zastosowaniem modelowania pożarów

5. Zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach ratowniczych 5. Analiza efektywności działań ratowniczych na poziomie strategicznym na przykładzie wybranego rodzaju zdarzenia

1.  Analiza wymagań dla wybranych ochron osobistych strażaka 1. Wpływ przyspieszonego stażenia na wytrzymałość tkanin ubrania specjalnego strażaka

2.  Analiza parametrów wytrzymałościowych tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego strazaka 2. Wpływ zużycia ściernego na wytrzymałość tkanin ubrania specjalnego strażaka

3.  Wpływ podwyższonych temperatur na parametry wytrzymałościowe wybranego gatunku stali 3. Wpływ temperatury na wytrzymałość materiału skorupy hełmu stażackiego

4. Ocena parametrów techniczno-użytkowych wybranych ochron osobistych strażaka 4. Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe wybranego gatunku stali

5. Badanie udarności stali w warunkach popożarowych 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego wybranej konstrukcji stalowej

1. Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość wybranych gatunków drewna przy 

ściskaniu

1Analiza wpływu środowiska pożaru na zmianę podstawowych parametrów wytrzymałościowych materiałów 

konstrukcyjnych.

2 .Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość wybranych gatunków drewna przy 

zginaniu
2. Analiza działan ratownicchych podczas katastrof budowlanych

3. Badanie udarności wybranych gatunków stali konstrukcyjnej w warunkach pożaru 3.Analiza wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość wybranych gatunków drewna przy rozciąganiu

4. Badanie przyczepności stali klasy C do betonu 4. Badanie przyczepności Stali klasy A do betonu C40/50

5 Badanie wpływu wysokich temperatur na wytrzymałość betonu z kruszywem recyklingowym 5. Projekt biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranej hali o konstrukcji stalowej

1. Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wybranego zakładu produkcyjnego, obiektu 

użyteczności publicznej lub innego obiektu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów 

żródeł wody i ich wydajności ( do sprecyzowania ).

1. Analiza i ocena zagrożeń mogących wystapić w ZZR lub ZDR zlokalizowanych na terenie wybranej gminy, powiatu 

lub województwa ze szczególnym uwzględnieniem planów bezpieczeństwa ( do sprecyzowania ). 

2. Koncepcja organizacji współpracy KM i KP PSP z przedsiębiostwami wodociągowymi w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie skutecznego prowadzenia akcji gaszenia 

pozarów w wybranej gminie lub w wybranym powiecie ( do sprecyzowania ).

2 . Ocena stopnia zagrożeń substancjami niebezpiecznymi - metan lub siarkowodór na przykładzie oczyszczalni 

scieków  w wybranej gminie lub wybranym powiecie ( do spraecyzowania ).                                                                                                                                        

3. Analiza przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów, wydajności i wielkości 

zasobów wodnych oraz możliwości ich poboru do gaszenia pożarów i likwidacji zdarzeń w wybranej 

gminie, powiecie lub województwie ( do sprecyzowania ).

3. Analiza i ocena wozów strazackich ze zbiornikami wodnymi w aspekcie funkcjonalnycm biorących udział w akcjach 

ratowniczo - gasniczych na terenie wybranej gminy lub wybranego powiatu ( do sprecyzowania ).

4. Analiza i ocena zużycia środków gasniczych w akcjach ratowniczo - gaśniczych JRG PSP w okresie lat 

2016 - 2020 w wybranej gminie, powiecie lub województwie (do sprecyzowania).                                                                                                         
4. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia pozarów i innych zdarzeń na terenie wybranej gminy lub wybranego 

powiatu ( do sprecyzowania ).         

5. Analiza i ocena możliwości zwiększenia ciśnienia wody i natężenia przepływu w sieci wodociągowej 

w akcjach ratowniczo - gaśniczych wymagających stałego podawania wody w dłuższym okresie 

czasowym na terenie wybranej gminy ( do sprecyzowania ).                                                                                                                                

5. Analiza i ocena czasu uruchomienia hydrantów zewnętrznych podziemnych i nadziemnych w akcjach ratowniczo - 

gasniczych na terenie wybranej gminy lub powiatu ( do spraecyzowania ).  

