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Com par ison of Pro pert ies of Fo aming Con cent rates 
Con tai ning So dium Do dec yl Sul fate (SDS)

and Ce tylt rime thyl amm onium Bro mide (CTAB)
for Re scue and De cont ami nat ion Purposes

1. In tro duc tion

Some of the su r fa c tants are used in fire fi g h ting and re s cue ope ra tions.
Fo a ming con cen tra tes are the ir most usa b le form. In eve ry day ope ra tions of fire
bri ga des, the fo a ming agents con ta i ning the hy dro car bon su r fa c tants of high
su r fa ce ac ti vi ty are used the most fre qu en t ly. They are ap p lied to ge ne ra te fo ams
used for the sup pres sion of flam ma b le li qu id fi res and for pro te c tion of
com bu sti b le ma te rials aga inst re -i g ni tion. The re are nu m ber of dif fe rent

The pa per pre sents re sults of the re sea rch of two mo del and one ty pic al

fo aming con cent rates pre par ed for re scue oper ati ons con nect ed with

elim ina tion of che mic al and bio log ical con tam ina tion. Con cent rates

inc lude 20% (wt) of sur factants, 25% (wt) of solvent (et hyl ene gly col

mo nob utyl et her), 2% (wt) of foam sta bil izer (1-do dec anol) and 53% (wt) of

wa ter. Two sur factants were stu ded: SDS as the com pon ent of the K-1

con cent rate and CTAB as the com pon ent of the K-2 con cent rate. The

co urse of sur face ten sion isotherms, the wet ting po wer and the pro pert ies

of fo ams ge ner ated by use of the pure fo aming so lut ions and by the same

so lut ions with ad dit ions of acids (HCl, H2SO4, CH3COOH), ba ses (KOH,

NaOH, Ca(OH)2) and oxi dants (H2O2, ClO2) were te sted.

The K-1 con cent rate (with SDS) had twi ce hi gher fo aming po wer than the

K-2 con cent rate (with CTAB). Ho wever foam sta bil ity me asur ed as the

ki net ic of so lut ion dra inage was much hi gher in case of fo ams ge ner ated

from CTAB ba sed con cent rate. In each case fo ams show ed good re sis tance

to acids, ba ses and oxi dants ad dit ives. The di sad vanta ge of CTAB ba sed

so lut ions was the ir low wet ting po wer.

Keywords: wet ting, fo amab ili ty, de cont ami nat ion.
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fo a ming con cen tra tes, which dif fer in che mi cal co m po si tion, espe cial ly in kind
of su r fa c tants be ing the ir co m po nents.

Ex cept fire fi g h ting ope ra tions, fo a ming con cen tra tes can be used for wa s hing
off con ta mi na tion of oil pol lu tants and dan ge ro us sub stan ces re le a sed in
eme r gen cy si tu a tions. In the last ye ars, more at ten tion is paid to the po ssi bi li ty of 
fo ams ap p li ca tion in ope ra tions con ne c ted with eli mi na tion of che mi cal and
bio lo gi cal con ta mi na tion, espe cial ly in de con tami na tion pro cess of ta in ted
ob jects and are as. Some spe cial fo a ming pre pa ra tions have ap pe a red. In some
of them the re are ca tio nic su r fa c tants [1], which have, be si des high su r fa ce
ac ti vi ty, the bac te ri ci dal pro per ties. The fire fi g h ting fo a ming con cen tra tes
con ta in al most only anio nic su r fa c tants.

Syn the tic high -e x pan sion foam con cen tra te (S-ty pe) in clu des 15÷25 wt.%
of hy dro car bon su r fa c tants, 20÷30 wt.% of or ga nic so l vents, 2÷4 wt.%
of sta bi li zers, some per cent of the hy dro tro pic sub stan ces and a small amo unt
of ot her ad di ti ves.

2. Ex per i men tal

2.1. Ma te ri als

For te sting pu r po ses, ty pi cal syn the tic fo a ming agent (S) and two
con cen tra tes, mar ked as the K-1 and the K-2 were ap p lied. The ir co m po si tion,
ba sed on ge ne ral co m po si tion of the type S fo a ming agents, was sig nifi can t ly
re du ced – they con ta i ned only the su r fa c tant, the or ga nic so l vent, the foam
sta bi li zer and di stil led wa ter as fol lows:

• su r fa c tant (SDS in K-1 and CTAB in K-2) – 20 wt.%,
• die t hy le ne gly col mo no bu tyl et her – 25 wt.%,
• 1-do de ca nol (foam sta bi li zer) –  2 wt.%,
• di stil led wa ter – 53 wt.%.

For me a su re ments of fo a ming po wer and foam sta bi li ty, the fol lo wing
so lu tions in di stil led wa ter were used: HCl c = 0,01M (pH » 2), H2SO4 c = 0,005
M (pH » 2), CH3COOH c = 1 M (pH » 2,6), NaOH c = 0,01 M (pH » 12), KOH
c = 0,01 M (pH » 12), Ca(OH)2 c = 0,005 M (pH » 12). Acid and hy dro xi de
so lu tions were used for pre pa ra tion of the K-1 and the K-2 so lu tions at
con cen tra tion 2 wt.% and 3 wt.%. As oxi dants, the fol lo wing sub stan ces,
fre qu en t ly ap p lied in de con tami na tion ope ra tions were used: 30 wt.% so lu tion
of hy dro gen pe ro xi de [1, 2] and 5 wt.% so lu tion of chlo ri ne dio xi de [3, 4]. For
pre pa ra tion of fo a ming so lu tions, the con cen tra tion of 5 wt.% of hy dro gen
pe ro xi de and 0,2 wt.% of chlo ri ne dio xi de were used. Chlo ri ne dio xi de at this
con cen tra tion has much more bac te ri ci dal pro per ties, it is usu al ly ap p lied
at con cen tra tion 5÷25 mg/dm3 [1, 5, 6]. The oxi dants con cen tra tion was 1; 3
and 6 wt.%.
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2.2. Meth ods

2.2.1. Sur face ten sion

The sur face ten sion iso therms of stud ied con cen trates were de ter mined by
the ring method (DuNouy method). The tensiometer with the plat i num
– irid ium ring man u fac tured by the CSC Sci en tific Com pany Inc. was used.
All so lu tions were pre pared with dis tilled wa ter at tem per a ture 20 ±1°C and
am bi ent tem per a ture 22 ±2°C. The crit i cal min i mal con cen tra tion (cmc) and
the min i mal sur face ten sions were read off from the iso therms of sur face ten sion.

2.2.2. Wet ting power

The wet ting power of con cen trates was mea sured by two meth ods: by
mea sure of the con tact an gle and by mea sure of im mer sion time of the cot ton
fab ric in the so lu tions. The con tact an gles on glass and Tef lon® sur faces were
mea sured by the Tracker de vice made by the I.T. Con cept com pany. Af ter
putt ing the drop of so lu tion on the sur face, the changes of con tact an gle were
reg is tered for 30 to 100 s. The con cen trates so lu tions in dis tilled wa ter at the
con cen tra tion 1, 5 and 10 g/dm3 were used. 

The method of de ter mi na tion of im mer sion time of hy dro pho bic cot ton fab ric
is used for the com par a tive tests of the wet ting agents. There is a spe cial, stan dard
ver sion of this method for tex tile in dus try [10]. In the de scribed tests the fab ric
rings of 20 mm di am e ter were used. They were fas tened to the frame by the thread,
drown in ex am ined so lu tion and then the immersion time was measured. 

