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FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
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Koncepcje kierowania działaniami ratowniczymi

Łączność i alarmowanie

Działania gaśnicze

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne.

Działania ratownicze specjalistyczne

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Środki gaśnicze i skuteczność gaszenia pożarów, pożary pojazdów z napędem
alternatywnym, piany gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Bernard Król

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
bkrol@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 504

1. Wpływ warunków atmosferycznych na zdolności chłonące sorbentów 
wykorzystywanych w działaniach ratowniczych. 

2. Stosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego a bezpieczeństwo jego użytkowników.

3. Pożary składowisk odpadów w Polsce i w Europie – analiza działań gaśniczych.

4. Badanie zdolności wnikania wodnych roztworów środków pianotwórczych w struktury 
porowate.

5. Badanie zdolności sorpcyjnych materiałów odpadowych z drewna. 

6. Właściwości pianotwórczych środków gaśniczych po upływie terminu stosowania.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 11 

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Współczesne systemy łączności w aspekcie ich możliwości
funkcjonalnych i technicznych na potrzeby KSRG.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jchrzestek@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 572

1. Analiza organizacyjno-techniczna systemu łączności KSRG na terenie powiatu. 

2. Analiza funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności na 
obszarze powiatu.

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

4. Koncepcja organizacyjno-techniczna budowy systemu łączności trankingowej w 
standardzie TETRA na terenie powiatu.

5. Ocena organizacyjno - techniczna systemu łączności radiowej na potrzeby KSRG w powiecie. 

6. Analiza systemu łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania na 
terenie powiatu.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Problematyka funkcjonowania kierującego działaniem ratowniczym,
stanowiska dowodzenia KDR, SZTAB kierujących działaniami ratowniczymi,
planowanie operacyjne na poziomie powiatu i województwa.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Jacek Kalinko

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jkalinko@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 752

1. Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego w 
wybranym powiecie.

2. Organizacja działań ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie.

3. Analiza zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu przez podmioty z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

4. Analiza możliwości taktyczno-technicznych sił i środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego wybranego powiatu do działań gaśniczych w wybranym obiekcie.

5. Organizacja sztabu na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego i strategicznego.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 5

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Jacek Kalinko

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jkalinko@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 752

6. Przygotowanie operacyjne sił i środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
do działań ratowniczych w wybranym obiekcie w powiecie.

7. Koncepcja lekkiego samochodu dowodzenia i łączności na potrzeby wsparcia działań 
ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie.

8. Budowa struktur kierowania na potrzeby działań ratowniczych.

9. Koncepcja działań ratowniczych względem najważniejszych zagrożeń w wybranym 
powiecie.

10. Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych i ćwiczeń sił i środków                 
z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe: 

Ratownictwo, kierowanie działaniami ratowniczymi, taktyka i dowodzenie
w ratownictwie, działalność planowania operacyjnego w PSP, ochrona
ludności, obrona cywilna.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Stanisław Lipiński

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
slipinski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 627

1. Ocena stanu wyszkolenia członków załóg oraz diagnoza gotowości operacyjno-
technicznej jednostek OSP z terenu powiatu włoszczowskiego.

2. Ocena stanu gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-
Ratowniczej w Jastrzębiu-Zdroju.  

3. Ocena możliwości wsparcia przez płetwonurków cywilnych działań specjalistycznych 
grup wodno-nurkowych KSRG.

4. Ocena współpracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej z ratownikami Państwowego 
Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskim.

5. Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego powiatu częstochowskiego przez jednostki PSP               
i OSP krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021:  16

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Stanisław Lipiński

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
slipinski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 627

7. Ocena stanu bezpieczeństwa miasta Zabrze w zakresie gotowości operacyjnej do 
działań ratowniczych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  

8. Ocena możliwości operacyjnych modułu GFFFV Szczecin wchodzącego w skład GFFFV 
Poland.

9. Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego powiatu słupskiego.

10. Gotowość operacyjna modułu GFFFV Wrocław ze składu polskich grup Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

11. Koncepcja gry decyzyjnej dla wstępnego etapu ćwiczeń aplikacyjnych z projektowania 
systemu zaopatrzenia wodnego przy dużych pożarach.

6. Analiza stanu zabezpieczenia logistycznego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na 
przykładzie powiatu działdowskiego. 



FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Stanisław Lipiński

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
slipinski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 627

.

13. Projekt metodyki dla organizacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych w KSRG.

14. Ocena możliwości prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych na przykładzie 
wybranego obszaru.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

15. Ocena zasadności przypadków odstąpienia od zasad uznanych za bezpieczne w 
ratownictwie.

16. Analiza i ocena przyczyn ograniczeń i trudności w korzystania z praw przez kierującego 
działaniem ratowniczym.

12. Projekt metodyki oceny poprawności przebiegu działań ratowniczych.

17. Opracowanie metodyki szkolenia służb dyżurnych stanowisk kierowania komendantów 
powiatowych PSP. 



Zainteresowania naukowe:

Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w celu poprawienia efektywności
działań gaśniczych.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Marcin Łapicz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mlapicz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 587

1. Operacyjne metody wyznaczania wydatku gaśniczego. 

2. Analiza wybranych wariantów taktycznych pododdziałów ratowniczo-gaśniczych                   
z użyciem środków pianotwórczych.

3. Koncepcja ćwiczeń doskonalących dla JRG z wykorzystaniem trenażera 
kontenerowego.

4. Projekt Kart Informacyjno-Dojazdowych dla obiektów o szczególnym zagrożeniu 
pożarowym.

5. Ocena zastosowania wentylacji taktycznej podczaspożarów wewnętrznych.

6. Ocena możliwości taktyczno-technicznych sekcji pompowo-wężowej.  

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w celu poprawienia efektywności
działań gaśniczych.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Marcin Łapicz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mlapicz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 587

7. Rola rozpoznania w procesie podejmowania decyzji przez KDR podczas pożaru. 

8. Projekt ćwiczeń doskonalących dla plutonu ratowniczego na przykładzie sił JRG.

9. Ocena taktyki pododdziałów ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru lasu.

10. Analiza narzędzi wspomagających pracę KDR na miejscu zdarzenia ratowniczego.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Możliwość pisania pracy dyplomowej po uprzednim kontakcie z Panem             
st. bryg. dr inż. Wojciechem Jaroszem.

FORUM PROMOTORSKIE

st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
wjarosz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 573

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Badania chromatograficzne związane ze zmianą składu odcieków ze
składowiska odpadów komunalnych w czasie.

Zagrożenia związane z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Anna Dmochowska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
admochowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 743

1. Zagrożenia związane z eksploatacją składowisk odpadów komunalnych.

2. Możliwości wykorzystania robota...… w działaniach ratowniczych.

3. Metody rekultywacji gleb po wyciekach substancji ropopochodnych.

4. Wpływ temperatury i rodzaju gleb na przesiąkliwość substancji ropopochodnych.

5. Identyfikacja i neutralizacja kwasów w działaniach ratowniczych.

6. Ocena konieczności uzdatniania wody w wybranym gospodarstwie domowym.

7. Sposoby zabezpieczania ratowników w przypadku wystąpienia zagrożenia 

radiologicznego.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 13

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Andrzej Polańczyk

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
apolanczyk@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 990

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 20

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

1. Analiza procesu przesiąkania wybranych substancji ropopochodnych dla wybranych typów gleb (ND-P 36)

2. Analiza wpływu ułożenia różnych warstw gleby na proces przesiąkania wybranych substancji ropopochodnych (ND-P 36)

3. Badanie wpływu składu gleby oraz rodzaju substancji ropopochodnej na proces przesiąkliwości gleb (SP-PK17)

4. Analiza procesu sorpcji w zależności od temperatury sorbentu oraz sorbatu (SP-PK17)

5. Badanie wpływu składu gleby na proces przesiąkania wybranych samochodowych płynów eksploatacyjnych (SP-PK17)

6. Analiza procesu sorpcji wybranych substancji ropopochodnych w zależności od badanego sorbentu (SP-PK17)

7. Bezpieczeństwo pracy podczas przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (NPC 16)

8. Wyznaczenie strefy zagrożenia dla zakładu produkującego gazy techniczne (NP-PS 45)

9. Analiza wpływu środków powierzchniowo czynnych na proces przesiąkania gleby przez substancje ropopochodne (NP-
PS 45)

10. Analiza procesu sorpcji substancji ropopochodnych przy pomocy sorbentów naturalnych (NP-PS 45)

11. Analiza procesu sorpcji mieszanin ropopochodnych (NP-PS 45)

12. Analiza procesu sorpcji substancji ropopochodnych pry pomocy mieszaniny piasku z sorbentem Compakt (NP-PS 45)

13. Analiza odporności chemicznej sprzętu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego stanowiącego wyposażenie 
samochodu średniego ratownictwa chemicznego (NP-PS 45)

Zainteresowania naukowe:
- Symulacje numeryczne (technika CFD) np. wybuchy pyłowe, przepływy w zbiornikach wodnych
- Analiza procesu przesiąkania gleb
- Analiza procesu sorpcji
- Analiza procesu parowania



FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Andrzej Polańczyk

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
apolanczyk@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 990

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

14. Analiza procesu parowania wybranych substancji na różnych podłożach (NP-PS 45)

15. Wyznaczenie strefy zagrożenia po wycieku kwasu siarkowego na skutek rozszczelnienia zbiornika huty cynku i 
ołowiu (NP-PS 45)

16. Analiza zagrożeń i systemów zabezpieczeń w zakładzie produkującym elementy z pianki poliuretanowej dla 
przemysłu samochodowego (NP-PS 45)

17. Analiza wpływu środków powierzchniowo czynnych na proces wybranych substancji niebezpiecznych (NP-PS 45)

18. Analiza wpływu środków powierzchniowo czynnych na proces sorpcji wybranych substancji ropopochodnych (NP-PS 
45)

19. Analiza wpływu środków powierzchniowo czynnych na proces przesiąkania gleb przez substancje ropopochodne 
(NP-PS 45)

20. Analiza procesu parowania mieszanin ropopochodnych na różnych podłożach (NP-PS 45)



Zainteresowania naukowe:

Modelowanie matematyczne i numeryczne zjawisk zachodzących podczas awarii tj. pożary
strumieniowe, pożary rozlewisk, pożary kuliste, wybuchu fizyczne i chemiczne, dyspersja
gazów i par w powietrzu.