1. Analiza porównawcza charaktersytyk rzeczywistych i teoretycznych pomp wirowych połączonych 

szeregowo lub równolegle.

1. Ogólna koncepcja stanowiska laboratoryjnego do badania charakterystyk przepływowych prądownic i działek 

wodnych.

2. Analiza doboru najlepszej konfiguracji rozwinięć linii weżowych przy zadanym pożarze i sprzęcie 

pożarniczym.

2. Analiza porównawcza rozkładu temperatury podczas pożaru wewnętrznego z wynikami uzyskanymi z modelu 

strefowego dla wybranych materiałów palnych.

3. Analiza zdolności gaśniczych wybranego samochodu pożarniczego przy różnych wariantach jego 

wyposażenia.

3. Analiza porównawcza rozkładów temperatury uzyskanych z modelu hybrydowego pożaru i podczas procesu 

spalania pianki poliuretanowej w pomieszczeniu zamkniętym.

4. Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych prądownic wodnych typu Turbo na ich 

właściwości gaśnicze.
4. Analiza krytyczna literatury światowej związanej ze zjawiskiem pożarów wędrujących (travelling fires).

5. Analiza porównawcza rozkładu temperatury w pomieszczeniu zamkniętym podczas spalania 

drewna i pianki poliuretanowej.
5. Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych współczesnych lanc mgłowych na ich właściwości gaśnicze i użytkowe. 
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1. Ocena przydatności systemu przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode w wybranym powiecie
1. Analiza wymagań dotyczących  ppoż. zaopatrzenia w wodę w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej

2. Analiza zużycia wody i środków gaśniczych w wybranym powiecie
2. Analiza wymagań dotyczących ppoż. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszeniaw świetle rzeczywistego 

zużycia wody

3. Analiza wykorzystania sprzętu ratownic\zo-gasniczego w akcjach na przykładzie wybranej jednostki 3.Analiza zmian w przepisach techniczno budowlanych w odniesieniu do budynków uzyteczności publicznej

4. Analiza bezpieczeństwa pozarowego w wybranym obiekcie
4. Analiza zagrożeń i zabezpieczeń ppoż. wybranego procesu technologicznego

5. Analiza zagrożeń w wybranym procesie technologicznym 5. Analiza zagrożeń na stacjach paliw związanych z dystrybucją paliw gazowych 

1. Badanie dynamiki rozwoju pożaru samochodu osobowego.
1. Ocena skuteczności  monitoringu elektronicznego w ochronie przeciwpożarowej składowisk i wysypisk odpadów 

miejskich

2. Analiza zagrożeń związanych z pożarami pojazdów hybrydowych i elektrycznych 2. Analiza dynamiki rozwoju pożaru pokrywy gleby.

3. Symulacja komputerowa rozwoju pożaru samochodu osobowego z weryfikacją wynikami 

uzyskanymi w eksperymencie.

3.  Możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych umieszczonych na dronach  w ratownictwie i ochronie 

środowiska. 

4. Analiza dynamiki rozwoju pożaru pokrywy gleby. 4.Opracowanie projektu metodyki szkolenia w zakresie stosowania kamer termowizyjnych w ratownictwie.

5. Ocena możliwości wykorzystania techniki satelitarnej  w aspekcie szacowania skutków pożaru. 5. Ocena przydatności wybranego typu kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczo  gaśniczych i profilaktyce.

1. Analiza porównawcza pojazdów uterenowionych i miejskich pod względem parametrów 

taktycznych i ergonomii
1. Bezpieczeńśtwo ekslpoatacji pojazdów pożarniczych - wpływ systemów specjalnych.

2.Wybrane aspekty pracy z użyciem pojazdu ratowniczo gaśniczego w porównaniu do pojazdów 

gaśniczego i ratownictwa techniczego
2. Wpływ nowoczesnych technologii na działania ratownicze z użyciem narzędzi ratownictwa technicznego

3. Analiza wytycznych wyposażenia pojazdu pierwszowyjazdowych na podstawie statystyk zdarzeń w 

woj lubelskim.
3. Analiza niezawodności pojazdów pożarniczych

4. Analiza urządzeń sygnalizacyjnych pojazdów pożarniczych 4. Analiza ergonomii rozwiązań konstrukcyjnych kontenerów pożarniczych