Tests were car ried out for the so lu tions at dif fer ent con cen tra tions and the
fig ures of im mer sion time as a func tion of so lu tion con cen tra tion were pre pared.
As a com par a tive cri te ria, there was ap plied a con cen tra tion at which the
im mer sion time was 15 s. (these cri te ria were ac cepted by the au thors in
com par a tive tests of wet ting power of foam ing agents and spe cial wet ting agents).

2.2.3. Foamability

Foams made of ex am ined con cen trates (so lu tions) were pro duced by use of
lab o ra tory foam gen er a tor pre sented on fig. 1.

The air run ning through the device is di vided into two streams, from which
one is flow ing into the ves sel with foam ing so lu tion and pro duces pos i tive
pres sure, which causes the flow of the so lu tion through the spray noz zle. The
sec ond air stream is flow ing through the pipe and mixes with the so lu tion
sprayed by the noz zle in the mix ing cham ber. In some part of the cham ber there
are steel nets, which pro voke the ad di tional tur bu lence of the foam stream.
Thanks to that, the av er age bub bles’ size de creases and the foam be comes more
ho mog e nous. This struc ture of foam means its good sta bil ity. The gen er ated
foams are sim i lar to the dry foams pro duced by the Compressed Air Foam
System, what’s more they have better sta bil ity and ex pan sion ra tio.
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The foams gen er a tion was started 10 min utes af ter the so lu tion had been
pre pared. The ex pan sion ra tio and the time to drain age of 50% of the foam
so lu tion were mea sured. Af ter the gen er a tion, the foam was col lected in the
ves sel of 1200 cm3 of vol ume and the ex pan sion ra tio was cal cu lated, as the
pro por tion of the ves sel vol ume [cm3] to the foam weight [g]. The so lu tion
drain age time was mea sured on the stan dard stand ac cord ing to the PN-EN 1568
[11]. The vol ume of the foam was equal to 1560 cm3. The mea sure ment was
car ried out un til 50% of the ini tial vol ume of the so lu tion leaked from the foam
sam ple. The ini tial vol ume of the so lu tion was cal cu lated as the pro por tion of
foam vol ume [cm3] to the ex pan sion ra tio. For each sam ple, the fig ure of the
drain age time was drawn and char ac ter is tic pa ram e ters W5 and W0.5 were read off. 
The W5 is the per cent of foam so lu tion, which drainages dur ing the first
5 min utes af ter foam was pre pared, the W0.5 is the time to drain age of 50% of the
foam so lu tion col lected in foam struc ture. Foams were pre pared from the model
con cen trates in tap wa ter at the con cen tra tion of 1, 2, 3 and 6 wt.%. The so lu tions
tem per a ture was 20 ±1°C, and the am bi ent tem per a ture was 22 ±2°C.

The same foam ge ner ator was used for te sting the in flue nce of acids, bases and 
oxi dants, at con cent rati ons of 2 and 3 wt.%, on fo ams pro pert ies.

3. Re sults and di scuss ion

3.1. Sur face ten sion

Min i mal sur face ten sions of foam ing so lu tions are much lower than those
of pure sur fac tants (fig. 2). In case of the SDS so lu tion the dif fer ence was ca.
15 mN/m, sim i lar to ear lier work [7] and in case of CTAB the dif fer ence was about
10 mN/m. The crit i cal mi celle con cen tra tion read off from the fig ure for K-1
con cen trate was 3.5 mmole/dm3 in com par i son to 8.2 mmole/dm3 for pure SDS [8,
9]. Then, the cmc for the K-2 con cen trate (1,4 mM) was higher than the val ues
ob tained for the CTAB so lu tions with out any ad di tions (0.92 mmole/dm3) [5].
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3.2. Wet ting po wer

3.2.1. Con tact an gle

Chan ges of fo aming so lut ions con tact an gles as a func tion of time de term ined
on PTFE and glass sur fac es were pre sent ed on fi gur es 3 and 4.

Fi gur es 3 and 4 show that the K-2 con cent rate has wor se wet ting po wer than
the K-1. Diffe rent de pend ence was vi sib le in the first sta ge of the PTFE sur fac es
wet ting by the so lut ions at con cent rati on of 1 and 5 g/dm3. In the case of glass
sur fac es wet ting by the so lut ions at the same con cent rati on, the con tact an gles
for the K-2 con cent rate were lo wer in the first sta ge than in case of the K-1. 
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Fig. 3. Chan ges of fo aming so lut ions con tact an gles as the func tion of time (PTFE sur face)



The im mers ion time of the K-2 at con cent rati on of 1 g/dm3 was 70 s (fig. 6).
This con cent rati on was hi gher than the cmc for the K-2 and si mil ar to the cmc
for the K-1, which explai ns better wet ting po wer of K-2 con cent rate. Ho wever, it
do esn’t te stify better wet tab ili ty of SDS in comparison to CTAB. 
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Some tests of the PTFE sur fac es wet ting by pure sur factants, at con cent rati on
su ited to the ir con cent rati on in nor mal fo aming con cent rates were car ried out
(fig. 5). In each case the con tact an gles for the CTAB so lut ions were lo wer than
for the SDS so lut ions. The equ ilib rium sta te was achieved qu ick ly and the
con tact angles changed slightly.

3.2.2. Im mers ion

In the wet ting po wer test by the im mers ion of cot ton fa bric, the K-1 con cent rate
had better pro pert ies (fig. 6). This met hod was earl ier used for the de term ina tion of 
sur factants usab ili ty as wet ting agents for fi ref igh ting pur pos es. The wet ting po wer 
was de fin ed as the so lut ion con cent rati on, at which the im mers ion time of cot ton

disc was equ al to 15 s. The con cent rate has
to have wet ting po wer at le ast 20 g/dm3 to
be acc epted as a good wet ting agent. On
fi gure 6 the wet ting cu rve for the stan dard
type S fo aming agent was shown. The
wet ting po wer of the K-1 and the type S
fo aming agent was equ al to 6 g/dm3 and of
the K-2 to 7,8 g/ dm3. At lo wer so lut ions
con cent rati ons, the im mers ion ti mes of
the cot ton disc in the K-2 solutions were
lower than in the foaming agent solutions.

3.3. Fo amab ili ty

The met hod of foam ge ner ati on, which we have used, al lows to differ the
fo aming pro pert ies of con cent rates better, than the met hods which use the
stan dard devi ces. The tests show ed that the K-1 con cent rate had much better
fo aming po wer than the K-2. Ho wever, the fo ams ge ner ated from the K-2
so lut ions had con sid era bly hi gher sta bil ity, except con cent rati on of 1% when the
K-2 foam had very low expans ion ra tio (fig. 7). Such high foam sta bil ity is not
ne cess ary in case of extin gui shi ng oper ati on, espec ially when suppressing
inf lamm able liqu id fi res, be cause it is con nect ed with de crea sed spre ading

abil ity. This ca pab ili ty can be useful when
the foam is ap plied in the de cont ami nat ion
oper ati ons, when it is ne cess ary to keep
foam on con tam ina ted sur fac es for a long
time. The fo aming po wers of the K-1
con cent rati on are si mil ar to tho se of the
type S fo aming agents. Fo ams, at
con cent rati on equ al to 3% had si mil ar
expans ion ra tios, but the ir sta bil ity was
si gnif ica ntly hi gher. It re sults from the
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fact, that the qu ant ita tive ra tio of sur factant to sta bil izer in the K-1 concentrate is 
optimal.