Działania ratownicze z zakresu ratownictwa chemicznego oraz podczas zagrożeń CBRN.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
zsalamonowicz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 546

1. Badania kinetyki generacji ciepła odpadów z gospodarstw domowych. 

2. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe generowane podczas zdarzeń awaryjnych                      
w transporcie.

3. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe generowane przez stację regazyfikacji LNG.

4. Zagrożenia towarzyszące pożarom strumieniowym LPG.

5. Skuteczność dekontaminacji sprzętu ochrony osobistej. 

6. Problematyka prowadzenia działań operacyjnych jednostek PSP zakresu podstawowego.

7. Pobór i zabezpieczenie próbek podczas działań Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chem.-Eko. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 9

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:
Organizacja procesu zarządzania i dowodzenia na szczeblu strategicznym.
System zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego RP.
Zagrożenia CBRN wraz z organizacją procesu dekontaminacji.

Proliferacja BMR wraz z przeciwdziałaniem ich skutkom.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr Marcin Anszczak

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
anszczak7@o2.pl

tel. 608 246 513

1. Analiza wybranych obszarów współdziałania Krajowego Systemy Wykrywania Skażeń                
i Alarmowania z Krajowym System Ratowniczo - Gaśniczym. 

2. Analiza procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami CBRN  
3. Koncepcja prowadzonych działań z zakresu ochrony ludności po wystąpieniu skażenia 
wywołanego awarią elektrowni atomowej. 

4. Ocena świadomości pracowników/mieszkańców z zakresu zasad postępowania w 
przypadku użycia broni masowego rażenia. 

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

6. Koncepcja organizacji procesu dekontaminacji wstępnej po wystąpieniu skażenia 
radiacyjnego na wybranym obszarze.

7. Ocena poziomu poszczególnych rodzajów zagrożeń terrorystycznych w wybranych 
obiektach. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
ntusnio@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 597

1. Wentylacja pożarowa i taktyczna. 

2. Strategiczne operacje ratownicze.

3. Modelowanie pożarów i ewakuacji, symulacje CFD. 

4. Zastosowanie mgły wodnej w działaniach gaśniczych. 

5. Narzędzia informatyczne i systemy wspomagania decyzji.

6. Problemy kolejnictwa (tramwaje, metro) i katastrofy kolejowe.  

7. Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. akad. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ
(RN-P2)

p.o. Kierownika Katedry

st. kpt. dr inż. Szymon PTAK

e-mail: sptak@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 699

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE TECHNIKI POŻARNICZEJ

1

2

3

4

5

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Badania parametrów techniczno-użytkowych sprzętu 
pożarniczego

Niezawodność maszyn i urządzeń pożarniczych

Analiza hałasu generowanego przez sprzęt pożarniczy

Badania właściwości mechanicznych i warstwy wierzchniej 
kompozytów o osnowie polimerowej

Rozwój technik pomiarowych dla ratownictwa

6 Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w energetyce

7 Zagrożenia dla elektryczności statycznej



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w energetyce. Bezpieczeństwo
wybuchowe w przemyśle. Zagrożenia od elektryczności statycznej.
Wyspecjalizowane metody pomiarowe i detekcyjne, szczególnie w obszarze
ratownictwa. Nowoczesne technologie w ratownictwie.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Szymon Ptak

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
sptak@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 699

1. Analiza niepewności pomiarowej wybranych badań normowych materiałów palnych

2. Badanie wpływu nieliniowych odbiorników prądu na pracę transformatorów 
energetycznych  

3. Zastosowanie środowiska ANSYS do modelowania zasięgów strefy zagrożenia wybuchem

4. Metody numeryczne ekstrapolacji wyników pomiarów na przykładzie przepływu prądu 
elektrycznego w strumieniu wodnym 

5. Koncepcja geograficznej relokacji sił i środków PSP w zależności od liczby zdarzeń 

6. Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych przy modelowaniu procesu 
nagrzewania przewodów elektrycznych podczas przeciążenia i zwarcia

7. Symulacja awaryjnych stanów pracy wybranego urządzenia elektrycznego 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 5

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

• Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe 
materiałów konstrukcyjnych (stal, drewno)

• Badania ochron osobistych strażaka (ubranie specjalne, hełm strażacki, obuwie 
strażackie, rękawice) 

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
bkamocka@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 392

1. Analiza parametrów wytrzymałościowych stali w podwyższonych temperaturach.

2. Badanie wytrzymałości drewna na rozciąganie/zginanie /ściskanie w podwyższonych 
temperaturach.

3. Analiza  wytrzymałości  tkanin stosowanych w ubraniu specjalnym strażaka.

4. Badanie materiału skorupy hełmu strażackiego w różnych temperaturach. 

5. Badanie wytrzymałości lin stosowanych w ratownictwie wysokościowym.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 8

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

6. Projekt zabezpieczenie ogniochronnego elementów konstrukcji stalowej.



Zainteresowania naukowe:

•  Zagadnienia związane z mechaniką ciała stałego oraz mechaniką drgań. Metody 
ochrony konstrukcji przed nadmiernymi drganiami – projektowanie, obliczenia.

•  Zagadnienie interdyscyplinarne: implementacja zagadnień z dziedziny mechaniki 
ciała stałego do hydrauliki np. dynamiczne eliminatory drgań.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Bartosz Śniegocki

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
wjarosz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 573

1. Analiza zjawiska uderzenia hydraulicznego powstałego w elastycznym wężu 
strażackim.

2. Przegląd i analiza metod tłumienia uderzenia hydraulicznego wykorzystywanych 
w pożarnictwie.

3. Analiza tłumienia drgań instalacji z wykorzystaniem tłumika drgań.

4. Zbiornik przeciwpożarowy dla wybranej miejscowości – projekt, obliczenia, analiza. 

5. Projekt instalacji tryskaczowej dla wybranego budynku w Warszawie. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 0

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina naukowa – inżynieria środowiska,
górnictwo i energetyka, specjalność – projektowanie, budowa i eksploatacja
wodociągów i kanalizacji, organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w
szczególności w sytuacjach kryzysowych, przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
sdenczew@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 334

1. Analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wybranego zakładu. 

2. Analiza i ocena przeciwpożarowego  zaopatrzenia w wodę gminy lub powiatu. 

3. Analiza i ocena  wpływu niebezpiecznych substancji na prace w oczyszczalniach.   

4.  Analiza i ocena zagrożeń infrastrukturalnych  w  wybranej gminie lub powiatu. 

5. Analiza i ocena  wozów strażackich w aspekcie parametrów technicznych. 

6. Analiza i ocena ochrony przeciwpożarowej wybranego zakładu. 

7. Analiza i ocena  planów zarządzania kryzysowego w zakładach komunalnych. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 15 wg 
wypełnionych kwestionariuszy dyplomowych, 1 planowana do zadeklarowania

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

1. Bezpieczeństwo pożarowe w procesach technologicznych

2. Bezpieczeństwo pożarowe budynków

3. Szeroko rozumiana technika pożarnicza

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Sylwester Kieliszek

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
skieliszek@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 662

1.Analiza zabezpieczenia ppoż. wybranego procesu produkcyjnego. 

2. Analiza zagrożeń w procesie produkcji biogazu na przykładzie wybranej instalacji. 

3. Analiza bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekcie. 

4. Analiza zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu.

5. Analiza możliwości zapewnienia wody do gaszenia pożaru na terenie powiatu wielickiego.

6. Analiza możliwości organizacji zaopatrzenia w wodę przez straż pożarna na 
terenie wybranego powiatu. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 6

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

1. Termowizja w inżynierii bezpieczeństwa

2. Badanie dynamiki rozwoju pożarów zewnętrznych

3. Badanie dynamiki rozwoju pożarów środków transportu

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Anna Szajewska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
aszajewska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 513

1. Badanie dynamiki rozwoju pożaru środków transportu. 

2. Badanie dynamiki rozwoju pożarów zewnętrznych.

3. Zastosowanie termowizji w straży pożarnej.

4.  Analiza możliwości zastosowania nowoczesnych technologii w straży pożarnej. 

5. Analiza zagrożeń związanych z pożarami pojazdów hybrydowych i elektrycznych. 

6 . Ocena możliwości wykorzystania techniki satelitarnej  w aspekcie szacowania 
skutków pożaru. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Badania pojazdów i sprzętu. Ergonomia pojazdów specjalnych i sprzętu
specjalnego. Oddziaływanie drgań i hałasu na organizm ludzki.
Niezawodność pojazdów i sprzętu. Pozyskiwanie sprzętu do służb. Systemy
jakości.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Włodzimierz Kupicz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
wkupicz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 559

1. Analiza wpływu rozwiązań zabudowy na funkcjonalność wybranych działań 
ratowniczych.

2. Analiza niezawodności wybranych pojazdów pożarniczych.

3. Analiza wytycznych wyposażenia pojazdu 1 wyjazdowych. 

4. Porównanie parametrów ergonomii kabin i zabudów wybranych samochodów ratowniczo 
gaśniczych sprzed 30 lat oraz współcześnie produkowanych.

5. Porównanie pojazdów uterenowionych i miejskich pod względem parametrów taktycznych 
i ergonomii.

6. Wpływ nowoczesnych technologii na działania ratownicze w wypadkach 
drogowych.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 11

Warszawa, 2020 r.



Zainteresowania naukowe:

Właściwości mechaniczne i warstwy wierzchniej materiałów
wykorzystywanych w budowie urządzeń pożarniczych oraz biomateriałów.
Badania w zakresie niezawodności urządzeń pożarniczych w warunkach
eksploatacji. Badania parametrów techniczno-użytkowych urządzeń
pożarniczych.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Agata Walczak

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
awalczak@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 596

1. Analiza wykorzystania sprzętu pożarniczego wybranej komendy 
miejskiej/powiatowej.

2. Analiza wykorzystania pojazdów pożarniczych wybranej komendy 
miejskiej/powiatowej. 

3. Analiza niezawodności urządzeń pożarniczych. 

4. Określenie parametrów techniczno-użytkowych wybranego sprzętu pożarniczego .

5. Ocena hałasu emitowanego przez urządzenia pożarnicze.  

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 8

Warszawa, 2020 r.