5. Wpływ rozdzajów zabudowy na ergonomię działań ratowników na podstawie wybranych pojazdów 5. Projekt wymagań taktyczno technicznych pojazdów ratowniczo gaśniczych

1. Analiza zdarzeń niepożądanych w wybranym województwie 1. Analiza wykorzystania sprzętu pożarniczego podczas miejscowych zagrożeń w wybranym województwie

2. Analiza wykorzystania sprzętu pożarniczego wybranej komendy miejskiej/powiatowej 2. Analiza wykorzystania sprzętu pożarniczego podczas pożarów w wybranym województwie

3. Analiza wykorzystania pojazdów pożarniczych wybranej komendy miejskiej/powiatowej 3. Analiza niezawodności pojazdów pożarniczych wybranej komendy miejskiej/powiatowej

4. Określenie parametrów technicznych i użytkowych wybranej prądownicy wodnej 4. Określenie parametrów technicznych i użytkowych wybranych prądownic wodnych

5. Określenie parametrów technicznych i użytkowych wybranej gaśnicy wodnej mgłowej 5. Określenie parametrów technicznych i użytkowych wybranych gaśnic wodnych mgłowych

1. Badanie wpływu nieliniowych odbiorników prądu na pracę transformatorów energetycznych 1. Zastosowanie środowiska ANSYS do modelowania zasięgów strefy zagrożenia wybuchem

2. Budowa modelu dźwigu dla ekip ratunkowych z wykorzystaniem sterownika PLC 
2.  Projekt i wykonanie stanowiska do pomiaru nagrzewania się przewodów elektrycznych podczas przetężenia z 

wykorzystaniem urządzeń Advantech

3. Symulacja awaryjnych stanów pracy wybranego urządzenia elektrycznego 3. Analiza niepewności pomiarowej wybranych badań normowych materiałów palnych

4. Badanie możliwości zastosowania sterowników PLC pod kątem bezpieczeństwa procesowego 
4. Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych przy modelowaniu procesu nagrzewania przewodów 

elektrycznych podczas przeciążenia i zwarcia

5.Koncepcja geograficznej relokacji sił i środków PSP w zależności od liczby zdarzeń 
5. Metody numeryczne ekstrapolacji wyników pomiarów na przykładzie przepływu prądu elektrycznego w strumieniu 

wodnym 

1. Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku ZL I, ZLII lub ZLV. 1.Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowe garaży podziemnych w kontekście zmian w przepisach.

2. Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku PM
2.Jednoskowe dopuszczenia wyrobów i systemów w ochronie przeciwpożarowej budynków.

3.Koncepcja ewakuacji wybranego obiektu budowlanego o znacznej złożoności. 3.Analiza danych  statystycznych pożarów w garażach podziemnych.

4.Analiza danych statystycznych rozwiązań zaminennnych dla dróg pożarowych z wybranego województwa.

1. Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku ZL
1. Wytyczne w zakresie wymagań ewakuacyjnych na podstawie analizy bezpieczeństwa pożarowego wybranego 

budynku ZL I/ZL II/ZL V

2. Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku PM
2. Optymalizacja doboru rozwiązań zamiennych na podstawie analizy bezpieczeństwa pożarowego wybranego 

budynku ZL I/ZL II/ZL V

3. Analiza specyficznych warunków ewakuacji w budynku ZL I/ZL II/ZL V 3. Wykorzystanie multisymulacji do oceny bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku

4. Analiza porównawcza wybranych zabezpieczeń konstrukcji  drewnianych/stalowych/betonowych 4. Perspektywy zmian w przepisach techniczno-budowlanych w obszarze wymagań bezpieczeństwa pożarowego

5. Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego tunelu komunikacyjnego
5. Ocena zasadności stosowania wentylacji oddymiającej w budynkach wyposażonych w samoczynne urządzenia 

gaśnicze wodne

Analiza warunków bezpieczeństwa pożarowego wybranego obiektu budowlanego Analiza danych statystycznych dotyczących pożarów w Polsce (w określonym zakresie)

Koncepcja zabezpieczenia przed zadymieniem wybranego obiektu budowlanego o znacznej skali lub 

złożoności
Analiza porównawcza w zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych w innych krajach (w określonym zakresie)