3.3.1. In flue nce of acids and hy droxid es ad dit ions on fo ams pro pert ies

Fo ams pro pert ies with ad dit ions of acids and ba ses are pre sent ed in ta ble 1.
For com par ati ve pur pos es, the cha ract eri sti cs of the type S fo aming agent are also 
shown. 

Ta b le 1. Pro per ties of fo ams with ad di tion of acids and ba ses
pH (H2SO4, HCl) » 2; pH (CH3COOH) » 2,6; pH [NaOH, KOH, Ca(OH)2] » 12

E – foam ex pan sion ra tio

Con cen tra te
c

[wt.%]
Me dium

or ad di ti ve
E

W5

[%]
W0.5

[min]
Me dium

or ad di ti ve
E

W5

[%]
W0.5

[min]

Foam
con cen tra te

type S

2

wa ter 44,3 0 39,0 wa ter 44,3 0 39,0

CH3COOH 35,0 0 34,5 NaOH 44,7 0 36,7

HCl 34,2 0 31,0 KOH 41,7 0 37,5

H2SO4 39,0 0 34,5 Ca(OH)2 25,8 0 54,5

3

wa ter 56,1 0 42,5 wa ter 56,1 0 42,8

CH3COOH 47,8 0 42,5 NaOH 47,0 0 53,3

HCl 51,5 0 36,5 KOH 50,5 0 53,7

H2SO4 52,0 0 39,0 Ca(OH)2 33,2 0 65,5

K-1

2

wa ter 55,2 7,1 15,6 wa ter 51,7 7,9 16,3

CH3COOH 57,2 8,1 11,9 NaOH 53,1 10,2 18,5

HCl 60,7 10,5 14,2 KOH 54,7 0 32,5

H2SO4 60,6 10,0 14,9 Ca(OH)2 11,4 6,6 57,7

3

wa ter 72,1 0 29,0 wa ter 71,0 7,2 17,9

CH3COOH 65,4 10,1 14,2 NaOH 70,2 3,8 21,2

HCl 75,0 0 31,7 KOH 68,5 11,4 14,1

H2SO4 71,5 0 26,0 Ca(OH)2 57,7 16,2 15,9

K-2

2

wa ter 31,7 0 34,0 wa ter 35,1 0 45,5

CH3COOH 27,3 0 25,5 NaOH 30,0 0 48,8

HCl 35,8 0 36,0 KOH 37,8 0 41,0

H2SO4 33,6 0 31,0 Ca(OH)2 37,9 0 41,5

3

wa ter 37,0 0 51,0 wa ter 37,4 0 61,8

CH3COOH 36,5 0 39,0 NaOH 40,0 0 43,0

HCl 34,0 0 57,0 KOH 40,0 0 54,3

H2SO4 36,7 0 47,5 Ca(OH)2 39,0 0 72,0
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The in flue nce of acid ad dit ion on the pro pert ies of the K-1 fo ams was
si gnif ica nt. At the con cent rati on of 2 wt.% we no tic ed the in crea se of expans ion
ra tios in com par ison to fo ams wi thout any ad dit ions. The si mil ar si tua tion was
ob ser ved in the case of so lut ions at con cent rati on of 3 wt.%, except tho se with
ad dit ion of acet ic acid, whe re the expans ion ra tio was 10% lo wer. Ad dit ions of
acids de crea sed the foam sta bil ity, espec ially in case of acet ic acid, which
wor sen ed it the most, at each con cent rati on. The sul fur ic acid had the we akest
in flue nce on the pro pert ies of foams generated by the use of the K-1
concentrate.

Ad di tions of the sul fu ric acid and the hy dro chlo ric acid did n’t change the
prop er ties of the K-2 con cen trate foams. The de crease of foam ing power in the
ace tic acid so lu tions were vis i ble only at con cen tra tion of 2 wt.% and even if the
dim i nu tion of foam sta bil ity was sig nif i cant, the foam could be ac cepted as
con sid er able sta ble. Ad di tion of the hy dro chlo ric acid had the least in flu ence on
foams pro duced by the use of the K-2 concentrate.

Fo ams ge ner ated by the use of the type S fo aming agent were very sta ble. The
ad dit ion of acids de crea sed the foam expans ion ra tio by about 20% for 2 wt.%
so lut ions and to 10÷15% for 3 wt.% so lut ions.

Fo ams pro duc ed from 2 wt.% so lut ions with acids ad dit ion had lo wer
sta bil ity than tho se wi thout any ad dit ion, but the sta bil ity was still high. For
3 wt.% so lut ions only, the foam with hy droc hloric acid had lo wer sta bil ity.
Sul fur ic acid had the lo west in flue nce on the foams properties. 

The K-1 so lut ions re act ed to ba ses (hy droxid es) ad dit ion in diffe rent man ner. 
The bi ggest de crea se of the expans ion ra tio was ob ser ved for the 2 wt.% so lut ion
with cal cium hy droxide. Its va lue was equ al to 11,4, whi le for foam wi thout any
ad dit ion – 51,7. Ho wever this foam had much hi gher sta bil ity. W0.5 va lue was
57,7 min. – three ti mes hi gher than the foam wi thout any sup plem ent. Po tass ium 
hy droxide ad dit ion to 2 wt.% so lut ion in crea sed the expans ion ra tio and the
sta bil ity, but at con cent rati on equ al to 3 wt.% and at si mil ar expans ion ra tio, the
foam was less sta ble. Only ad dit ion of so dium hy droxide in flue nced positively
the foams properties at each concentration. 

Hy drox ides ad di tion af fected slightly the foam ing power of the K-2 so lu tions. 
The sta bil ity of foam with ad di tions of the cal cium hy drox ide gen er ated from
2 wt.% so lu tion, did n’t change much, whereas it in creased significantly in the
case of 3 wt.% so lu tions. At this con cen tra tion, only the ad di tion of so dium
hy drox ide de creased the foam sta bil ity and did n’t change the expansion ratio. 

In the case of the type S fo aming so lut ions, it was also the cal cium hy droxide,
that had the bi ggest ne gat ive in flue nce on fo aming po wer. Fo ams pro duc ed from
3 wt.% so lut ion with the so dium hy droxide had lo wer expans ion ra tio too.
Ge ner ally, the sta bil ity of foam with the hy droxid es ad dit ion was hi gher or
did n’t chan ge. The hi ghest in crea se of the foam sta bil ity was ob ser ved for fo ams
with the addition of calcium hydroxide.
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3.3.2. In flue nce of oxi dants ad dit ion on fo ams pro pert ies

The prop er ties of foams with ad di tion of hy dro gen per ox ide and chlo rine
per ox ide are com pared in table 2. 

