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Zainteresowania naukowe:

⮚środki gaśnicze i skuteczność gaszenia pożarów,

⮚pożary pojazdów z napędem alternatywnym,

⮚piany gaśnicze,

⮚podręczny sprzęt gaśniczy

⮚pożary lasów.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Bernard Król

Dane kontaktowe:
e-mail: bkrol@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 504

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

Dane kontaktowe:
e-mail: jchrzestek@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 521

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

Dane kontaktowe:
e-mail: jkalinko@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 572

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

Dane kontaktowe:
e-mail: slipinski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 627

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w celu
poprawienia efektywności działań gaśniczych.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr inż. Marcin Łapicz

Dane kontaktowe:
e-mail: mlapicz@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 587

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

 zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi, 
szczególnie z ciekłymi węglowodorami,

⮚ zagrożenia procesowe. 

FORUM PROMOTORSKIE

st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz

Dane kontaktowe:
e-mail: wjarosz@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 573

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.
ochrona środowiska.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Anna Dmochowska

Dane kontaktowe:
e-mail: admochowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 743

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: apolanczyk@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 990

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: zsalamonowicz@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 546

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 inż. Marcin Anszczak

Dane kontaktowe:
e-mail: manszczak@sgsp.edu.pl
tel. 608 246 513

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:
⮚nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej
i ratownictwie.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr inż. Norbert Tuśnio

Dane kontaktowe:
e-mail: ntusnio@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 597

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:
⮚pożary wewnętrzne,
⮚badania pożaru w pełnej skali,
⮚bezpieczeństwo strażaków,
⮚taktyka zwalczania pożarów,
⮚bezpieczeństwo działań ratowniczych,
⮚bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr inż. Damian Saleta

Dane kontaktowe:
e-mail: dsaleta@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 706

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ
(RW-2)

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

Dane kontaktowe:
e-mail: sptak@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 699

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

Dane kontaktowe:
e-mail: rkamocka@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 392

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: bsniegocki@sgsp.edu.pl
tel. 512 005 645

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚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

Dane kontaktowe:
e-mail: sdenczew@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 334

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚bezpieczeństwo pożarowe w procesach technologicznych,

⮚bezpieczeństwo pożarowe budynków,

⮚szeroko rozumiana technika pożarnicza.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Sylwester Kieliszek

Dane kontaktowe:
e-mail: skieliszek@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 662

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚termowizja w inżynierii bezpieczeństwa,

⮚badanie dynamiki rozwoju pożarów zewnętrznych,

⮚badanie dynamiki rozwoju pożarów środków
transportu,

⮚zastosowanie nowoczesnych technologii w inżynierii
bezpieczeństwa.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Anna Szajewska

Dane kontaktowe:
e-mail: aszajewska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 513

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

Dane kontaktowe:
e-mail: wkupicz@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 559

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚eksploatacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

⮚badania parametrów techniczno-użytkowych sprzętu
ratowniczo-gaśniczego,

⮚organizacja działań ratowniczych oraz kierowanie
działaniami ratowniczymi,

⮚zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych,

⮚zabezpieczenie operacyjne tuneli komunikacyjnych,

⮚zabezpieczenie działań ratowniczych podczas powodzi.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Ireneusz Naworol

Dane kontaktowe:
e-mail: inaworol@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 559

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: awalczak@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 596

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚badania właściwości użytkowych sprzętu ratowniczo-
gaśniczego i środków ochrony indywidualnej (np. odporności
na zgniot hełmów strażackich, wytrzymałości adhezyjnej
pomiędzy warstwami węży pożarniczych, wytrzymałości
i sprężystości lin ratowniczych),

⮚trwałość, niezawodność i uszkodzenia eksploatacyjne
sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

⮚badania wytrzymałości mechanicznej materiałów
konstrukcyjnych ze względu na czynniki termiczne.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Daniel Pieniak

Dane kontaktowe:
e-mail: dpieniak@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 559

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA BUDOWLI                                                                   
(RW-3)

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
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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.

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

Dane kontaktowe:
e-mail: gdzien@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 710

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

Dane kontaktowe:
e-mail: mkosiorek@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 710

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

Dane kontaktowe:
e-mail: mpecio@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 710

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

Dane kontaktowe:
e-mail: ptofilo@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 710

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

Dane kontaktowe:
e-mail: tdrzymala@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 610

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

Dane kontaktowe:
e-mail: psulik@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 711

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych,

⮚bezpieczeństwo pożarowe budynków,

⮚praktyczne aspekty ochrony przeciwpożarowej.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Przemysław Kubica

Dane kontaktowe:
e-mail: pkubica@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 689

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: sboron@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 689

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



KATEDRA NAUK ŚCISŁYCH
(RW-4)

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
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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

Dane kontaktowe:
e-mail: slewicka@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 501

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: skrawczynska@sgsp.edu.pl
tel. +48 502 648 695

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: selbanowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 690

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: agorska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 612

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚badania radiacyjne różnych komponentów środowiska,

⮚monitoring izotopów promieniotwórczych w powietrzu,

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

FORUM PROMOTORSKIE

dr Aneta Łukaszek-Chmielewska

Dane kontaktowe:
e-mail: alukaszek@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 690

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: jrybinski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 987

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: twesierski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 669

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



KATEDRA PROCESÓW SPALANIA 
(RW-5)

Kierownik Katedry

st. bryg. dr hab. Marzena PÓŁKA, prof. uczelni

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

1

2

3

4

5

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.