Koncepcja ewakuacji wybranego obiektu budowlanego o znacznej złożoności. Analiza porównawcza kosztów związanych z zastosowaniem różnych strategii ochrony przeciwpożarowej

Koncepcja optymalizacji w zakresie podnoszenia/zapewniania odporności ogniowej elementów 

konstrukcji budowlanych (stalowych, żelbetowych, drewnianych)
Analiza porównawcza wyników prognoz warunków ewakuacji z użyciem różnych dostępnych metod analitycznych

Analiza porównawcza obliczeń temperatury gorącej warstwy dymu z użyciem Eurokodu i innych 

metod obliczeniowych

Analiza porównawcza wyników prognoz dynamiki rozwoju pożaru z użyciem metod komputerowych i obliczeń 

inżynierskich

1. Bezpieczeństwo pożarowe oraz scenariusze kryzysowe dla tuneli / stacji metra w transporcie 

publicznym.

1. Wpływ oddziaływania środowiska pożaru na zmianę podstawowych parametrów wytrzymałościowych materiałów i 

wyrobów budowlanych.

2. Analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wybranego obiektu (ZL I, ZL II, ZL III, ZLV).
2. Analiza porównawcza oraz ocena wpływu ciśnienia zasilania/wydajności/kąta rozpylenia/ na rozkład intensywności 

zraszania prądownicy wodnej (mgłowej).

3. Analiza katastrof budowlanych oraz udział PSP w likwidacji ich skutków. 3. Bezpieczeństwo ekip ratowniczych podczas prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych

4. Ochrona przeciwpowodziowa wybranego powiatu / województwa / w planowaniu kryzysowym. 4. Ocena ochrony przeciwpowodziowej dla wybranego powiatu / województwa / w planowaniu kryzysowym.

5. Wpływ ciśnienia zasilania/wydajności/kąta rozpylenia/ na rozkład intensywności zraszania dla 

wybranej prądownicy wodnej.
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1. Badanie przemian fazowych wybranych polimerów konstrukcyjnych 1. Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym

2. Badanie przemian fazowych wybranych poliamidów 2. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych w budownictwie

3. Badanie przemian fazowych wybranych polimerów biodegradowalnych 3. Analiza wpływu procesu starzenia na wybrane właściwości materiałów polimerowych

4. Analiza stanu zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w Polsce 4. Ocena zmian właściwości termicznych folii polietylenowych po degradacji w glebie

5. Analiza stanu zagospodarowania wybranej grupy odpadów przemysłowych 5. Ocena zmian właściwości cieplnych wybranych polimerów po degradacji hydrolitycznej

1. Analiza rozwiązań elewacyjnych w aspekcie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej 

budynków
1. Projektowanie murowanych ścian oddzielenia przeciwpożarowego z uwzględnieniem wymagań norm europejskich

2. Analiza rozwiązań dachowych w aspekcie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej 

budynków
2. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego stalowej konstrukcji nośnej

3. Analiza bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie budynku ZLII 3. Odporność ogniowa elementów ściennych wykonanych w technologii prefabrykowanej

4. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego drewnianej zabytkowej budowli sakralnej 4. Bierne zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji – analiza współczesnych metod

5. Znaczenie szczelności i izolacyjności ogniowej w budowlanych przegrodach przeciwpożarowych 5. Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych elementów wbudowanych w granicy stref pożarowych budynków

1. Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku 

użyteczności publicznej.
1. Modelowanie zabezpieczenia SUG-gazowymi serwerowni chłodzonej systemem zimny/ciepły korytarz.

2. Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku 

produkcyjnym.

2. Wpływ wytycznych VdS, NFPA 2001 oraz ISO 14520 dotyczących projektowania SUG-gazowych na poziom 

bezpieczeństwa wybranego obiektu.

3. Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku 

zamieszkania zbiorowego.

3. Wpływ wytycznych PN-M-51250-01, NFPA 12 oraz ISO 6183 dotyczących projektowania SUG-gazowych na 

dwutlenek węgla na poziom bezpieczeństwa wybranego obiektu

4. Analiza zagrożeń i stosowane środki bezpieczeństwa w pomieszczeniu chronionym SUG-gazowymi 

w trakcie normalnych warunków pracy oraz w czasie pożaru.
4. Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego na temat badania wentylatora strumieniowego. 