Ta b le 2. Pro per ties of fo ams with oxi dants ad di tion

c
[wt.%]

ad di ti ve

K-1 K-2

E
W5

[%]
W05

[min]
E

W5

[%]
W05

[min]

1

none 38 0 31,6 18 0,1 25,0

5 wt.% H2O2 31 1,2 23,5 25 0 30,1

0,2 wt.% ClO2 43 7,7 16,3 24 0,2 27,5

3

none 61 0 26,8 28 0 52,0

5 wt.% H2O2 67 0 33,8 34 0 64,0

0,2 wt.% ClO2 75 0 28,0 29 0 34,8

6

none 85 0 47,0 44 0 76,9

5 wt.% H2O2 80 0 28,4 36 0 >100

0,2 wt.% ClO2 71 0 32,7 21 0 58

Oxi dants have ge ner ally ne gat ive in flue nce on fo aming po wer and the
pro pert ies of fo ams ge ner ated from the K-1 so lut ions. Only at 3 wt.%
con cent rati on, fo ams have better pro pert ies than tho se wi thout any ad dit ions.
The K-2 con cent rate is less sen sit ive to oxi dant ad dit ion. Fo ams with the
hy drog en pe roxide have hi gher expans ion ra tio and sta bil ity, than tho se wi thout
any sup plem ent. Fo ams with the chlo rine dioxi de ge ner ated from the fo aming
so lut ions at 3 and 6 wt.% con cent rati on had lo wer sta bil ity, but acc epta ble for
re scue pur pos es. Ho wever in the chlo rine dioxi de so lut ion at con cent rati on equ al 
to 6 wt.%, 50% the fall of expansion ratio was found.

4. Con c lu sions

• The K-1 con cen tra te has the co m po si tion si mi lar to that of the ex tin gui s hing
stan dard type S fo a ming agents. The ex pan sion ra tios of ge ne ra ted fo ams were
even hi g her than in the case of ty pi cal fo a ming agents, but the ir sta bi li ty is lo wer.
Acids, ba ses (hy dro xi des) and oxi dants ad di tion in flu en ce in some de gree fo ams
pro per ties, but this ne ga ti ve ef fect can be re du ced by hi g her so lu tion
con cen tra tion. Con sequ en t ly, the stan dard fo a ming agents with the anio nic
su r fa c tants sho uld be ha ve in a si mi lar man ner. 

• The K-2 con cen tra te has in de ed wo r se fo a ming po wer than the K-1, but
ge ne ra ted fo ams have high sta bi li ty. The lo wer foam ef fi cien cy can be
co m pen sa ted by lon ger ho l ding of foam on ve r ti cal su r fa ces, which is im po r tant in
the case of ope ra tions con ce r ning de con tami na tion pro cess. Pro ba b ly, the
qua te r na ry ca tio nic su r fa c tants, with long al kyl ra di cals have the abi li ty of cre a ting 
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sta b le fo ams. The San dia De con tami na tion Foam [1] con ta ins tho se su r fa c tants,
and fo ams pro du ced from this so lu tion have a very high sta bi li ty.

• Fo a ming pre pa ra tions ba sed on ca tio nic su r fa c tants can be ap p lied to
ge ne ra te de con tami na tion fo ams, thanks to high foam sta bi li ty and bac te ri ci dal
pro per ties. Ho we ver they can have, in co m pa ri son to anio nic su r fa c tants,
sig nifi can t ly wo r se we tting po wer. Tho ugh CTAB had bet ter we tta bi li ty to the
PTFE than SDS, but in the case of the K-1 and the K-2 con cen tra tes it is
op po si te. When we tting the hy dro p ho bic fa bric, the K-1 con cen tra te was also
bet ter. The pro blem of the ca tio nic su r fa c tants con cen tra tes we tta bi li ty ne eds
more re se arch, be ca u se the hi g hly di spe r sed, sta b le fo ams, ge ne ra ted from the
so lu tions of weak we tting abi li ty don’t stick to ve r ti cal su r fa ces. The si mi lar
si tu a tions are ob se r ved in the case of small–bub b led, sta b le fo ams, pro du ced
from fo a ming agents con ta i ning pro te in hy dro li za tes. They have very poor
we tting po wer and hi g hly di spe r sed fo ams don’t stick to ve r ti cal su r fa ces and
ceilings.
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Ber nard KRÓL

An drzej MIZERSKI

Porównanie w³aœciwoœci koncentratów
pianotwórczych zawieraj¹cych dodecylosiarczan 
sodu (SDS) i bromek cetylotrimetyloamoniony

(CTAB) stosowanych do celów ratowniczych
i dekontaminacji

W artykule przedstawiono wyniki badañ dwóch modelowych (K-1,
K-2) oraz jednego typowego handlowego preparatu pianotwórczego (S). S¹ 
one przeznaczone do dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem zagro¿eñ
chemicznych i biologicznych. Badano wp³yw dodatków kwasów, zasad
oraz utleniaczy na w³aœciwoœci roztworów œrodków pianotwórczych
(zdolnoœæ zwil¿ania, zdolnoœæ pianotwórcza, trwa³oœæ pian).
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SGSP

Me to dy te sto wa nia che mood po r nych ubrañ
gazo sz cze l nych w aspe kcie bez pie cze ñ stwa

stra ¿a ka ratownika

1. Wstêp

Kon stru k cja che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l nych – CUG za pe w nia szcze l -
ne odi zo lo wa nie oso by za bez pie czo nej od szko d li we go œro do wi ska. Obe c nie ty l -
ko ubra nia typu 1 ca³ko wi cie izo luj¹ od ska ¿o nej at mo s fe ry, za pe w niaj¹c ochro nê 
za rów no dróg od de cho wych, jak i ca³ej po wie rz ch ni cia³a stra ¿a ka, chro ni¹c go
przed kon ta ktem z nie bez pie cz ny mi sub stan cja mi. Ze wzglê du na ca³ko wi te od-
izo lo wa nie u¿y tko w ni ka od nie bez pie cz nej at mo s fe ry, wewn¹trz ubra nia, w celu
za pe w nie nia po wie trza do od dy cha nia i we nty la cji prze strze ni we wnê trz nej,

W ar ty ku le przed sta wio no me to dy te sto wa nia ubrañ gazo sz cze l nych,

u¿y wa nych przez ra to w ni ków do pra cy w stre fie bez po œred nie go na ra ¿e nia 

na kon takt z nie bez pie czny mi sub stan cja mi che mi cz ny mi, wy stê puj¹cymi

w ró ¿ nych sta nach sku pie nia. Szczególn¹ uwagê zwrócono na test

szczelnoœci.

The ar ti c le pre sents a me t hod for te sting ga s - tight clo t hes, used by re s cu ers

to work in the area of di rect ex po su re to the ha zar do us che mi cals pre sent in 

the dif fe rent sta tes of mat ter. Pa r ti cu lar at ten tion was paid to leak test.

S³owa klu czo we: gazo sz cze l ne ubra nie che mood po r ne, te sty szcze l no œci

kom bi ne zo nu ratownika.

Ke y words: Ga s - tight che mi cal pro te c ti ve clo t hing, ove ralls re s cu er leak

tests.
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musi zo staæ umie sz czo ny apa rat ochro ny dróg od de cho wych. Po wie trze wy dy -
cha ne jest do prze strze ni we wnê trz nej ubra nia, na stê p nie po przez nad ciœ nie nio -
we za wo ry wy de cho we umie js co wio ne na ty l nej stro nie ka p tu ra, wy do sta je siê na
zewn¹trz. Wi zjer, wy ko na ny z ma te ria³u o od po rno œci ta kiej jak ma te ria³ ubra -
nia, sta no wi in te graln¹ jego czêœæ. Kom bi ne zo ny wy po sa ¿o ne s¹ do da t ko wo
w we w nêtrzn¹ ochro nê przed za³ama nia mi, cer tyfi ko wa ne, prze ciw po¿a ro we
obu wie oraz za mek b³yska wi cz ny o wzmo c nio nej wy trzy ma³oœci che mi cz nej.
Ma te ria³, z któ re go wy ko na ne s¹ ubra nia, pod da wa ny jest sze ro kiej ga mie te stów, 
zgod nie z norm¹ EN 943 [5]. Wy ni ki tych te stów po zwa laj¹ przy porz¹dko waæ
ubra nie do od po wied niej kla sy od po r no œci.