⮚badania parametrów wybuchowych i zapalności gazów,
par cieczy oraz pyłów,

⮚ analiza rozkładu termicznego i spalania substancji
palnych wraz z toksycznością i dymotwórczością środowiska
pożarowego.

FORUM PROMOTORSKIE

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

Dane kontaktowe:
e-mail: mpolka@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 712

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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,

⮚ analityczne metody obliczeniowe parametrów stanu
pożaru.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Marek Konecki, prof. uczelni

Dane kontaktowe:
e-mail: mkonecki@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 585

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: bkukfisz@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 604

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚środki gaśnicze,

⮚środki zwalczania skażeń chemicznych i biologicznych,

⮚ocena zagrożenia chemicznych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni

Dane kontaktowe:
e-mail: amizerski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 688

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych,

⮚badania wybuchowości mieszanin pyłowo - powietrznych.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Marek Woliński

Dane kontaktowe:
e-mail: mwolinski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 592

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



KATEDRA INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
(RW-6)

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE
Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

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
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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

Dane kontaktowe:
e-mail: mtrybon@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 382

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

Dane kontaktowe:
e-mail: rwrobel@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 501

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

Dane kontaktowe:
e-mail: apredecka@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 355

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

 teleinformatyczne wspomaganie działań ratowniczych,
 wykorzystanie systemów informacji przestrzennej (GIS)

w działaniach ratowniczych i zarządzaniu kryzysowym,
 optymalizacja granic obszarów chronionych

z wykorzystaniem GIS.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Wiktor Gawroński

Dane kontaktowe:
e-mail: wgawronski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 394

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:
 bezpieczeństwo powszechne,
 badania operacyjne (optymalizacja, programowanie

sieciowe),
 planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego,
 zarządzanie kryzysowe,
 kształtowanie kultury bezpieczeństwa (badanie poziomu

bezpieczeństwa, system zarządzania bezpieczeństwem,
narzędzia kształtowania kultury bezpieczeństwa),

 metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: mgikiewicz@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 542

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Magdalena Gikiewicz



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

Dane kontaktowe:
e-mail: bwisniewski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 542

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
(RW-7)

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
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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:

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

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak

Dane kontaktowe:
e-mail: igrabowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 349

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚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

Dane kontaktowe:
e-mail: jberny@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 733

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚systemy bezpieczeństwa,

⮚zagrożenia naturalne i cywilizacyjne,

⮚zarządzanie kryzysowe,

⮚ochrona ludności i obrona cywilna,

⮚infrastruktura krytyczna,

⮚edukacja dla bezpieczeństwa.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Andrzej Włodarski

Dane kontaktowe:
e-mail: awlodarski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 614

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

Dane kontaktowe:
e-mail: abralewski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 614

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:

⮚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

Dane kontaktowe:
e-mail: pkolmann@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 739

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: apeksa@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 636

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: efrankowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 533

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



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

Dane kontaktowe:
e-mail: amajkowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 533

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE



Zainteresowania naukowe:
⮚socjologia bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem
rezyliencji społecznej,
⮚kształtowanie kultury zaufania,
⮚pomnażanie kapitału społecznego, jak również zagadnienia
związane z komunikacją interpersonalną oraz komunikowaniem
masowe,
⮚zagadnienia związane z psychospołecznymi elementami
ewakuacji oraz stres, przemoc, dyskryminacja.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: bpiec@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 742

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec



Zainteresowania naukowe:

⮚bezpieczeństwo ekonomiczne (makro i mikro),

⮚bezpieczeństwo energetyczne,

⮚bezpieczeństwo finansowe,

⮚bezpieczeństwo ekologiczne,

⮚zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarki i systemu
gospodarczego oraz finansowego,

⮚zastosowanie narzędzi finasnowych do likwidacji szkód
katastroficznych.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: akulakowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 533

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. bryg. dr Aneta Kułakowska



Zainteresowania naukowe:

⮚bezpieczeństwo na obszarach wodnych,

⮚współpraca międzynarodowa na rzecz bezpieczeństwa,

⮚pomoc humanitarna,

⮚dyplomacja.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: otelak@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 625