5. Projekt systemu stałych urządzeń gaśniczych gazowych w wybranym obiekcie.
5. Modelowanie numeryczne CFD w badaniach i projektowaniu dostarczania i rozdziału gazu gaśniczego w 

pomieszczeniach chronionych. 

1. Ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku użyteczności publicznej. 1. Metody ograniczania fałszywych alarmów SSP.

2. Koncepcja dostosowania istniejącego budynku do wymagań ochrony ppoż. 2. Porównanie standardów projektowania oddymiania klatek schodowych.

3. Projekt systemu sygnalizacji pożarowej wybranego obiektu. 3. Badanie podatności czujek pożarowych na pobudzanie pyłami.

4. Projekt instalacji tryskczowej wybranego obiektu. 4. Zasady opracowywania scenariuszy pożarowych.

5. Projekty urządzenia do usuwania dymu wybranego obiektu. 5. Ocena bezpieczeństwa pożarowego obieków metodami inżynierskimi.

1. Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w procesie 

technologicznym wykorzystującym palne gazy.

1. Analiza poziomu przygotowania jednostek PSP do reagowania na awarie w wybranym zakładzie zwiększonego 

ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

2. Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w procesie 

technologicznym wykorzystującym palne ciecze.

2. Analiza poziomu przygotowania jednostek PSP do reagowania na awarie w wybranym zakładzie dużego ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w procesie 

technologicznym wykorzystującym rozdrobnione palne ciała stałe.

3. Czynności kontrolno - rozpoznawcze prowadzone przez właściwą jednostkę PSP a poziom bezpieczeństwa 

eksploatacji wybranego zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

4. Analiza zagrożeń i stosowane środki bezpieczeństwa przy transporcie, magazynowaniu, 

przeładunku palnych cieczy.

4. Czynności kontrolno - rozpoznawcze prowadzone przez właściwą jednostkę PSP a poziom bezpieczeństwa 

eksploatacji wybranego zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Analiza zagrożeń i stosowane środki bezpieczeństwa przy transporcie, magazynowaniu, 

przeładunku palnych gazów.

5. Wpływ zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na poziom bezpieczeństwa eksploatacji wybranej 

instalacji technologicznej/zakładu przemysłowego.

1. Opracowanie testu dla programu Aamks budynku biurowego. 1. Probabilistyczna analiza ryzyka pożarowego budynku biurowego.

2. Opracowanie testu dla programu Aamks budynku edukacyjnego. 2. Probabilistyczna analiza ryzyka pożarowego budynku edukacyjnego.

3. Opracowanie testu dla programu Aamks budynku wielorodzinnego. 3. Probabilistyczna analiza ryzyka pożarowego budynku wielorodzinnego.

4. Opracowanie testu dla programu Aamks budynku hotelowego. 4. Probabilistyczna analiza ryzyka pożarowego budynku hotelowego.

5. Opracowanie testu dla programu Aamks budynku kategorii ZL I. 5. Probabilistyczna analiza ryzyka pożarowego budynku kategorii ZL I.

1. Kluczowe kompetencje komendanta powiatowego jako menedżera jednostki organizacyjnej PSP. 1. Model kompetencji komendanta powiatowego jako menedżera jednostki organizacyjnej PSP.

2. Badanie wpływu obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie pracowników cywilnych w 

wykonywane zadania służbowe.

2. System motywacyjny w PSP jako narzędzie budowania zaangażowania pracowników cywilnych  w wykonywane 

zadania.

3. Badanie wpływu obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie funkcjonariuszy PSP w 

wykonywane zadania służbowe.
3. System motywacyjny w PSP jako narzędzie budowania zaangażowania funkcjonariuszy PSP w wykonywane zadania.

4. Badanie kultury organizacyjnej PSP. 4. Model oczekiwanej przez pracowników kultury organizacyjnej PSP.

5. Diagnoza stylu kierowania osób na stanowiskach kierowniczych w PSP. 5. Role zespołowe w JRG PSP.

1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe wybranych obiektów zabytkowych w Polsce

2. Elementy prewencji przeciwpożarowej w programach edukacyjnych wybranych krajów 

europejskich

3. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranych obiektów edukacyjnych

4. Analiza przypadków skuteczności gaszenia pożarów w lasach

5. Projekt programu szkolenia w zakresie bezpiecznego zachowania uczniów w przypadku pożarów i   

  innych katastrof

6. Ocena zagrożenia powodzią w wybranych obszarze kraju 

1. Zagrożenia pożarowe generowane przez panele fotowoltaiczne.
1. Europejskie rozwiązania związane z gaszeniem pożarów instalacji fotowoltaicznych.