Przyk³adem che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l nych s¹ ubra nia Dräger
Team Ma ster Pro PV oraz Trel l chem VPS1 E/T na le¿¹ce do gru py ubrañ ochro -
ny prze ciw chemi cz nej typu 1a z apa ra tem ochro ny dróg od de cho wych na sprê ¿o -
ne po wie trze umie sz czo nym wewn¹trz ubrania.

2. Te sty

Ma te ria³ na che mood po r ne ubra nia gazo sz cze l ne tu¿ przed te sta mi pod da wa -
ny jest piê ciu cy klom czy sz cze nia, prze pro wa dza nym zgod nie ze wska za nia mi
pro du cen ta [2, 3]. Bez po œred nio przed te stem pró b ki ma te ria³u sk³adu je siê przez 
24 go dzi ny w po mie sz cze niach ma ga zy no wych o tem pe ra tu rze 20 ±2°C i wi l go t -
noœci wzglêd nej 65 ±5%. Roz po czê cie ba dañ wy ko nu je siê nie pó Ÿ niej ni¿ 5 mi -
nut od cza su wy jê cia pró bek z magazynu. Testy przeprowadzane s¹ wed³ug norm
zestawionych w tabeli 1.
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Rys. 1. CUG Dräger Team Ma ster Pro PV [8] Rys. 2. CUG Trel l chem VPS 1 ,,ET” [8]



Kom bi ne zo ny oz na ko wa ne sym bo lem CE cer tyfi ko wa ne s¹ na zgod noœæ
z Norm¹ Eu ro pejsk¹ EN 943. Kom bi ne zo ny Dräger i Trel l chem spe³niaj¹ rów -
nie¿ wy mo gi Ame ry ka ñ skiej No r my NFPA (Na tio nal Fire Pro te c tion As so cia -
tion) z 1991 r., oraz SEI (Sa fe ty Equ i p ment In sti tu te). Cer ty fi ka cja ta spe³nia
wy ma ga nia ochro ny przed ter ro ry z mem che mi cz nym i bio lo gi cz nym.

Ta be la 1. Za kres ba dañ kon stru kcji CUG

Lp. Ba da na ce cha ma te ria³u No r ma

1 Od po rnoœæ na œcie ra nie EN 530

2 Od po rnoœæ na od dzia³ywa nie ciep³a ISO 5978

3 Od po rnoœæ na pê ka nie przy zgi na niu ISO 7854

4 Od po rnoœæ na zgi na nie w ni skich tem pe ra tu rach ISO 7854

5 Od po rnoœæ na roz da r cie tra pe zo we ISO 9073-4

6 Od po rnoœæ na prze pu kle nie ISO 2960

7 Od po rnoœæ na prze bi cie EN 863

8 Od po rnoœæ na prze ni ka nie zwi¹zków che mi cz nych EN 369

9 Od po rnoœæ na za pa le nie prEN 1146

îród³o: P. Gu ze wski, Ubio ry Ochron ne, SA PSP, Po znañ 2004 [1].

Kom p le t ne che mood po r ne ubra nie gazo sz cze l ne pod le ga spe cja l nej pro ce du -
rze te sto wej, wed³ug któ rej wy ko nu je siê oglê dzi ny wi zu a l ne ubra nia oraz ele -
men tów sk³ado wych wi zje ra w za kre sie me cha ni cz nej wy trzy ma³oœci oraz
znie kszta³ce nia pola wi dze nia. Prze pro wa dza siê test szcze l no œci zgod nie
z norm¹ EN 464 [4], po miar nad ci œ nie nia, spra w dza spra w noœæ dzia³ania uk³adu
we nty la cji oraz sy ste mu za si la nia w po wie trze do od dy cha nia. Ubra nie musi
spe³niaæ no r my w za kre sie od po rno œci na œcie ra nie, trwa³oœci na ciep³o (nie mo¿e
ule gaæ skle ja niu), od po rno œci na pê ka nie przy zgi na niu oraz od po r no œci na pê ka -
nie przy zgi na niu w ni skich tem pe ra tu rach. Pod czas ba da nia od po rno œci na pê -
ka nie przy zgi na niu w ni skich tem pe ra tu rach, ma te ria³ za li cza ny jest do
od po wied niej kla sy od po rno œci. Pró ba wy ko ny wa na jest w stan dar do wym na czy -
niu, w któ rym umie sz cza siê pró b kê ma te ria³u i na stê p nie ob ni ¿a siê ci œ nie nie
w ko mo rze do wa r to œci 1000 Pa. Ró ¿ ni ca w zmia nie ci œ nie nia po miê dzy próbk¹
ma te ria³u te sto wan¹ i wzo r cow¹ nie mo¿e prze kro czyæ wa r to œci 100 Pa w cza sie
jed nej mi nu ty. O za li cze niu do okre œlo nej klasy decyduje najni¿szy uzyskany
wynik. Przeprowadzane w dalszej kolejnoœci próby, to: odpornoœæ na rozdarcie
trapezowe, przebicie, przenikanie zwi¹zków chemicznych oraz zapalenie [7].

Ubra nie ra to w ni ka stra ¿a ka pod da wa ne jest rów nie¿ te sto wi pra kty cz ne mu.
Test trwa 30 mi nut. W tym cza sie oso ba æwicz¹ca ma sze ru je po po zio mej p³asz -
czy Ÿ nie ze sta³¹ prê d ko œci¹ 5 km/h przez 5 mi nut, na stê p nie wspi na siê po dra bi -
nie na wy so koœæ 20 m, 10 razy pod ci¹ga ciê ¿a rek o wa dze 25 kg na przyrz¹dzie
pod ci¹go wym, ma sze ru je po na chy lo nej po wie rz ch ni na dys tan sie 200 m, czo³ga

Me to dy te sto wa nia che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l nych w aspe kcie...  19



siê po po chy lo nej, g³ad kiej po wie rz ch ni na dys tan sie 10 m, roz wi ja i zwi ja od ci -
nek wê¿a o d³ugo œci co naj mniej 15 m. Po zo sta³y do 30 min czas wy ko rzy sta ny
jest na marsz po po zio mej na wie rz ch ni ze sta³¹ prê d ko œci¹ 5 km/h. Czyn no œci te
wy ko ny wa ne s¹ w tem pe ra tu rze 22°C oraz –15°C. Do da t ko wym obci¹¿e niem
w cza sie te stów jest ko nie cz noœæ od po wia da nia na za da wa ne przez pro wadz¹cego
pytania.

Che mood po r ne ubra nia gazo sz cze l ne typu 1a wy ko ny wa ne s¹ jako jed no czê -
œcio we kom bi ne zo ny sk³a da j¹ce siê
z: ka p tu ra z wi zje rem, rê ka wic, bu -
tów, za mka, za wo rów wy de cho -
wych i we nty lacy j nych, a in te graln¹ 
czê œci¹ ubra nia jest rów nie¿ od zie¿
zak³ada na pod ubra nie. Za le ¿ nie od
mo de lu ubra nia oraz pro du cen ta, rê -
ka wi ce i buty mog¹ byæ ele men tem
na sta³e po³¹czo nym z ubra niem
lub w spo sób, któ ry umo ¿ li wia ich
szybk¹ wy mia nê.