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

mł. kpt. dr Oksana Telak



Zainteresowania naukowe:

 administracja publiczna w sferze bezpieczeństwa
i porządku publicznego,

 ochrona wolności i praw człowieka i obywatela,

 bezpieczeństwo międzynarodowe z uwzględnieniem
prawa humanitarnego,

 prawo administracyjne,

 postępowanie administracyjne.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: agolebiowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 762

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Anna Gołębiowska



INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
(RN-1)

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
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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

Dane kontaktowe:
e-mail: mmajder@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 558

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka



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

Dane kontaktowe:
e-mail: wrogula@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 569

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

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



Zainteresowania naukowe:

⮚wpływ warunków termicznych pożaru na parametry
wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych (beton, drewno,
stal),

⮚nowoczesne technologie zabezpieczeń ogniochronnych
konstrukcji budowlanych.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: pogrodnik@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 392

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

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



Zainteresowania naukowe:

⮚fizykochemia powierzchni, zwilżanie, adsorpcja,

⮚skutki środowiskowe pożarów i awarii przemysłowych oraz ich
likwidacji,

⮚bezpieczeństwo stosowania substancji chemicznych,

⮚surowce odnawialne w kompozycjach środków gaśniczych,

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: jrakowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 641

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

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



Zainteresowania naukowe:

⮚inżynieria bezpieczeństwa np. projektowanie
i eksploatacja wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwo,
ogrzewnictwo i wentylacja itd.,

⮚inżynieria i ochrona środowiska np. przeciwpożarowe
zaopatrzenie w wodę.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: sbiedugnis@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 987

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis



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

Dane kontaktowe:
e-mail: kbralewska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 641

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Karolina Bralewska



FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: jgalaj@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 570

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni

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



Zainteresowania naukowe:

⮚analiza termiczna polimerów,

⮚procesy biodegradacji i degradacji termicznej materiałów
polimerowych,

⮚procesy recyklingu.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: erudnik@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 613

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni



FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: akrasuski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 612

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

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

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



INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
(RN-2)

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

Dane kontaktowe:
e-mail: rpiec@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 363

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

st. bryg. dr inż. Robert Piec



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,
⮚efekt kaskadowy jako współczesne zagrożenie,
⮚nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: tzweglinski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 331

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński



Zainteresowania naukowe:
⮚ stosowanie jakościowych i ilościowych metod oceny ryzyka na
potrzeby szeroko rozumianego bezpieczeństwa,

⮚ percepcja ryzyka oraz społecznych aspektów akceptowalności ryzyka,

⮚ wspomaganie decyzji na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem,

⮚ analiza i ocena zagrożeń CBRN,

⮚ wykorzystanie 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

Dane kontaktowe:
e-mail: msmolarkiewicz@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 350

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

Dane kontaktowe:
e-mail: pgromek@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 331

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

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



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

Dane kontaktowe:
e-mail: wjakubczak@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 667

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Weronika Jakubczak



Zainteresowania naukowe:

⮚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 Polinezji.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: mjaworowska@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 625

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni



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

Dane kontaktowe:
e-mail: licmgrsgsp@onet.pl
tel. 22 56 17 614

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Tadeusz Kęsoń



Zainteresowania naukowe:

⮚bezpieczeństwo i porządek publiczny,

⮚bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych,

⮚bezpieczeństwo ruchu drogowego,

⮚zarządzanie kryzysowe,

⮚zarządzanie instytucjami publicznymi,

⮚ochrona ludności,

⮚nowe technologie w bezpieczeństwie,

⮚przestępczość zorganizowana i terroryzm.

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: mnepelski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 773

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Mariusz Nepelski



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

Dane kontaktowe:
e-mail: gsobolewski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 614

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski



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

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: jstepak@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 614

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr hab. Józef Stępak



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

Dane kontaktowe:
e-mail: tterlikowski@sgsp.edu.pl
tel. 607 041 243

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr inż. Tadeusz Terlikowski



Zainteresowania naukowe:

●przywództwo w bezpieczeństwie społeczności lokalnych
●zarządzanie bezpieczeństwem społeczności lokalnych                    
w kontekście różnych typów zagrożeń 

●marketing relacji w bezpieczeństwie i partycypacja społeczna

●budowanie odporności społecznej mikrosystemów

●kształtowanie kultury bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego

●sprawność organizacji bezpieczeństwa w kontekście 
minimalizowania ryzyka 

FORUM PROMOTORSKIE

Dane kontaktowe:
e-mail: mwojakowska@sgsp.edu.pl

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

st. kpt. dr Monika Wojakowska



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

Dane kontaktowe:
e-mail: wwroblewski@sgsp.edu.pl
tel. 22 56 17 …

Warszawa, 2020 r.

FORUM PROMOTORSKIE

dr Wojciech Wróblewski