6. Badania właściwości hełmów strażackich. 



Zainteresowania naukowe:

Inżyniera: mechaniczna, materiałowa, biochemiczna, środowiska
ocena morfologiczna i strukturalna – projektowanie cech materiałów konstrukcyjnych, w szczególności
polimerów i kompozytów, zagadnienia projektowania, identyfikacji właściwości, technologii i produkcji
maszyn i urządzeń, analizy sztywnościowo – wytrzymałościowe numeryczne (FEM) odtworzenie
wypadków, projektowanie, automatyzacja, sterowanie i ocena skalowalności procesów produkcyjnych –
przemysłowe linie przetwórcze, smart nanomaterials, aspekty tłumienia, rozpraszanie i pochłanianie
energii m. in. w systemach bezpieczeństwa, systemy recyklingu, identyfikacja i odzysk surowców,
wspomaganie recyklingu odpadów, projektowanie procesów energetycznych i cieplnych, paliwa
surowcowe, materia surowcowa

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni

e-mail:
pzach@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 …

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

1. Gaśnica dźwiękowa

2. Problematyka zabezpieczenia i działań ratowniczo – gaśniczych budynków wysokich 

3. Procedury działań ratowniczych na przykładzie maszyn (pojazdów) elektrycznych

4. Projektowanie narzędzi ratowniczo – gaśniczych 

5. Komputerowo wspomagane procesy identyfikacji i prognozowania przyczyn wypadków (awarii) w ratownictwie
drogowym, morskim, budowlanym

6. Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego urządzeń (maszyn) specjalnych (np. jachtów, statków, samolotów)

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 3

Warszawa, 2020 r.



KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI                                                                   
I ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

(RN-P3)

Kierownik Katedry

st. bryg. dr inż. Grzegorz DZIEŃ

e-mail: gdzien@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 710

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE BEZPIECZEŃTWA BUDOWLI                                                                 

I ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

1

2

3

4

5

Nośność konstrukcji w oddziaływaniach pożarowych. 

rzez czas wynikający z rozporządzenia,

Ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki

Ewakuacja ludzi.

Zagrożenie wybuchem.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo pożarowe budowli, projektowanie bezpieczeństwa
pożarowego, bierne systemy zabezpieczeń, projektowanie ewakuacji,
rozwiązania zamienne, zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym
budynków.

FORUM PROMOTORSKIE

st. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
gdzien@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 710

1. Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku ZL. 

2. Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku PM. 

3. Projekt biernych systemów zabezpieczeń na wybranym przykładzie. 

4. Projekt zabezpieczenia ppoż. budynku ZL o konstrukcji drewnianej (bez ZL IV).

5. Zmiana sposobu użytkowania budynku – rozwiązania zamienne. 

6. Analiza systemów zabezpieczeń budynku wysokiego ZL (nie dotyczy ZLIV). 

7. Analiza warunków ewakuacji z budynku ZL II – średniowysokiego lub wysokiego. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 5

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Nośność konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru. Wpływ rozwiązań
technicznych na ograniczenie oddziaływań termicznych na konstrukcję budynku
Analityczna ocena odporności ogniowej i reakcja na ogień wyrobów budowlanych.
Racjonalne podstawy przepisów techniczno-budowlanych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mkosiorek@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 710

1. Ocena równoważnego czasu oddziaływania pożaru na konstrukcję w wybranych 

mieszkaniach
2. Ocena równoważnego czasu oddziaływania pożaru w małych sklepach

3. Analiza odporności ogniowej belki drewnianej w zależności od ekspozycji ogniowej

4. Analiza wpływu warunków wentylacji na równoważny czas oddziaływania pożaru

5. Analiza odporności ogniowej belki stalowej w zależności od usytuowania w budynku

6. Analiza zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych z przykładami obliczeń 

7. Analiza odporności ogniowe słupa drewnianego w zależności od usytuowania

8. Dobór zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w zależności od rodzaju 
konstrukcji i przeznaczenia budynku

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo pożarowe budynków, analiza ryzyka pożarowego,
projektowanie warunków ewakuacji w oparciu o narzędzia inżynierskie,
niestandardowe sposoby zapewniania bezpieczeństwa pożarowego
w budynkach.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Mariusz Pecio

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mpecio@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 710

1. Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku ZL lub PM 

2. Analiza specyficznych warunków ewakuacji w wybranym budynku ZL

3. Wytyczne w zakresie doboru rozwiązań ponadstandardowych dla wybranego budynku 

4. Wytyczne w zakresie ewakuacji dla wybranego budynku ZL 

5. Optymalizacja doboru rozwiązań ponadstandardowych dla wybranego budynku 

6. Probabilistyczna analiza ryzyka dla wybranego budynku 

7. Analiza zachowań ludzi w czasie ewakuacji, dla wybranego budynku, zdarzenia lub etapu 
drogi ewakuacyjnej. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Obliczenia i modele inżynierskie z zakresu dynamiki rozwoju pożaru,
ewakuacji ludzi z budynków oraz zachowania konstrukcji budynków w
pożarach. Pożary i ochrona przeciwpożarowa w ujęciu statystycznym
i ekonomicznym. Niezawodność systemów i instalacji przeciwpożarowych.
Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
ptofilo@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 710

1. Obliczenia rozwoju pożaru z użyciem metod inżynierskich i komputerowych 

2. Prognozowanie warunków ewakuacji z użyciem różnych metod analitycznych 

3. Metody zapewniania odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych 

4. Analiza danych statystycznych dotyczących pożarów w Polsce  

5. Badania literaturowe i porównawcze dot. systemu ochrony ppoż. w Polsce i za granicą 

6. Analiza ekonomicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej budynków 

7. Analiza różnych strategii ochrony przeciwpożarowej budynków.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Właściwości fizyko-mechaniczne modyfikowanych kompozytów 
cementowych po oddziaływaniu środowiska pożaru, bezpieczeństwo 
pożarowe budynków, parametry pracy sprzętu pożarniczego, pod kątem 
skuteczności gaśniczej, Rozwiązania materiałowe i zabezpieczenia 
przeciwpożarowe budynków

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
tdrzymala@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 610

1. Wpływ oddziaływania środowiska pożaru na wybrane materiały i wyroby budowlane 

2. Organizacja akcji podczas awarii i katastrof budowlanych 

3. Analiza bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekcie 

4. Analiza zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu/województwa 

5. Analiza porównawcza biernych systemów zabezpieczeń 

6. Analiza porównawcza wybranych prądownic wodnych pod kątem skuteczności gaśniczej 

7. Badaniem parametrów strumienia rozpylonego, generowanego przez wybrane prądownice 
i dysze mgłowe

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 16

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo budowli, w tym pożarowe, wymiarowanie konstrukcji
budowlanych wg Eurokodów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
wyjątkowej jaką jest pożar, analiza bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji,
ocena konstrukcji po pożarze, odporność ogniowa, rozprzestrzenianie ognia,
badania laboratoryjne w dużej skali

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Paweł Sulik

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
psulik@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 711

1. Znaczenie szczelności i izolacyjności ogniowej w wybranych, budowlanych przegrodach 
przeciwpożarowych 

2. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego stalowej konstrukcji nośnej 

3. Odporność ogniowa ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego 

4. Bezpieczeństwo pożarowe budynków PM przeznaczonych do przetwarzania i 
magazynowania substancji sypkich.

5. Analiza dostosowania istniejących budynków wysokich i wysokościowych do 
obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zastosowania rozwiązań zamiennych 

6. Bezpieczeństwo budynków o konstrukcji drewnianej w pożarze naturalnym 

7. Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku podlegającego zmianie sposobu użytkowania 
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Zainteresowania naukowe:

•Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

•Zastosowanie metod obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) do symulacji przebiegu
procesów znajdujących się w obszarze zainteresowania inżynierii bezpieczeństwa

pożarowego.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
sboron@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 689

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

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

3. Wpływ wytycznych VdS, NFPA 2001 oraz ISO 14520 dotyczących projektowania SUG-
gazowych na poziom bezpieczeństwa wybranego obiektu. 

4. Modelowanie numeryczne CFD w badaniach i projektowaniu dostarczania i rozdziału gazu 
gaśniczego w pomieszczeniach chronionych.  

5. Opracowanie koncepcji ćwiczenia laboratoryjnego na temat badania wentylatora 
strumieniowego. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.
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Zainteresowania naukowe:

•Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

•Bezpieczeństwa pożarowe budynków.

• Praktyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Przemysław Kubica

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
pkubica@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 689

1. Ocena bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym użytkowanego budynku

3. Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem użytkowania      budynków

4.  Analiza możliwości ograniczana mylnych wzbudzeń systemów sygnalizacji pożarowej

5. Urządzenia przeciwpożarowe jako rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań przepisów

6.  Badanie wybranych właściwości czujek pożarowych

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 11
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KATEDRA NAUK ŚCISŁYCH
(RN-P4)

Kierownik Katedry

dr Sylwia LEWICKA

e-mail: slewicka@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 501

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE NAUK ŚCISŁYCH

1

2

3

4

5

Modelowanie rozwoju pożaru i systemów ewakuacji, projektowanie 
wentylacji pożarowej, analiza nośności konstrukcji stalowych w czasie 
pożaru. Programy: FDS, Aamks, Openfoam

Wykorzystanie kurtyn wodnych w procesie neutralizacji chmur substancji 
niebezpiecznych, badanie niekontrolowanych procesów termicznych 
podczas sorpcji, bezpieczeństwo przebiegu i szybkości procesów 
neutralizacji toksycznych środków przemysłowych; wybuchy BLEVE-
fireball małych zbiorników gazów skroplonych

Badania promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych, gleb, 
nawozów, roślinności terenów przemysłowych i artykułów spożywczych 
sprowadzanych z zagranicy

Badanie i modelowanie zanieczyszczeń atmosfery, badania statystyczne 
w inżynierii środowiska, modelowanie probabilistyczne, rozw. równań 
różniczkowych Naviera-Stokesa, Nernsta, Fouriera itp. w zagadnieniach 
związanych z działaniami PSP

Zarządzanie w PSP (HR, przywództwo, motywowanie, zmiana, bezpieczeństwo 
personalne, zagadnienia równościowe) - modelowanie matematyczne

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Biofizyka oraz szeroko rozumiane badania środowiskowe, ochrona radiologiczna,
rozwiązania ekologiczne w budownictwie, ZEB i NZEB, budownictwo pasywne, mechanika
kwantowa i kwantowa teoria wielu ciał, motory biologiczne, mechanika ośrodków ciągłych
w kontekście modelowania rozwoju pożaru, FDS; popularyzacja nauk ścisłych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Sylwia Lewicka

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
slewicka@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 501

1. Badanie właściwości termoizolacyjnych wełny drzewnej w kontekście zastosowania 
w budownictwie ekologicznym.

2. Badanie radioaktywności nowych materiałów budowlanych - geopolimerów.

3. Budownictwo pasywne - czy może udać się w Polsce? Studium przypadku.

4. Łąkostrady - czy spełniają swoje role? Analiza statystyczna danych europejskich.