Bu do wa szwów w che mood po r -
nych ubra niach gazo sz cze l nych ma
de cy duj¹cy wp³yw na ich szcze l -
noœæ. Szwy po kry wa ne s¹ gu mow¹
taœ m¹, kle jon¹ z zewn¹trz i kle jon¹
na gor¹co od stro ny we wnê trz nej,
co zape w nia za rów no od po wied ni¹ od po r noœæ za rów no che miczn¹, jak i me cha -
niczn¹ [4, 5].

Buty maj¹ od po wied nie wzmo c nie nia, gdy¿ s¹ ele men tem ubra nia naj bar dziej 
na ra ¿o nym na usz ko dze nia me cha ni cz ne oraz bez po œred nie dzia³a nie sub stan cji
w sta nie ciek ³ym. W pode sz wê wto pio na jest bla cha, sku te cz nie za bez pie czaj¹ca
but przed prze bi ciem. Ko ñ ców ka bla chy jest za wi niê ta oraz wto pio na w czu bek
buta, co uszty w nia go oraz za bez pie cza pa l ce stóp przed ewen tu a l nym upa d kiem
ciê ¿ kie go przed mio tu. G³ów nym ma te ria³em do pro duk cji bu tów jest Neo pren
oraz PCV. Buty mog¹ byæ wkle jo ne na sta³e w ko m bi ne zon lub za ci œ niê te taœm¹
do ci skow¹ na ob rê czy [3].

Rê ka wi ce nie maj¹ szwów, wy ko na ne s¹ z ma te ria³u po sia daj¹cego od po rnoœæ
che miczn¹ po rów ny waln¹ z od po rno œci¹ ca³ego ubra nia. Musz¹ spe³niaæ nie ty l -
ko wa ru nek gazo sz czel no œci, od po rno œci che mi cz nej, ale rów nie¿ ela sty cz no œci
umo ¿ li wiaj¹cej wy ko ny wa nie spra w nych ru chów pa l ca mi d³oni. Na le ¿y pa miê -
taæ, ¿e w ta kich rê ka wi cach ra to w nik bê dzie sty ka³ siê nie ty l ko z ostry mi me ta lo -
wy mi kra wê dzia mi, stê ¿o ny mi che mi ka lia mi czy wy ko ny wa³ ciê ¿ kie pra ce
fi zy cz ne, ale rów nie¿ bê dzie obs³ugi wa³ sprzêt wy ma gaj¹cy ma nu a l nej pre cyzy j -
no œci i dok³ad no œci [2]. Pro du cen ci re zy g nuj¹ z pro du kcji rê ka wic na sta³e
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Rys. 3. Nat³usz cza nie za mka [8]



po³¹czo nych z kom bi ne zo nem [3]. Uwa run ko wa ne jest to szcze gó l nym na ra ¿e -
niem na usz ko dze nia. Du¿o ³atwiej i ta niej jest wy mie niæ same rê ka wi ce ni¿
kom p le t ne ubra nie. Sto so wa ne s¹ tzw. pod wó j ne rê ka wi ce, mo co wa ne za po mo c¹ 
gu mo wych opa sek, z cze go dru ga para zak³adana jest do ciê¿kich prac
mechanicznych. Bezpoœrednio na d³oñ ratownik zak³ada rêkawice bawe³niane,
wch³aniaj¹ce pot i za bez pie czaj¹ce przed otarciami [7].

Za wo ry wy de cho we, za wie raj¹ce pie r œcieñ gwin to wa ny i œli z go wy, ta r czê
i os³onê s¹ wa ¿ nym ele men tem sk³ado wym che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l -
nych. Ich za sad ni czym za da niem jest zre du ko wa nie ci œ nie nia po wsta³ego
wewn¹trz ubra nia pod czas pro ce su wydychania powietrza przez ratownika.

Ochro na, jak¹ za pe w nia ra tow ni ko wi che mood po r ne ubra nie gazo sz cze l ne
uza le ¿ nio na jest od po zio mu od po rno œci jego po szcze gó l nych ele men tów sk³ado -
wych. Te ch no lo gie obe c nie pro du ko wa nych ma te ria³ów na po trze by CUG na -
le¿¹ do gru py wy so ce wyspe cjali zo wa nych [4, 5]. Po wo dem ta kie go sta nu jest
roz wój che mii oraz co raz bar dziej agre sy w nych zwi¹zków che mi cz nych. Pro du -
cen ci w tro s ce o do bra han d lo we trzy maj¹ w ta je mni cy sk³ad oraz stru ktu rê ma te -
ria³ów. Materia³y sk³adaj¹ siê z regu³y z kilku warstw: zewnêtrznej, noœnej,
wewnêtrznej.

Kom p le t ne che mood po r ne ubra-
nie gazo sz cze l ne przy goto wy wa ne
do u¿y cia w osta t niej fa zie musi zo -
staæ pod da ne je sz cze nad ciœ nie nio -
wej pró bie szcze l no œci.

Test wy ko na no przy u¿y ciu ze -
sta wu Po rta Con trol fi r my Dräger,
bêd¹cego na wy po sa ¿e niu Wa r sz -
ta tu Sprzê tu Ochro ny Uk³adu Od -
de cho we go KM PSP w £odzi [8].
Do prze pro wa dze nia pró by szcze l -
no œci wy ko rzy sta no na stê pu j¹cy
sprzêt: Po rta Con trol, pi sto let do
sprê ¿o ne go po wie trza, urz¹dze nia
do za opa try wa nia w sprê ¿o ne po -
wie trze, ze staw ka p tur ków kon trol -
nych, ze staw kor ków kon tro l nych
i usz cze l niaj¹cych. Przed roz po czê -
ciem kon tro li che mood por ne go

ubra nia gazo sz czel ne go spra w dzo no szcze l noœæ urz¹dze nia Po rta Con trol.
W tym celu wy jê to ko rek usz cze l niaj¹cy z jed ne go z wê¿y prze zna czo nych do
prób i pod³¹czo no po mpkê gu mow¹ wraz z za ci skiem, zwra caj¹c przy tym uwa -
gê na kie ru nek przep³ywu. Na stê p nie na sta wio no czas kon tro li na jedn¹ mi nu -
tê. Po otwa r ciu za ci sku na ci œ niê to po mpkê, ostro ¿ nie pu sz czaj¹c, przy
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Rys. 4. Dwu bu t lo wy apa rat po wie trz ny fi r my Fen zy
[8]



pod ci œ nie niu 10 mbar za m kniê to za cisk. Na le ¿a³o to zro biæ bar dzo ostro ¿ nie,
po nie wa¿ przy pe³nej de ko m pre sji po mpka gu mo wa wy twa rza pod ci œ nie nie
ok. 70 mbar. Mo ¿ na wte dy usz ko dziæ urz¹dze nie po mia ro we. Od cze ka no 15 se -
kund dla sta bi li za cji ci œ nie nia. Na stê p nie od czy ta no ci œ nie nie na ma no me trze
i uru cho mio no sto per. Po up³ywie mi nu ty od czy ta no po no w nie wska za nia ma -
no me tru. Nie od no to wa no spa d ku ci œ nie nia, wiêc urz¹dze nie uz na no za spra w -
ne. W przy pa d ku wy ni ku ne ga tyw ne go, na le ¿y zlo ka li zo waæ nie szcze l noœæ za
po moc¹ wody z myd³em, usz cze l niæ i po no w nie prze pro wa dziæ pró bê szcze l no -
œci urz¹dze nia. Do prze pro wa dze nia pró by u¿y to czy ste go po wie trza po cho -
dz¹cego z apa ra tu po wie trz ne go. 