2.Urządzenia wykorzystujące energię słoneczną a bezpieczeństwo ich stosowania. 2. Pożar instalacji fotowoltaicznej - studium przypadku.

3. Problemy w pracy paneli fotowoltaicznych i ich wpływ na zagrożenia pożarowe. 3. Pożary instalacji fotowoltaicznych budynków mieszkalnych.

4. Pożary instalacji fotowoltaicznych - analiza przypadków.
4.Wymagania prawne do instalacji fotowoltaicznych a ich bezpieczeństwo pożarowe.

5. Przegląd przypadków pożarów instalacji fotowoltaicznych budynków jednorodzinnych 5. Ocena przygotowania środków ochrony indywidualnej strażaka pod kątem gaszenia instalacji fotowoltaicznych.
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1. Badanie właściwości termoizolacyjnych wełny drzewnej w kontekście zastosowania w 

budownictwie ekologicznym.
1. Analiza numeryczna rozchodzenia się czadu w pomieszczeniu z nieszczelnym przewodem kominowym.

2. Badanie dźwiękoszczelności wełny drzewnej w kontekście zastosowania w budownictwie 

pasywnym.
2. Biofizyka zatrucia czadem: analiza numeryczna równowagi enzym-ligand.

3. Badanie radioaktywności nowych materiałów budowlanych - geopolimerów. 3. Co zabija w pożarach: dym czy ciepło? Analiza statystyczna danych europejskich z ostatnich 20 lat.

4. Budownictwo pasywne - czy może udać się w Polsce? Studium przypadku. 4. Badanie dźwiękoszczelności różnych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym.

5. Łąkostrady - czy spełniają swoje role? Analiza statystyczna danych europejskich. 5. Analiza modeli biofizycznych w budownictwie pasywnym.

1. Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w mączkach bazaltowych i granitowych 

dostępnych na rynku krajowym

2. Analiza stężeń wybranych naturalnych izotopów promieniotwórczych w nawozach eksportowanych 

do Polski

3. Sonary nowej generacji jako urządzenie pomocne do pracy strażaków

4. Analiza stężeń naturalnych pierwiatków promieniotwórczych w cementach na podstawie przeglądu 

literatury branżowej

5. Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w ceramicznych materiałach 

budowlanych

1. Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie wybranego powiatu. 1. Zadania straży pożarnej w zabezpieczaniu terenu skażonego po katastrofie w Czernobylu.

2. Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie wybranego 

województwa.
2. Zadania zakładowej straży pożarnej w elektrowni jądrowej.

3. Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego. 3. Analiza przydatności kamer termowizyjnych  do badania rozwoju pożaru samochodu.

4. Badanie rozwoju pożaru samochodu dostawczego. 4. Ocena przydatności wybranego typu kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczo gaśniczych i profilaktyce.

5. Analiza i ocena wpływu kamery termowizyjnej na efektywność wybranych działań ratowniczo-

gaśniczych.

5. Symulacja komputerowa CFD rozwoju pożaru samochodu dostawczego i weryfikacja z wynikami uzyskanymi w 

eksperymencie

1. Analiza zagrożeń chemicznych na terenie wybranego powiatu 1. Szacowanie skutków niekontrolowanych uwolnień substancji niebezpieczncych 

2. Badanie obecności zanieczyszczeń środkami pianotwórczymi na efektywność sorbentów 2. Badanie wpływu rozcieńczania na palność wybranych substancji organicznych

3. Badanie chłonności maksymalnej wybranych sorbentów 3. Badanie efektów temperaturowych sorpcji 

4.Badanie skuteczności kurtyn wodnych przy likwidacji zagrożenia toksykologicznego oraz 

pożarowego  wybrqnych substancji

4.Badanie skuteczności kurtyn wodnych przy likwidacji zagrożenia toksykologicznego oraz pożarowego  wybrqnych 

substancji.