5. Biofizyka zatrucia czadem: analiza numeryczna równowagi enzym-ligand.

6. Co zabija w pożarach: dym czy ciepło? Analiza statystyczna danych europejskich 
z ostatnich 20 lat.

7. Analiza modeli biofizycznych w budownictwie pasywnym.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 7
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Zainteresowania naukowe:
Zarządzanie w służbach mundurowych - szczególnie aspekty: zarządzania
zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo personalne, przywództwo, motywacja,
zarządzanie zmianą, zagadnienia równościowe (także w aspekcie
modelowania matematycznego).

FORUM PROMOTORSKIE

dr Sylwia Krawczyńska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
skrawczynska@sgsp.edu.pl

tel. +48 502 648 695

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

2. Określenie wpływu obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie pracowników 
cywilnych w wykonywane zadania służbowe.

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

4. Diagnoza kultury organizacyjnej PSP.

5. Model oczekiwanej przez pracowników kultury organizacyjnej PSP.

7. Wpływ stylu kierowania osób na stanowiskach kierowniczych w PSP na 
zaangażowanie pracowników.

6. Role zespołowe i ich wpływ na skuteczność wykonywania zadań w JRG PSP.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 0
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Zainteresowania naukowe:

• Zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi - diagnoza stanu zainteresowań oraz
metody ich rozwijania.

• Rozumienie pojęć fizycznych przez uczniów na różnych poziomach rozwojowych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
selbanowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 690

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.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 2
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Zainteresowania naukowe:

• Problem bezpieczeństwa stosowania paneli fotowoltaicznych, pożary instalacji
fotowoltaicznych i ich gaszenie, bezpieczeństwo strażaków.

• Promieniotwórczość naturalna w przyrodzie i działalności człowieka - analiza,
badania; ochrona radiologiczna.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Agnieszka Górska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
agorska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 612

1. Zagrożenia pożarowe generowane przez panele fotowoltaiczne.

2. Urządzenia wykorzystujące energię słoneczną a bezpieczeństwo ich stosowania.

3. Problemy w pracy paneli fotowoltaicznych i ich wpływ na zagrożenia pożarowe.

4. Pożary instalacji fotowoltaicznych - analiza przypadków.

5. Przegląd przypadków pożarów instalacji fotowoltaicznych budynków jednorodzinnych.

6. Europejskie rozwiązania związane z gaszeniem pożarów instalacji fotowoltaicznych.

7. Ocena przygotowania środków ochrony indywidualnej strażaka pod kątem 
gaszenia instalacji fotowoltaicznych.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 12
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Zainteresowania naukowe:

• badania radiacyjne różnych komponentów środowiska,

• monitoring izotopów promieniotwórczych w powietrzu,

• ocena odpadów górnictwa węglowego i innych stałych odpadów przemysłowych
pod kątem zawartości w nich naturalnych izotopów promieniotwórczych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
alukaszek@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 690

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. Analiza stężeń naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w cementach 
na podstawie przeglądu literatury branżowej.

4. Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w ceramicznych 
materiałach budowlanych.

5. Sonary nowej generacji jako urządzenie pomocne do pracy strażaków.

6. Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w nawozach 
wieloskładnikowych dostępnych na rynku krajowym.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 5
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Zainteresowania naukowe:

• wykorzystanie termowizji w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

• symulacje komputerowe rozwoju pożaru,

• nowoczesne technologie w inżynierii bezpieczeństwa.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Janusz Rybiński, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jrybinski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 987

1. Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie 
wybranego powiatu/województwa.

2. Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego/dostawczego.

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

4. Zadania zakładowej straży pożarnej w elektrowni jądrowej.

5. Ocena przydatności wybranego typu kamery termowizyjnej w działaniach 
ratowniczo gaśniczych i profilaktyce.

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

7. Analiza przydatności kamer termowizyjnych do badania rozwoju pożaru samochodu.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:
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Zainteresowania naukowe:

Ratownictwo chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji
niekontrolowanych uwolnień substancji niebezpiecznych oraz metod ich neutralizacji z
wykorzystaniem podstawowych środków dostępnych w ramach jednostek
ratowniczych oraz tanich odczynników chemicznych stanowiących relatywnie niskie
zagrożenie dla środowiska.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr Tomasz Węsierski 

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
twesierski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 669

1. Badanie obecności zanieczyszczeń środkami pianotwórczymi na efektywność 
sorbentów.

2. Badanie skuteczności kurtyn wodnych przy likwidacji zagrożenia toksykologicznego 
oraz pożarowego wybranych substancji.

3. Badanie chłonności maksymalnej wybranych sorbentów.

4. Badanie odłamkowania małych zbiorników LPG na skutek BLEVE.

5. Badanie efektów temperaturowych sorpcji.

6. Szacowanie skutków niekontrolowanych uwolnień substancji niebezpiecznych.

7. Analiza zagrożeń chemicznych na terenie wybranego powiatu/województwa.
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KATEDRA PODSTAW PROCESÓW SPALANIA,                                       
WYBUCHÓW I GASZENIA

(RN-P5)

Kierownik Katedry

st. bryg. dr hab. inż. Marzena PÓŁKA

e-mail: mpolka@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 712

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE PROCESÓW SPALANIA,                                                   

WYBUCHÓW I GASZENIA
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Analiza rozkładu termicznego i spalania substancji palnych wraz 
z toksycznością i dymotwórczością środowiska pożarowego.

Badania parametrów wybuchowych i zapalności gazów, par 
cieczy oraz pyłów.

Analiza szybkości zmian wartości parametrów stanu pożaru 
wewnętrznego.

Środki gaśnicze i neutralizujące - ocena zagrożenia chemicznego.

Ustalanie przyczyn pożarów wraz z interpretacją śladów popożarowych.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo pożarowe, przemysłowe, połączone z inżynierią środowiska 
i materiałową.

Wpływ środków ogniochronnych na właściwości palne materiałów. 

FORUM PROMOTORSKIE

st. bryg. dr hab. Marzena Półka

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mpolka@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 712

1.     Analiza wpływu czynników materiałowych, warunków eksperymentalnych na 
właściwości wybuchowe i palne substancji palnych.

2. Ocena toksyczności i dymotwórczości produktów rozkładu termicznego i spalania 
wytworzonych z substancji palnych.

3. Analiza doświadczalna wpływu modyfikacji ogniochronnej na właściwości palne i 
cechy pożarowe materiałów polimerowych.

4. Analiza wpływu modyfikacji ogniochronnej na palność  materiałów  

5. Analiza czynników wpływających na samonagrzewanie i samozapalenie pyłów 
palnych składowanych w masie. 

6. Analiza zjawiska zapłonu i wybuchowości pyłów palnych. 

7. Analiza zjawiska spalania oraz zapłonu mieszanin palnych parowo-gazowych, pyłowych.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 10
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Zainteresowania naukowe:

Szybkość generacji energii cieplnej i dymu z materiałów budowlanych i ich
wpływu na szybkość zmian wartości parametrów stanu pożaru
wewnętrznego w układzie pomieszczeń. Przedmiotem zainteresowań są
również analityczne metody obliczeniowe parametrów stanu pożaru.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Marek Konecki, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mkonecki@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 585

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

strefowego.
2. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego obiektu budowlanego.

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

ratowniczo – gaśniczej.

4. Badanie wpływu własności pożarowych wybranych polimerów na szybkość zmian środowiska 

pożarowego pomieszczeń.

5. Analiza porównawcza szybkości rozwoju pożaru w wybranym układzie pomieszczeń za 

pomocą różnych modeli pożaru.
6. Badania wpływu wybranych parametrów na dynamikę rozwoju pożaru w przestrzeni 

ograniczonej.
7. Modelowanie zjawisk nieliniowych pożaru wewnętrznego.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 13
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Zainteresowania naukowe:

Badanie palności materiałów i wyrobów, oznaczanie parametrów pożarowych i
wybuchowych par cieczy/gazów palnych lub pyłów z powietrzem, analiza
toksyczności środowiska pożarowego (w tym dymotwórczości i ograniczenia zasięgu
widzialności w dymie), analizy środowiskowe w oparciu o metody analizy cyklu życia.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
bkukfisz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 604

1. Oznaczanie i analiza parametrów zapalności i wybuchowości par, gazów i pyłów.

2. Analiza zapalności i szybkości rozprzestrzeniania płomienia po płaskich wyrobach 
włókienniczych. 

3. Analiza intensywności wydzielania dymu i ograniczenia zasięgu widzialności w dymie 
podczas ewakuacji w odniesieniu do materiałów budowlanych, materiałów stosowanych 
w kolejnictwie i okrętownictwie.

4. Analiza toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania.

5. Oceny cyklu życia LCA w odniesieniu do materiałów niebezpiecznych, w tym wybuchowych 
i materiałów pirotechnicznych.

6. Mieszaniny hybrydowe.

7. Analiza wpływu modyfikacji ognioochronnej materiałów.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 4
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Zainteresowania naukowe:

Środki gaśnicze

Środki zwalczania skażeń chemicznych i biologicznych

Ocena zagrożenia chemicznych

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
amizerski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 688

1. Badanie skuteczności gaśniczej wody przy gaszeniu pożarów wewnętrznych.

2. Badanie zdolności sorpcyjnej sorbentów regenerowanych.

3. Opracowanie metody laboratoryjnej badania możliwości współpracy proszków gaśniczych 
z pianami. 
4. Badanie skuteczności gaśniczej pian w testach pożarowych w małej skali dla cieczy 
polarnych. 