W pie r wszej fa zie ba da nia che mood por ne go ubra nia gazo sz czel ne go do ko na -
no oglê dzin powie rz ch nio wych, oraz oce ny pow³oki z uwa gi na okre œlon¹
w in stru k cji jej ¿y wo t noœæ. Pod czas oglê dzin che mood por ne go ubra nia gazo sz -
czel ne go spra w dzo no rów nie¿ prze j rzy stoœæ oraz ewen tu a l ne od kszta³ce nia wi -
zje ra. Ko lej n¹ ope racj¹ do wy ko na nia by³o na³o¿e nie na we wnêtrzn¹ stro nê
wi zje ra za le ca ne go przez pro du cen ta ¿elu, któ ry za po bie ga kon de nsa cji pary
wod nej. Na stê p nie, przy u¿y ciu szczo t ki ny lo no wej, usu niê to wszy st kie za bru -
dze nia. Po usu niê ciu z za mka wszy stkich nie czy sto œci nat³usz czo no go prze zna -
czo nym do tego szty f tem, na stê p nie za mkniê to za mek. Ko m bi ne zon roz³o¿o no
ple ca mi do góry, tak aby wy pro sto waæ wszy st kie za giê cia i fa³dy ma te ria³u. Pod
wi zjer pod³o¿o no miêkk¹ podk³adkê ce lem uni k niê cia po ry so wañ. Ubra nie w ta -
kim sta nie po zo sta wio no w po mie sz cze niu o tem pe ra tu rze oto cze nia 20 ±5°C na
go dzi nê.

W ko le j nym eta pie pró by szcze l no œci ubra nie nape³nia no po wie trzem do ci œ -
nie nia 1750 ±50 Pa i przez ko le j ne 10 mi nut do tej wa r to œci dopo mpo wy wa no.
Ubra nie uwa ¿a siê za szcze l ne, je œli w ci¹gu ko le j nych 6 mi nut ci œ nie nie
wewn¹trz ubra nia nie spad nie po ni ¿ej 1350 ±50 Pa [6]. Wy nik te stu pró by
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Rys. 5. Kon tro la CUG przy u¿y ciu Po rta Con trol
[8]

 Rys. 6. Nape³nia nie ubra nia Trel l chem [8]



szcze l no œci che mood por ne go ubra nia gazo sz czel ne go fi r my Dräger w opa r ciu
o te ster Po rta Con trol oka za³ siê po zy ty w ny. W cza sie 6-mi nu to wej pró by szcze l -
no œci ci œ nie nie spad³o je dy nie o 50 Pa. Wy nik prze pro wa dzo nej kon tro li che mo -
od por ne go ubra nia gazo sz czel ne go za pi sy wa ny jest w ka r cie ba dañ kon tro l nych
kom bi ne zo nu.
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Rys. 9. Pod³¹cze nie te ste ra z CUG [8]

Rys. 8. Okno pro gra mu Po si Chek3 [8]Rys. 7. Urz¹dze nie Te stA ir3
z opro gra mo wa niem Po si Chek3 [8]



Ba da nie ubra nia Trel l chem prze pro wa dzo no w po do b ny spo sób jak ubra nie
fi r my Dräger, jed nak ze zmian¹ te ste rów Po rta Con trol na Trel l test [2, 3]. Oby-
dwa ba da nia prze pro wa dzo no zgod nie z no r ma mi EN 943 oraz EN 464 [6, 7].
W pie r wszej ko le j no œci nad mu cha no ko m bi ne zon z u¿y ciem pi sto le tu ze sprê ¿o -
nym po wie trzem po przez za wór na ad ap te rze do ci œ nie nia 1750 Pa, na stê p nie ob -
ni ¿o no do 1700 Pa i wa r toœæ tê utrzy ma no przez 10 mi nut, a na stê p nie ob ni ¿o no
do 1650 Pa. Po wy ma ga nych 6 mi nu tach ci œ nie nie spad³o do 1550 Pa. Spa dek ci œ -
nie nia ty l ko o 100 Pa kla sy fi ko wa³ ubra nie jako gazo sz cze l ne. Ci œ nie nie ko ñ co -
we, podobnie jak w przypadku ubrania Dräger, odnotowano w karcie badañ
kontrolnych kombinezonu.

Osta t nim ty pem te ste ra, któ ry prze te sto wa no by³ Te stA ir3. Jest to te ster, któ -
ry przy po mo cy opro gra mo wa nia Po si Chek3 ma bar dzo sze ro ki za kres za sto so -
wa nia.

Pro gram Po si Chek3 umo ¿ li wia prze pro wa dze nie na stê puj¹cych te stów: kom -
p le t ny test CABA (Co m pres sed Air Bre a t hing Ap pa ra tus) obe j muj¹cy: sta³e za si -
la nie, CPST (Che mi cal Pro te c tion Suit Test), ma skê, test butli oraz przy sto so-
wa nie aparatu.

W sk³ad Po si Chek3 wcho dzi rów nie¿: sztu cz ne p³uco, pre cy zy j ny ser vo mo -
tor, urz¹dze nie kon trol no-po miaro we mierz¹ce po³o¿e nie p³uc, czu j nik,
s³u¿¹cy do po mia ru ci œ nie nia akty wuj¹cego oraz sta ty cz ne go w gra ni cach od 0
do 70 mbar.

Pro gram daje mo ¿ li woœæ samo dzie l ne go stwo rze nia przez u¿y t ko w ni ka ta be li
pa ra me trów ró ¿ nych te stów, w tym te stów CUG. Ta be la pa ra me trów te stu szcze l -
no œci ubra nia za wie ra gó r ne, gra ni cz ne wa r to œci u¿y wa ne pod czas prze pro wa dza -
nia te stu zgod nie z in struk cj¹ pro du cen ta. Ta be le ta kie za wie raj¹ dane, do tycz¹ce 
cza su sta bi li za cji ubra nia przed po mia rem i przy nape³nie niu ci œ nie niem te sto -
wym, ci œ nie nia sta r to we go, cza su trwa nia te stu oraz dopu sz czal ne go spa d ku ci œ -
nie nia pod czas te stu. Do da t ko wo mo ¿ na wpro wa dziæ ko men tarz. Wy kaz ubrañ
u¿y tko w ni ka sporz¹dzo ny jest w sy ste mo wej ba zie da nych wed³ug na stê puj¹cych 
iden tyfi ka to rów: typ ubra nia, nu mer se ry j ny, mie si¹c, rok pro du kcji, u¿y t ko w -
nik. Wy ni ki te stu mo ¿ na wy dru ko waæ lub prze cho wy waæ w ko m pu te rze w fo r -
mie ³atwo od zy ski wa nych pli ków bazy da nych. Opro gra mo wa nie Po si Chek3
po zwa la na od szu ki wa nie, przegl¹d, so r to wa nie lub dru ko wa nie wy ni ków prze -
pro wa dzo nych te stów.