5. Badanie BLEVE-fireball małych zbiorników 5. Badanie odłamkowania małych zbiorników LPG na skutek BLEVE

1. Badanie szybkości rozwoju pożaru w wybranym obiekcie budowlanym za pomocą modelowania 

strefowego.

1. Badanie wpływu własności pożarowych wybranych polimerów na szybkość zmian środowiska pożarowego 

pomieszczeń

2. Badania wpływu różnych rodzajów wentylacji na szybkość tworzenia się środowiska pożaru. 2. Analiza porównawcza korelacyjnych metod obliczeń parametrów pożaru w pomieszczeniu.

3. Wpływ dynamiki rozwoju pożaru w wybranym obiekcie na sposób prowadzenia akcji ratowniczo – 

gaśniczej.
3. Badania wpływu wybranych parametrów na dynamikę rozwoju pożaru w przestrzeni ograniczonej.

4. Wpływ dynamiki rozwoju pożaru w wybranym obiekcie na bezpieczeństwo ewakuacji. 4. Modelowanie zjawisk nieliniowych pożaru wewnętrznego

5. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego obiektu budowlanego

1. Analiza potencjalnego wpływu na środowisko (analiza cyklu życia) materiałów wybuchowych, 

materiałów pirotechnicznych i innych wyrobów w cyklu ich produkcji, wykorzystania i pouzytkowego 

przetwarzania. 

1.  Analiza charakterystyk wybuchowych mieszanin pyłów z powietrzem  (pmax, dp/dt, DGW, GST)

2. Analiza intensywności wydzielania dymu wyrobów budowlanych, wyrobów stosowanych w 

kolejnictwie i w okrętownictwie.

2.  Analiza charakterystyk wybuchowych mieszanin gazów/par z powietrzem także w podwyższonych temperaturach 

(pmax, dp/dt, DGW, GGW, GST)

3. Badnie emisji ciepła i dymu z materiałów metodą kalorymetru stożkowego. 3. Analiza stężeniowych granic wybuchowości (ASTM E681)

4. Analiza ekeperymentalna minimalnych temperatur zapłonu warstwy i obłoku pyłu przy stałej 

temperaturze i przy stałym przyroście temperatury pieca płyty grzejnej z uwagi na grubośc warstwy.
4. Ocena modyfikacji ognioochronnej wybranych materiałów.

5. Analiza charakterystyk wybuchowych mieszanin gazów/par z powietrzem także w podwyższonych 

temperaturach (pmax, dp/dt, DGW, GGW, GST)
5. Analiza wartości wskaźnika tlenowego w temeraturze pokojowej i temperaturze podwyższonej. 

1.Analiza szybkości wydzielania ciepła z wytypowanych materiałów 1. Wpływ środków ogniochronnnych na dymotwórczość  wybranych materiałóe.

2.Analiza zapalności wytypowanych do badań pyłów palnych 2.Analiza wpływu grubości warstwy i wielkośći cząstek pyłu na jego zapalność 

3. Badanie dymotwórczości wybranych materiałów
3. Wpływ środków ogniochronnnych na dymotwórczość  wybranych materiałów.

4. Badanie zapalnośći i szybkości rozprzestrzeniania płomienia  po wybranych wykładzinach 

podłogowych.
4. Analiza szybkości wydzielania ciepła z wytypowanych materiałów wraz z analizą termograwimetryczną

5. Badanie zapalnośći i szybkości rozprzestrzeniania płomienia po wybranych tkaninach. 5. Analiza wybuchowości wytypowanych do badań pyłów palnych

1. Analiza zużycia środków zwalczania skażeń w działaniach PSP w latach 2014 - 2018. 1. Wpływ glikolu heksylenowego na zdolności pianotwórcze wybranych surfaktantów różnych typów

2. Badanie wpływu dodatków surfaktantów siloksanowych na zdolność surfaktantów jonowych do 

wytwarzania pian lekkich.