5. Badanie skuteczności gaśniczej roztworów pożarniczych koncentratów surfaktantowych przy 
gaszeniu pożarów sprasowanej słomy w małej skali.

6. Badanie wpływu dodatków surfaktantów siloksanowych na zdolność surfaktantów jonowych 
do wytwarzania pian lekkich. 

7. Wpływ dodatków mocznika na zdolności pianotwórcze wybranych surfaktantów. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 8
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KATEDRA INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
(RN-C1)

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

p.o. Kierownika Katedry

mł. bryg. dr Monika Tryboń

e-mail: mtrybon@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 382



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

1

2

3

4

5

Analiza ryzyka

Zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Systemy informacji przestrzennej

Wspomaganie działań ratowniczych

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, systemy ratownicze, zagrożenia
społeczne, współpraca między podmiotami ratowniczymi.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr Monika Tryboń

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mtrybon@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 382

1. Podnoszenie efektywności szkoleń z zakresu ewakuacji na terenie wybranych placówek 
oświatowych.

2. Współpraca podmiotów systemu zarządzania kryzysowego z podmiotami ratowniczymi na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców podczas sytuacji kryzysowych.

3. Analiza powiatu w kontekście zagrożeń pożarowych. Siły i środki potrzebne do reagowania 
na tego typu zdarzenia.

4. Współpraca podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego podczas zdarzeń.

5. Ocena skuteczności działań podmiotów ratowniczych współpracujących podczas pożarów i 
miejscowych zagrożeń.

6. Współpraca podmiotów samorządowych i służb podczas zagrożeń..

7. Współpraca organizacji rządowych z podmiotami KSRG podczas zdarzeń kryzysowych.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Projektowanie bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym; analiza
ryzyka; ochrona infrastruktury krytycznej; ciągłość działania; stopnie
alarmowe.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
rwrobel@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 701

1. Ochrona elementów infrastruktury krytycznej.

2. Stopnie alarmowe. 

3. Zarządzanie ryzykiem w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników 
(wybranego) obiektu. 

4. Projektowanie imprez o charakterze masowym.

5. Ciągłość działania na przykładzie wybranego obiektu.  

6. Zarządzenie ryzykiem na przykładzie wybranych jednostek.  

7. Bezpieczeństwo imprez masowych.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 0

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Tematyka prac dyplomowych obejmuje zagadnienia związane z stosowaniem jakościowych i ilościowych
metod oceny ryzyka na potrzeby szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dodatkowo tematy obejmują kwestie
percepcji ryzyka oraz społecznych aspektów akceptowalności ryzyka. Kolejna grupa tematów dotyka
problematyki wspomagania decyzji na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem oraz wykorzystania nowych
rozwiązań technicznych ułatwiających gromadzenie danych i przetwarzanie informacji (z uwzględnieniem
zagrożeń cybernetycznych), mające na celu wspomaganie procesu podejmowania decyzji zarówno w fazie
działań rutynowych jak i czterofazowego zarządzania kryzysowego.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Marcin Smolarkiewicz prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

1. „Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na obszarze powiatu/województwa
(wybranego) w oparciu o analizę zagrożeń/ryzyka (wybranych) i ich hierarchizację”.

2. „Społeczna akceptowalność ryzyka i jej rola w ocenie ryzyka na przykładzie zagrożeń
(wybranych) na obszarze powiatu (wybranego)”.

3. „Wykorzystanie metod matrycowych na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego na
(wybranym) przykładzie”.

4. „Analiza społecznego wzburzenia wynikającego z występowania zagrożenia (wybranego)
na terenie powiatu/województwa (wybranego)”.

5. „Ocena bezpieczeństwa w powiecie (wybranym) dla wybranych zagrożeń z wykorzystaniem
metody profili ryzyka”.

6. „Wykorzystanie (wybranych) systemów eksperckich i systemów wspomagania decyzji
w zarządzaniu kryzysowym”.

e-mail:
mmsmolarkiewicz@

sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 350

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 6 

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy, zagrożenia czynnikami biologicznymi
w środowisku pracy, mikrobiologia środowiskowa, zagrożenia ekologiczne,
pożary lasów i łąk.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Anna Prędecka

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
apredecka@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 355

1. Wpływ pożarów lasów na  właściwości fizyko-chemiczne gleb.

2. Wpływ pożarów lasów i łąk na właściwości biologiczne gleb. 

3. Ocena narażenia na czynniki biologiczne na wybranych stanowiskach pracy. 

4. Ocena mikrobiologiczna wody w studniach przydomowych.

5. Ocena mikrobiologiczna powietrza w open space. 

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w wybranych branżach usługowych. 

7. Ocena wydatku energetycznego i obciążenia statycznego na wybranych stanowiskach pracy.  

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Wspomaganie działań ratowniczych w szczególności zastosowanie systemów 
teleinformatycznych z naciskiem na systemy informacji przestrzennej.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Wiktor Gawroński

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
wgawronski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 394

1. Systemy pozycjonowania (GNSS) charakterystyka, podobieństwa i różnice.

2. System szkolenia PSP a wykorzystanie GIS w działaniach ratowniczych. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 3 

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

3. Możliwości wykorzystania danych BDOT10k w realizacji zadań PSP.

4. Wykorzystanie GIS przez stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego PSP.

5. Analiza możliwości wykorzystania produktów ISOK przez powiatowy zespół
zarządzania kryzysowego.

6. Możliwość wykorzystania danych gromadzonych przez służby i straże powiatowe
na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka.



KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
(RN-C2)

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Kierownik Katedry

bryg. dr Izabella GRABOWSKA-LEPCZAK

e-mail: igrabowska@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 349



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE NAUK SPOŁECZNYCH

1

2

3

4

5

Ochrona ludności

Zarządzanie kryzysowe

Ochrona infrastruktury krytycznej 

Zarządzanie bezpieczeństwem

Edukacja dla bezpieczeństwa

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



6

7

8

9

10

Edukacja dla bezpieczeństwa, prewencja społeczna

Rola mediów w sytuacjach kryzysowych, komunikacja 
kryzysowa

Bezpieczeństwo ekonomiczne, socjologia w bezpieczeństwie  

Prawo pracy, organizacja i zarządzanie procesem pracy 

Teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie w bezpieczeństwie

KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W KATEDRZE NAUK SPOŁECZNYCH

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

to edukacja na rzecz bezpieczeństwa, prewencja społeczna i współpraca z 
mediami , komunikowanie społeczne.

Zainteresowania te oparte są na badaniach prowadzonych od 2003 r. 

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
igrabowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 349

1. Ocena kompetencji  dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożeń

2. Problematyka bezpieczeństwa w edukacji szkolnej.

3. Rola mediów w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 

4. Rola środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu terroryzmowi 

5. Działalność PSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu

6. Analiza działań prewencji społecznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie

7. Przeciwdziałanie zagrożeniom i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa. Podejście systemowe.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 6
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FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania badawcze: ochrona ludności, bezpieczeństwo
w transporcie, zarządzenie, planowanie i realizacja przedsięwzięć
w sytuacjach kryzysowych, logistyka w bezpieczeństwie i sytuacjach
kryzysowych, ochrona infrastruktury krytycznej.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Jan Berny

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jberny@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 733

1. Perspektywa rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

2. Ocena funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego w wybranych akcjach
ratowniczych na przykładzie np.: PSP, Policji, starostwa, gminy w latach

3. Ochrona lokalnej infrastruktury krytycznej na przykładzie miasta, gminy

4. Projekt poprawy warunków bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania,
np. w PSP poprzez doposażenie np. w nowszy sprzęt ratowniczy, kontenery
specjalistyczne i inne niezbędne urządzenia

5. Przewóz materiałów niebezpiecznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
transportowego

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 2

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe: systemy bezpieczeństwa, zagrożenia naturalne
i cywilizacyjne, zarzadzanie kryzysowe, ochrona ludności i obrona cywilna,
ratownictwo, edukacja dla bezpieczeństwa.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Andrzej Włodarski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
awlodarski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 614

1. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego (zagrożenia naturalne i cywilizacyjne

2. Jak chronić infrastrukturę krytyczną?

3. Współdziałanie służb ratowniczych w systemie zagrożeń

4. Współdziałanie służb ratowniczych w systemie zagrożeń

5. Ochrona ludności w bezpieczeństwie wewnętrznym

6. Współdziałanie służb ratowniczych w akcjach ratowniczych

7. Współdziałanie służb ratowniczych w akcjach ratowniczych

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 0

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Ocena ryzyka, analiza ryzyka, modelowanie zagrożeń, czynniki systemowe
i suplementowe, zarządzanie kryzysowe.

FORUM PROMOTORSKIE

kpt. dr inż. Adrian Bralewski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
abralewski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 614

1. Ocena ryzyka wybranego obiektu infrastruktury krytycznej. 

2. Analiza porównawcza metod oceny ryzyka na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej. 

3. Wpływ wybranych kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na bezpieczeństwo 
społeczności lokalnej. 

4. Koncepcja modelu oceny zagrożenia powodziowego w wybranej gminie. 

5. Analiza wpływu społeczeństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń. 

6. Czynniki systemowe - analiza porównawcza.

7. Czynniki suplementowe - analiza porównawcza.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 0

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania badawcze: systemy bezpieczeństwa, cybernetyka
społeczna, ochrona ludności, ratownictwo, edukacja dla bezpieczeństwa,
wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych na rzecz
bezpieczeństwa, zarządzanie wolontariuszami afiliowanymi i spontanicznymi
przy działaniach ratowniczych i wspierających.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Piotr Kolmann

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
pkolmann@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 739

1. Studium komparatystyczne wybranych współczesnych systemów ratowniczych – krajowych
lub w wybranych krajach świata

2. Ocena zasadności partycypacji społecznych organizacji ratowniczych w procesach zarządzania
bezpieczeństwem na poziomie lokalnym (na wybranym przykładzie)

3. Ewaluacja działalności wybranej pozarządowej organizacji bezpieczeństwa w obszarze
kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa

4. Motywacje członków pozarządowej organizacji bezpieczeństwa (na wybranym przykładzie)
do nieodpłatnego angażowania się w jej działalność statutową

5. Koncepcja transformacji współczesnych krajowych systemów ratowniczych na wybranym polu
integracji

6. Wpływ wysokości stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego na częstość uczestnictwa członków
ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym

7. Model funkcjonowania społecznej organizacji ratowniczej w wybranej sferze na rzecz oddolnego
kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 0

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo
wewnętrzne, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie kryzysowe,
obronność państwa, administracja bezpieczeństwa, edukacja dla
bezpieczeństwa, organizacja działań instytucji zhierarchizowanych.

FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
bwisniewski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 739

1. Organizacja działań Państwowej Straży Pożarnej w warunkach zagrożeń 
2. Współczesne uwarunkowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

3. Współczesne uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa 

4. Organizacja przygotowań obronnych państwa (Państwowej Straży Pożarnej) 

5. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego państwa 

6. Działanie administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

7. System bezpieczeństwa państwa 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

8. Organizacja systemu obronnego państwa 
9. Systemy bezpieczeństwa lokalnego

10. Zakres przedmiotowy zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego

11. Strategie bezpieczeństwa lokalnego



Zainteresowania naukowe:

prawo pracy, organizacja i zarządzanie procesem pracy, ergonomia pracy, spory ze
stosunku pracy, pomoc przedsiębiorcom, CSR (corporate social responsibility), New
Public Management i Public Governance (Nowe Zarządzanie Publiczne i Zarządzanie
Partycypacyjne).

FORUM PROMOTORSKIE

dr Anna Kociołek-Pęksa

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
apeksa@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 636

1. Uprawnienia pracownika i obowiązki pracodawcy z tytułu utraty zdolności do pracy, 
pojawienia się choroby zawodowej lub wypadku przy pracy. 

2. Ryzyko zawodowe i wypadkowość  w poszczególnych gałęziach przemysłu. 

3. Ewolucja chorób zawodowych w XXI w. zmiany w prawie pracy..

4. Obowiązki pracodawców w zakresie BHP i ppoż  odpowiedzialność wykroczeniowa i 
karnoprawna z tego tytułu

5. Zarządzanie procesami pracy w sferze publicznej - New Public Management i Public 
Governance.  

6. Systemu czasu pracy ich zastosowanie w poszczególnych gałęziach przemysłu.

7. Odpowiedzialność porządkowa, materialna lub dyscyplinarna pracowników.

8. Rola CSR w kształtowaniu warunków pracy i środowiska pracy. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 5 
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Zainteresowania naukowe:

teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie w bezpieczeństwie, controlling, kontrola i
audyt, sylwetka współczesnego menedżera, zarządzanie jakością i przedsiębiorstwem
innowacyjnym oraz nowoczesne koncepcje i metody zarządzania.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Ewa Frankowska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
efrankowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 533

1. Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych  na 
przykładzie Komend Powiatowych PSP w …… 

2. Wpływ uprawiania sportu na doskonalenie sprawności, integracji i motywowania strażaków w kontekście 
działalności operacyjnej jednostek PSP i OSP na przykładzie ………

3. Zjawisko i przyczyny stresu w kontekście ryzyka psychospołecznego w służbie operacyjnej funkcjonariuszy 
Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie wybranych komend 

4. Doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ……..

5. Role i umiejętności kadry dowódczej i ich wpływ na kształtowanie postaw strażaków w działaniach 
operacyjnych PSP na przykładzie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w ………

6. Wpływ niekorzystnych zjawisk towarzyszących ratownikom specjalistycznych grup ratownictwa 
wodnonurkowego na przebieg działań operacyjnych wybranych jednostek PSP oraz spoza KSRG

7. Zjawisko stresu w kontekście ryzyka psychospołecznego w służbie operacyjnej ratowników działających w 
Specjalistycznych Grupach Ratownictwa Wodno-Nurkowego na przykładzie wybranych jednostek KSRG

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. ak. 2020/2021:  14
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Zainteresowania naukowe:

Komunikowanie w zarządzaniu kryzysowym; alternatywne i wspomagające
metody komunikacji w działaniach ratowniczych; komunikowanie
a globalizacja; komunikowanie a postmodernizm; dyskurs medialny.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Aneta Majkowska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
amajkowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 533

1. Komunikowanie werbalne i niewerbalne w zarządzaniu kryzysowym (na przykładzie 
PSP)
2. Prakseologiczne podstawy zarządzania kryzysowego

3. Komunikowanie w negocjacjach (na przykładzie PSP)

4. Wizerunek przywódcy (na wybranych przykładach PSP)

5. Komunikowanie w podejmowaniu decyzji (na przykładzie PSP)

6. Komunikowanie a problemy globalizacyjne (konsumpcjonizm, korporacjonizm, zmiany 
klimatyczne)

7. Komunikowanie alternatywne w zarzadzaniu kryzysowym (na przykładzie PSP) 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:
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Zainteresowania naukowe...
socjologia bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem rezyliencji społecznej,
kształtowania kultury zaufania, pomnażania kapitału społecznego, jak również
zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną oraz komunikowaniem masowe
Niemniej ważne i również badane zagadnienia związane z psychospołecznymi
elementami ewakuacji oraz stres, przemoc, dyskryminacja.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
bpiec@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 742

1. Mowa nienawiści w sieci - zjawisko zagrażające bezpieczeństwu jednostki

2. Rezyliencja w zawodzie strażaka - ratownika

3. Wpływ zdarzeń traumatycznych na funkcjonowanie strażaka - ratownika 

4. Koncepcja uwzględnienia w projektowaniu przestrzeni dedykowanej higienie umysłu 
elementów teorii impulsu w celu usprawnienia ewakuacji

5. Analiza ewakuacji w szkołach do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami o spektrum 
autyzmu

6. Analiza sposobów komunikacji z osobami głuchoniemymi pod kątem stworzenia 
uniwersalnych form możliwych do zastosowania podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

7. Trauma wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej – analiza służby pod kątem możliwości 
przeżywania i sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

koncentrują się wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa ekonomicznego (w ujęciu makro i
mikro) oraz jego komponentów, tj. bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa
finansowego, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa ekologicznego. Prowadzone
badania naukowe wpisują się w obszar bezpieczeństwa ekonomicznego i jego
komponentów oraz uzupełniają się w różnych przekrojach.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr Aneta Kułakowska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
akulakowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 533

1. Społeczno-ekonomiczne skutki wystąpienia zdarzenia katastroficznego  dla społeczności lokalnej 

2. Uwarunkowania stabilności systemu finansowego w aspekcie ochrony infrastruktury krytycznej 
państwa

3. Rola rynku węgla w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa

4. Proces kształtowania bezpieczeństwa pracy w wybranym zawodzie na przykładzie firmy XYZ 

5. Istota i specyfika ryzyka katastroficznego w produktach ubezpieczeniowych

6. Wpływ przyznanych dotacji finansowych na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w
kontekście zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie powiatu

7. Uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie morskim w basenie morza bałtyckiego

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:  7 

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych, współpraca międzynarodowa na rzecz
bezpieczeństwa, pomoc humanitarna, dyplomacja

FORUM PROMOTORSKIE

mł. kpt. dr Oksana Telak

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
otelak@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 625

1. Zasoby Państwowej Straży Pożarnej do działania na obszarach wodnych w wybranym 
powiecie/województwie

2. Działania Państwowej Straży Pożarnej z zakresu pomocy humanitarnej 

3. Działalność na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych w  wybranym 

województwie/państwie

4. Organizacja pomocy humanitarnej z Polski po katastrofie naturalnej dla wybranego kraju

5. Uwarunkowania formalne działalności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa 

wewnętrznego

6. Świadomość kulturowa i jej rola w bezpieczeństwie wewnętrznym

7. Zasoby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodnego w wybranym 
powiecie/województwie

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

Dyrektor Instytutu

bryg. dr inż. Małgorzata MAJDER-ŁOPATKA

e-mail: mmajder@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 558

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W INSTYTUCIE INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

1

2

3

4

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Inżynieria, ochrona środowiska i ocena ryzyka zdrowotnego. 

Modelowanie pożarów i systemów gaśniczych.

Bazy danych, eksploracja danych oraz sztuczna inteligencja.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo pożarowe i procesowe.

Identyfikacja gazowych produktów rozkładu termicznego i spalania.

Innowacyjne metody likwidacji skażeń.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mmajder@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 558

1. Analiza wpływu stężenia tlenu na skład jakościowy produktów powstałych podczas 
rozkładu  termicznego wybranego tworzywa sztucznego

2. Zalety i ograniczenia zdalnej detekcji w podczerwieni 

3. Analiza wpływu warunków magazynowania amoniaku na skutki zdarzeń 
awaryjnych

4. Analiza termiczna tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle spożywczym

5. Analiza wpływu szybkości ogrzewania na parametry termiczne tworzyw 
sztucznych

6. Analiza zagrożeń występujących podczas magazynowania, transportu 
i neutralizacji (nazwa związku chemicznego) 

7. Wpływ zawartości tlenu w powietrzu na przebieg procesu utleniania siarczku 
żelaza II  

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 13

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe
materiałów konstrukcyjnych (beton, drewno, stal), Nowoczesne technologie
zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
pogrodnik@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 392

1. Badanie przyczepności wybranych gatunków stali o betonu

2. Projekt zabezpieczenie ogniochronnego elementów konstrukcji stalowej. 

3. Badanie wpływu wysokich temperatur na beton  konstrukcyjny z kruszywem 
ceramicznym.

4. Badania wypływu impregnacji ogniochronnej na wybrane gatunki drewna 
konstrukcyjnego 

5. Badanie udarności stali konstrukcyjnej poddanej obciążeniom termicznym.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 4

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

fizykochemia powierzchni układów koloidalnych, zwilżanie powierzchni, adsorpcja,

skutki środowiskowe pożarów i awarii przemysłowych oraz ich likwidacji, bezpieczeństwo
stosowania substancji chemicznych, surowce odnawialne w kompozycjach środków
gaśniczych

bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH (2021/2022)

e-mail:
jrakowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 641

1. Badania zdolności emulgowania substancji ropopochodnych przez roztwory  
surfaktantów otrzymanych z surowców naturalnych

2.Zwilzanie powierzchni materiałów sypkich roztworami związków powierzchniowo 
czynnych  

3. Badanie sorpcji substancji ropopochodnych przez materiały pochodzenia naturalnego

4. Badania wpływu roztworów surfaktantów na zdolność sorpcji substancji ropopochodnych 
przez sorbenty mineralne.

5. Ocena wpływu pożarów obszarów niezurbanizowanych na stężenie pyłu w powietrzu 
atmosferycznym sąsiadujących terenów mieszkalnych

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 6

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria i ochrona środowiska

FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH:

e-mail:
sbiegudnis@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 …

1. Analiza procesu ewak. ludzi na przykł. wybr. budynku użyteczności publicznej 

2. Analiza zagrożeń techn. na terenie wybr. zakładu prod. znajd. się w Rawie Mazow.

3. Analiza zagrożeń wyst. na terenie pow. Kozienickiego w aspekcie bezp. cywilnego 

4. Analiza działalności ratowniczej strażaka SGR Wodno-Nurkowego Augustów 

5. Ocena zabezpieczenia pożarowego terenów leśnych na wybranym obszarze 

6. Analiza i ocena procesu ewak. na przykł. bud. wybr. Galerii Handl. w Warszawie 

7. Analiza procesu ewakuacji ludzi na przykładzie wybranego budynku znajdującego 
się w Ostrowcu Świętokrzyskim  

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 13

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
sbiegudnis@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 …

8. Analiza czynników kancerogennych obecnych w pracy strażaków. 

9. Analiza zabezp. przeciwpożarowego terenów leśnych powiatu Bielsk Podlaski

10. Ocena ryzyka zawodowego strażaka, grup specjalistycznych Państwowej Straży 
Pożarnej, działania profilaktyczne w Polsce i na świecie 

11. Analiza bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz funkcjonariuszy 

KP PS P w Działdowie wraz z oceną ryzyka zawodowego wybranych stanowisk 

12. Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Włocławek w 
odniesieniu do pozostałych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Toruniu 

13. Bezpieczeństwo wykonywania prac podwodnych na przykładzie  Specjalistycznej 
Grupy Ratownictwa  Wodno-Nurkowego „SIERADZ”

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

ocena jakości powietrza wewnętrznego; monitoring parametrów
środowiska; ocena skutków awarii infrastruktury komunalnej na wybrane
elementy środowiska; ocena ryzyka zdrowotnego związanego z narażeniem
na substancje niebezpieczne występujące w powietrzu, wodzie i glebie.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Karolina Bralewska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
kbralewska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 641

1. Wpływ pożarów na otwartych przestrzeniach na jakość powietrza atmosferycznego

2. Identyfikacja i hierarchizacja czynników determinujących jakość powietrza 
atmosferycznego w wybranych aglomeracjach miejskich 

3. Czy rzeczywiście sport to zdrowie? Ocena narażenia zdrowotnego osób ćwiczących w 
warunkach zanieczyszczonego powietrza 

4. Ocena przydatności głębinowych ujęć wody, jako źródeł wody do spożycia w sytuacjach 
kryzysowych

5. Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach/obiektach 
użyteczności publicznej 

6. Ocena wpływu działalności przemysłowej na jakość wód powierzchniowych w wybranej 
lokalizacji 

7. Analiza stężeń zanieczyszczeń wód powierzchniowych w aspekcie zagrożeń dla ludności 
i środowiska naturalnego

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 7

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jgalaj@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 570

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

Możliwość pisania pracy dyplomowej po uprzednim kontakcie z Panem             
dr. hab. inż. Jerzym Gałajem.



Zainteresowania naukowe:

Aerozol atmosferyczny – właściwości, oddziaływanie, metody analizy.

Krótko i długookresowe oddziaływanie pożarów na środowisko i zdrowie w skali
lokalnej i globalnej.

Jakość powietrza w obiektach zamkniętych – czynniki determinujące, analiza
zagrożeń, modelowanie skutków narażenia.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
wrogula@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 569

1. Analiza wieloletnich trendów zmian stężenia PM10 w Warszawie

2. Ocena ryzyka nowotworowego związanego z ekspozycją mieszkańców śląska na 
wybrane składniki pyłu zawieszonego

3. Ocena ryzyka nowotworowego związanego z ekspozycją mieszkańców Warszawy na 
wybrane składniki pyłu zawieszonego

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

5. Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce rtęcią gazową

6. Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce wielopierścieniowymi węglowodorami 
aromatycznymi 

7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zajmowanym przez funkcjonariusza PSP wraz 
z analizą zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 10

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

Analiza termiczna polimerów, procesy biodegradacji i degradacji termicznej
materiałów polimerowych, procesy recyklingu.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
erudnik@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 613

1. Badanie przemian fazowych wybranych polimerów konstrukcyjnych 

2. Analiza metod zagospodarowania wybranej grupy odpadów

3. Materiały zmiennofazowe – zastosowania 

4. Materiały kompozytowe  w budownictwie mostowym 

5. Analiza wpływu procesu starzenia na wybrane właściwości materiałów polimerowych

6. Badanie przemian fazowych wybranych polimerów biodegradowalnych 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 1

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
akrasuski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 612

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

Możliwość pisania pracy dyplomowej po uprzednim kontakcie z Panem             
bryg. dr. hab. inż. Adamem Krasuskim.



INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Dyrektor Instytutu

st. bryg. dr inż. Robert PIEC

e-mail: rpiec@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 363

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



KIERUNKI BADAWCZE REALIZOWANE                                                                        
W INSTYTUCIE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1

2

3

4

5

Racjonalizacja procesów zarządzania bezpieczeństwem, 
zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym na wszystkich poziomach 
administracji.

Planowanie cywilne i planowanie obronne.

Nowe technologie i nowe zagrożenia w zarządzaniu 
bezpieczeństwem wewnętrznym.

Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania 
bezpieczeństwem wewnętrznym.

Zapewnienie ciągłości funkcjonowania społeczeństw, w tym 
problematyka infrastruktury krytycznej i innych istotnych systemów, 
obiektów, usług, instalacji i urządzeń.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Modelowanie zagrożeń,

Metody ilościowe i jakościowe w bezpieczeństwie,

Bezpieczeństwo i higiena pracy a w szczególności zagrożenia pożarowe i wybuchowe,

Modelowanie ewakuacji.

FORUM PROMOTORSKIE

st. bryg. dr inż. Robert Piec

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
rpiec@sgsp.edu.pl

tel. 504 274 363

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

1. Analiza zagrożeń związanych z transportem LNG

2. Modelowanie wybranych zagrożeń 

3. Prognozowanie w bezpieczeństwie  

4. BHP podczas działań ratowniczych 

5. Ewakuacja z i do obiektów użyteczności publicznej 

6. Ewakuacja podczas imprez masowych 



Zainteresowania naukowe:
• Bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności związane z funkcjonowaniem i rozwojem

międzynarodowych systemów ochrony ludności i pomocy humanitarnej, a także
mechanizmami zarządzania kryzysowego w ramach międzynarodowych instytucji
bezpieczeństwa.

• Przygotowanie i reagowanie na zdarzenia CBRN, w tym zdarzenia o charakterze
terrorystycznym..

• Planowanie cywilne, w szczególności projektowanie, planowanie, organizacja, realizacja
i ewaluacja ćwiczeń zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

• Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
tzweglinski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 674

1. Zarządzanie kryzysowe w wymiarze międzynarodowym na przykładzie wybranej instytucji

2. Instytucjonalne mechanizmy ochrony ludności i pomocy humanitarnej na arenie 
międzynarodowej

3. Reagowanie na wybrany rodzaj zagrożeń CBRN

4. Organizacja i ocena ćwiczeń zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

5. Efekt kaskadowy jako zagrożenie funkcjonowania systemów społecznych

6. Ocena zastosowania nowych technologii w wybranych obszarach funkcjonowania systemu zarządzania 
kryzysowego i ochrony ludności

7. Luki i duplikacje systemowe w systemie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021: 0

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

• Ratownictwo i ochrona ludności.

• Masowa ewakuacja ludności (z terenów) – organizacja, symulacje, bezpieczeństwo imprez masowych.

• Projektowanie systemów bezpieczeństwa wewnętrznego (w tym podejście sieciowe).

• Analiza, ocena i zarządzanie ryzykiem.

• Odporność (resilience) społeczności lokalnej i instytucji publicznej.

• Bezpieczeństwo i higiena pracy.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
pgromek@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 650

1. System ratownictwa lub ochrony ludności na wybranym terenie.

2. Ratownictwo lub ochrona ludności na wybranym terenie w obliczu epidemii, blackout’u, 
powodzi, pożaru wielkoobszarowego, huraganu lub suszy.

3. Ryzyko w działaniach ratowniczych lub w działaniach z zakresu ochrony ludności.

4. Innowacje w środkach ochrony strażaka (pod kątem uzyskania patentu lub wzoru użytkowego).

5. Budowa odporności wybranej społeczności lokalnej lub wybranej instytucji publicznej.

6. Ewakuacja wybranej imprezy masowej.

7. Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy lub służby.
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FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. Jerzy Wolanin

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jwolanin@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 543

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

Możliwość pisania pracy dyplomowej po uprzednim kontakcie z Panem             
prof. dr. hab. Jerzym Wolaninem.



Zainteresowania naukowe:

współpraca międzynarodowa w bezpieczeństwie wewnętrznym, współpraca między służbami
umundurowanymi, OC, OL, PH, infrastruktura krytyczna, cyberbezpieczeństwo, Wojska Obrony
Terytorialnej (WOT) jako formacja wspierająca bezpieczeństwo wewnętrzne, globalizacja,
instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Weronika Jakubczak

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
wjakubczak@sgsp.edu.pl

tel. 504 274 667

1. Użycie WOT, jako wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

2. Bezpieczeństwo w imprezie masowej, na przykładzie klubu "X". 

3. Internetowe zagrożenia wobec dzieci i młodzieży.

4. Cyber-zagrożenia dla infrastruktury krytycznej na przykładzie "X". 

5. Bezpieczeństwo lokalnej społeczności w mieście "X". 

6. Udział Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w Polsce.

7. Działania samorządu na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie "X".
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8. Ochrona informacji niejawnych elementem bezpieczeństwa wewnętrznego.