2. Badanie właściwości pian wytwarzanych z rynkowych pianotwórczych środków gaśniczych przy użyciu wody 

morskiej

3. Badanie zdolności sorpcyjnej sorbentów regenerowanych. 3. Badania właściwości środków pianotwórczych i pian po procesie przyspieszonego starzenia

4. Opracowanie metody laboratoryjnej badania możliwości współpracy proszków gaśniczych z 

pianami.
4. Właściwości i zastosowanie aerozoli gaśniczych

5. Proszki gaśnicze stosowane do gaszenia pożarów metali i urządzenia do ich wytwarzania. 5. Badanie praktycznych możliwości wykorzystania urządzenia do wytwarzania pian dekontaminacyjnych

1. Obciążenie statyczne pracą na wybranym stanowisku pracy. 1. Bezpieczeństwo pracy w aspekcie analizy i oceny zagrożeń biologicznych.

2. Hałas i wibracje na wybranych stanowiskach pracy. 2. Bezpieczeństwo pracy w narażeniu na wybrane czynniki szkodliwe. Studium przypadku.

3. Ergonomia pracy na wybranym stanowisku pracy. 3. Systemy monitorowania zagrożeń epidemiologicznych i fitosanitarnych.

4. Ocena wydatku energetycznego na wybranym stanowisku pracy. 4. Ergonomia pracy osób niepełnosprawnych na wybranym przykładzie.

5. Obciążenia organizmu pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego na wybranym 

stanowisku pracy.
5. Degradacja środowiska naturalnego spowodowana klęskami żywiołowymi. Studium przypadku.
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1. Systemy pozycjonowania (GNSS) charakterystyka, podobieństwa i różnice. 1. Wykorzystanie informacji o pozycji (GNSS) przez służby i straże powiatowe na potrzeby reagowania.

2. System szkolenia PSP a wykorzystanie GIS w działaniach ratowniczych. 2. Wykorzystanie GIS przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP.

3. Zastosowania Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych w ratownictwie. 3. Wykorzystanie GIS przez stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego PSP.

4. Możliwości wykorzystania danych BDOT10k w realizacji zadań PSP. 4. Porównanie możliwości analitycznych SWD-ST i SWD PSP.

5. Możliwość wykorzystania danych przestrzennych zasobu geodezyjnego i kartograficznego na 

potrzeby tworzenia mapy ściennej obszaru chronionego.
5. Szacowanie liczby osób zagrożonych powodzią z wykorzystaniem funkcjonalności GIS.

1. Projekt doposażenia w dodatkower urządzenia umożliwiające bezpieczne poruszanie w przestrzeni 

wielkomiejskiej na przykładzie wybranego miasta

2. Projekt doposażenia KP PSP w m. ………  w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych.

3.  Projekt doposażenia KP PSP w m. ………  w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych.

1. Zasady i procedury finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. 1. Zasady i procedury finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

2. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych. 2. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych.

3.  Istota i specyfika ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach. 3.  Istota i specyfika ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach.

4. Programy, systemy i narzędzia finansowe w zakresie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku 

katastrof naturalnych.

4. Programy, systemy i narzędzia finansowe w zakresie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof 

naturalnych.

5. Zasady i procedury udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób poszkodowanych w 

wyniku katastrof naturalnych.

5. Zasady i procedury udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób poszkodowanych w wyniku katastrof 

naturalnych.

6. Systemy ubezpieczeń katastroficznych w Polsce. 6. Systemy ubezpieczeń katastroficznych w Polsce.

7. Systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie. 7. Systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie.

8.  Ubezpieczenie jako narzędzie zabezpieczające od skutków ryzyk katastroficznych. 8.  Ubezpieczenie jako narzędzie zabezpieczające od skutków ryzyk katastroficznych.

9.  Zasady pomocy społecznej w obliczu wystąpienia katastrofy naturalnej.  9.  Zasady pomocy społecznej w obliczu wystąpienia katastrofy naturalnej.  

10. Metody i narzędzia oceny kosztów pracy w podmiotach gospodarczych w aspekcie 

bezpieczeństwa ekonomicznego i rozwoju.

10. Metody i narzędzia oceny kosztów pracy w podmiotach gospodarczych w aspekcie bezpieczeństwa 

ekonomicznego i rozwoju.

1. Stresory chroniczne w BHP. 1. Scenariusze życia po traumie - analiza służby w PSP pod kątem możliwości przeżywania traumy.

2. Aspekty psychospołeczne działań ratowniczych. 2. Rezyliencja społeczna w kontekście kształtowania bezpieczeństwa.

3. Zrównoważony rozwój a sfera psychospołeczna.
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