10. System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji.

9. Wykorzystanie Unijnego Mechanizmu Ochrony ludności na przykładzie (….) 

11. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego RP.



FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mjaworowska@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 625

1. Rola Polski w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

2. Wyścig zbrojeń jako zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego w warunkach współczesnych
konfliktów międzynarodowych.

3. Problemy bezpieczeństwa polskiej migracji do krajów zachodnich w ramach Unii
Europejskiej.

4. Wpływ wielkich mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe (USA, Rosja, Chiny).

5. Działalność OSP w miejscowości X na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

6. Postawy patriotyczne młodzieży szkolnej na podstawie wyników badań w Zespole Szkół w miejscowości X.

7. Współpraca polsko – niemiecka jako czynnik bezpieczeństwa w Europie.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:

Zainteresowania naukowe i obszary badawcze:
• Problemy społeczne i  bezpieczeństwa Polski oraz krajów Unii Europejskiej. 
• Socjokulturowe zjawiska i procesy współczesnych migracji.
• Zjawiska wielokulturowości  i ewolucji  tożsamości oraz świadomości, zachodzących pod 

wpływem  procesów integracji  europejskiej oraz wzmożonej ruchliwości i komunikacji globalnej
• Analiza przeobrażeń kultury i bezpieczeństwa wybranych państw i społeczeństw wyspiarskich 
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Zainteresowania naukowe:

bezpieczeństwo narodowe, system kierowania bezpieczeństwem narodowym, funkcjonowanie
państwa we wszystkich stanach (nadzwyczajnych, gotowości obronnej, …), zarządzanie kryzysowe
(na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej); procesy planowania obronnego
i cywilnego, bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Tadeusz Kęsoń

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail: licmgrsgsp@onet.pl
oraz
indywidualne adresy 
mailowe do każdej z grup 

tel. 22 56 17 614 

1. Samorząd lokalny w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

2. Służby, inspekcje i straże w procesie zapewniania bezpieczeństwa …

3. Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego – na podstawie…

4. Ochrona infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania powiatu/gminy …

5. Idea bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni w procesie zapewniania bezpieczeństwa …

6. Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji w Polsce.

7. Instytucje państwa w procesie zwalczania wirusa COVID-19  w Polsce. 
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8. Migracje jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu …. - mit czy rzeczywistość.



Zainteresowania naukowe skoncentrowane są:

na bezpieczeństwie i porządku publicznym, bezpieczeństwie imprez masowych i zgromadzeń
publicznych, bezpieczeństwie ruchu drogowego, zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu
instytucjami publicznymi, ochronie ludności, nowych technologiach w bezpieczeństwie,
przestępczości zorganizowanej i terroryzmie.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Mariusz Nepelski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mnepelski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 773

1. Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej na przykładzie wybranego klubu ekstraklasy. 

2. Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie (wybranego 
województwa/powiatu/ jednostki organizacyjnej Policji).

3. Specyfika procesu decyzyjnego w organizacjach zhierarchizowanych (np. PSP/Policji). 

4. Selekcja i rekrutacja w służbach mundurowych na przykładzie (np. PSP/Policji). 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego wybranej jednostki administracyjnej kraju.

6. Rola Policji w kształtowaniu infrastruktury drogowej w opinii mieszkańców wybranego 
województwa/powiatu. 

7. Organizacje pozarządowe w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Liczba zadeklarowanych prac dyplomowych w r. aka. 2020/2021:
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Zainteresowania naukowe:

zarządzanie bezpieczeństwem państwa, zagrożenia bezpieczeństwa państwa (militarne
i niemilitarne), obronność państwa, bezpieczeństwo militarne, zarządzanie kryzysowe
w wymiarze narodowym i międzynarodowym (UE i NATO), ochrona ludności i obrona cywilna,
metodologia badań nad bezpieczeństwem.

FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
gsobolewski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 614

1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (analiza i opis jednego lub grupy zagrożeń i ich wpływu
na bezpieczeństwo).

2. Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa (ujęcie podmiotowe, przedmiotowe; globalne,
regionalne, krajowe, itp.) oraz polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego (założenia, strategie, koncepcje).

3. Systemy bezpieczeństwa w Polsce (system kierowania bezpieczeństwem, system obronny
państwa; system ochronny państwa; system bezpieczeństwa i porządku publicznego; system
zarządzania kryzysowego, system ochrony ludności, system bezpieczeństwa powszechnego).

4. Służby, straże i inspekcje w zakresie bezpieczeństwa (analiza i opis sił i środków
bezpieczeństwa np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja
Transportu Drogowego, itp.).
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FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
gsobolewski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 614

7. Bezpieczeństwo militarne w aspekcie narodowym i międzynarodowym (zagrożenia
militarne, współczesne uwarunkowania, strategie i założenia, potencjał).

6. Zagrożenia i ochrona elementów infrastruktury krytycznej (na przykładzie wybranego
elementu systemów infrastruktury krytycznej).

8. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (przeznaczenie,
funkcje, zadania; potencjał narodowy, UE i NATO; udział w operacjach poza granicami kraju,
doświadczenia; konflikty, operacje pokojowe, stabilizacyjne – doświadczenia).

9. Nowe technologie i innowacje w zakresie bezpieczeństwa (technologie informacyjne
i sieciowe; monitorowanie i obserwacja oraz ochrona ludności; systemy, platformy i urządzenia
z zakresu reagowania kryzysowego).

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

5. Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności
(na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa).



FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Józef Stępak

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
jstepak@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 614

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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FORUM PROMOTORSKIE

Możliwość pisania pracy dyplomowej po uprzednim kontakcie z Panem             
dr. hab. Józefem Stępakiem.



Zainteresowania naukowe:

•Prawo karne materialne w bezpieczeństwie.

•Przestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa

•Strategie zapobiegania i zwalczania przestępczości

•Podstawy prawne ochrony osób i mienia

•Prawna ochrona wolności i praw człowieka

•Podstawy prawne ochrony infrastruktury krytycznej

•Podstawy prawne obrony cywilnej i ochrony ludności

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Tadeusz Terlikowski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
tterlikowski@sgsp.edu.pl
t_terlik@poczta.onet.pl
tel. 607 041 243

1. Funkcje prawa karnego  w bezpieczeństwie wewnętrznym

2. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla bezpieczeństwa

3. Funkcjonalne zwalczanie przestępczości 

4. Aspekty prawne ochrony wolności i praw człowieka 
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5. Zwalczanie patologii społecznych w systemie  prawa karnego

6. Aspekty prawne ochrony europejskiej infrastruktury krytycznej

7. Cyberprzestępczość i formy jej zwalczania



FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Tadeusz Terlikowski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
tterlikowski@sgsp.edu.pl
t_terlik@poczta.onet.pl
tel. 607 041 243

10. Europejska polityka bezpieczeństwa  i obrony

9. Polityczne środowisko bezpieczeństwa wewnętrznego

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

8. Kryminalistyka i kryminologia  w zwalczaniu przestępczości 



Zainteresowania naukowe:

•Bezpieczeństwo wewnętrzne ukierunkowane na wdrażanie nowych rozwiązań w ochronie ludności;

•Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w obszarze krajowym i międzynarodowym w tym przygotowanie do 
współdziałania komponentów systemu antyterrorystycznego;

•Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w Państwowej Straży Pożarnej;

•Systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania w ochronie ludności;

•Zarządzanie kryzysowe w zdarzeniach masowych;

•Wskaźniki redukujące ryzyko na wszystkich poziomach zagrożeń.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Wojciech Wróblewski
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e-mail:
wwroblewski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 …

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

1. Ewaluacja zagrożeń terrorystycznych w aspekcie działań operacyjnych Państwowej Straży  
Pożarnej.

2. Technologiczne zabezpieczenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń 
o charakterze terrorystycznym.

3. Czynniki redukcji ryzyka w zagrożeniach terrorystycznych na terenie RP.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

4. Systemy wczesnego ostrzegania i alarmowania w ochronie ludności.

5. Zastosowanie modelu SARA w Polskiej Policji.



FORUM PROMOTORSKIE

dr Wojciech Wróblewski

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
wwroblewski@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 …

8. Wykorzystanie prewencji terrorystycznej jako czynnik minimalizujący ryzyko w wybranym 
obszarze.

7. Wybrane aspekty zagrożeń terrorystycznych.

9. Konstrukcja modelu racjonalnego jako narzędzie minimalizacji ryzyka w działaniach 
operacyjnych.

10. Model zastosowania obrony cywilnej w ochronie ludności.

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

6. Plan zarządzania kryzysowego w aspekcie zdarzeń masowych na przykładzie wybranego 
zdarzenia.



CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

Dyrektor Centrum

st. kpt. dr Monika WOJAKOWSKA

e-mail: mwojakowska@sgsp.edu.pl

tel.: 22 56 17 533

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności



Zainteresowania naukowe:

Zarządzanie bezpieczeństwem społeczności lokalnych w kontekście różnych
typów zagrożeń, budowanie odporności społecznej mikrosystemów,
bezpieczeństwo indywidualne w kontekście bezpieczeństwa
wewnętrznego, przywództwo w bezpieczeństwie społeczności lokalnych.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr Monika Wojakowska

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mwojakowska@sgsp.edu.pl

tel. 692 222 633

1.  Analiza ryzyka psychospołecznego w kontekście skuteczności działań ratowniczych.

2.  Budowanie autorytetu dowódcy w kontekście minimalizowania ryzyka działań ratowniczych.

3. Wpływ wybranych zagrożeń na kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród nastolatków.”

4. Wpływ przemocy w rodzinie na bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

5. Analiza ryzyka zawodowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w kontekście 

minimalizowania ryzyka psychospołecznego.

6. Budowanie zaangażowania w Państwowej Straży Pożarnej w kontekście minimalizowania 

ryzyka zawodowego strażaków.

7. Analiza potencjału Państwowej Straży Pożarnej w kontekście ryzyka zawodowego., 

przywództwa i sprawności organizacyjnej
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FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Magdalena Gikiewicz

PROPONOWANE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

e-mail:
mgikiewicz@sgsp.edu.pl

tel. 22 56 17 374

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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FORUM PROMOTORSKIE

Możliwość pisania pracy dyplomowej po uprzednim kontakcie z Panią             
dr. inż. Magdaleną Gikiewicz