3. Podsumowanie

Te sto wa nie che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l nych jest nie zwy kle skom pli -
ko wa nym i pra coch³on nym pro ce sem, wy ma gaj¹cym od kon ser wa to ra pre cy zji,
cier p li wo œci oraz su mien no œci. Pra ce konser wacyj no-kon trol ne che mood po r -
nych ubrañ gazo sz cze l nych po win ny wy ko ny waæ oso by od po wie d nio prze szko -
lo ne, po sia daj¹ce sto so w ne œwia de c twa se r wi so we. Do prac przy te sto wa niu
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przy da t na jest rów nie¿ pra kty ka w pra cy w che mood po r nych ubra niach gazo sz -
cze l nych. Kon se r wa tor, któ ry mia³ wcze œ niej oka zjê pra co waæ w CUG od czu wa
zna cz nie wiêksz¹ odpo wie dzia l noœæ za pra wid³owo wy ko na ny se r wis. Ty l ko
w³aœci we sto so wa nie za le ca nych czyn no œci se r wi so wych przez pro du cen tów
urz¹dzeñ te sto wych oraz sto so wa nie od po wied nich ko m po nen tów kon ser wacy j -
nych za gwa ran tu je bez pieczn¹ pra cê w CUG. Po twier dze niem go to wo œci do u¿y -
cia w cza sie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych s¹ wy ni ki kon tro li i te stów. Wy ni ki
kon tro li na urz¹dze niach typu Po rta Con trol i Trel l test [4, 5, 6] win ne byæ uwia -
ry god nia ne wpi sa mi do ksi¹¿ek eks ploa tacy j nych. Wy ni ki kon tro li na urz¹dze -
niu Te stA ir3 przy oprogramowaniu PosiChek3, poza tym i¿ s¹ utrwalone
w pa miê ci komputera, powinny byæ odwzorowane na wydruku testu
potwierdzonym podpisem uprawnionego serwisanta.
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Methods for Testing the Gas-Tight Chemical
Resistant Clothing in Terms of Rescuer’s Safety

Complete tight clothing is a subject to a special test procedure which
is done by visual inspection. All the components of the viewfinder; its
mechanical strength and distorting vision are checked, as well as the
efficiency of ventilation and air supply system necessary to breathe.
The resistance, heat resistance and flexural cracking tests are applied.
They try to tear the harness, puncture it, penetrate it with chemical
compounds and to set it on fire. The gas-tight chemical protective clothing
completely prepared to use in the last phase has still to be subjected
to positive pressure leak test.
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Ocena po tenc jalny ch strat po pow odz iowych
w wy bran ych dziel nic ach Warszawy

1. Wpro wa dze nie

W ka ¿ dej aglo me ra cji mie j skiej po wódŸ za wsze ge ne ru je stra ty ma te ria l ne.
Po czy naj¹c od zni sz czeñ mie nia (za la ne domy, fa bry ki, hu r to w nie i ma ga zy ny,
uli ce, sa mo cho dy), przez zanie czy sz cze nia œro do wi ska (w wy ni ku za la nia mo -
stów, te re nów prze mys³owych, sk³ado wisk œmie ci, cmen ta rzy), po go r sze nia wa -
run ków sa ni ta r nych, epide miolo gi cz nych po stra ty so cjal no- byto we i spo³ecz ne.
Za la nie na wet fra g men tu aglo me ra cji mo¿e od dzia³ywaæ ne ga ty w nie na czêœæ lub 
ca³y re gion, np.: w po sta ci „za la nych” miejsc pra cy. Py ta niem otwa r tym jest za -
tem, ile mog¹ wy no siæ stra ty w przy pa d ku za la nia popo wo dzio we go wy bra nych
czê œci Wa r sza wy, ja ki mi s¹ dwie du¿e dzie l ni ce Pra ga Po³ud nie i Wi la nów?

Od po wiedŸ jest szcze gó l nie trud na, ale wa ¿ na dla gê sto za lu d nio nych i zur -
bani zo wa nych oœro d ków mie j skich. Œwia do moœæ mie sz ka ñ ców i zarz¹dzaj¹cej
ad mi ni stra cji do tycz¹ca ko sztów zwi¹za nych z ewen tu a l nym za la niem na wet fra -
g men tu mia sta, mo¿e po zy ty w nie wp³yn¹æ na zago spoda ro wa nie prze strzen ne te -
re nu. Mo¿e te¿ sta no wiæ im puls do pod jê cia prac zwi¹za nych z ochron¹ mia sta
przed po wo dzi¹, spo wo do waæ zin tensy fiko wa nie si³ i œro d ków do ochro ny po -
szcze gó l nych ob sza rów.

W ar ty ku le oce nio no za gro ¿e nie po wo dzio we i wie l koœæ po ten cja l nych

strat po wo dzio wych w dwóch dzie l ni cach Wa r sza wy – Wi la nów i Pra ga

Po³ud nie.

The pa per as ses sed the flo od risk and the size of the po ten tial flo od los ses in

the two di stricts of Wa r saw – Wi la nów and Pra ga Po³ud nie.

S³owa klu czo we: stra ty po wo dzio we, mo de lo wa nie strat, od szko do wa nia,

Wa r sza wa, po wo dzie hi sto ry cz ne.

Ke y words: flo od da ma ge, loss mo de ling, co m pen sa tion, Wa r saw, hi sto ri cal 

flo ods.
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Cha ra kte ry zuj¹c Wis³ê na od cin ku wa r sza wskim, w od nie sie niu do po wo dzi,
mo ¿ na wy ró ¿ niæ na stê puj¹ce in fo r ma cje: stan ala r mo wy wody na wo do wska zie
w Po rcie Pra skim wy no si 650 cm, 20-le t nia woda (Q

p=5%
 – na tê ¿e nie prze p³ywu

o pra wdopo dobie ñ stwie prze wy ¿sze nia 5%) od po wia da sta no wi 763 cm, woda
100-le t nia (Q

p=1%
 – na tê ¿e nie przep³ywu o pra wdopo dobie ñ stwie prze wy ¿ sze nia

1%) sta no wi 855 cm oraz woda 1000-le t nia (Q
p= 0 1, %

 – na tê ¿e nie przep³ywu o praw -
dopo do bie ñ stwie prze wy ¿sze nia 0,1%) sta no wi 959 cm.

Prê d koœæ p³yniê cia wody w ci¹gu roku kszta³tuje siê na po zio mie 0,5–3 m/s, zaœ
naj wy¿ sze wa r to œci osi¹ga pod czas wez brañ. Ze wzglê du na zró¿ ni co wa nie
ukszta³to wa nia te re nu prze bie gu ko ry ta rze ki, prê d koœæ na ca³ej d³ugo œci Wa r -
sza wy jest ró ¿ na. Naj wiê ksze prê d ko œci rze ka osi¹ga w œro d ko wym od cin ku mia -
sta. Pod czas wez brañ o za gro ¿e niu po wo dzio wym, na tê ¿e nie przep³ywu wy no si
ponad 3000 m3/s, zaœ pod czas ni skich sta nów wody spa da na wet po ni ¿ej 100 m3/s.
W osta t nich dzie siê cio le ciach na od cin ku wa r sza w skim wy ko ny wa no sze reg re -
gu la cji Wis³y. Zmia ny na tê ¿e nia przep³ywu powi¹zane s¹ z wa ha nia mi rzêd nych
zwie r ciad³a wody rze ki. Am p li tu da sta nów wody osi¹ga czê sto 5 me trów w ci¹gu
roku, zaœ pod czas du ¿ych wez brañ prze kra cza na wet 6,5 me tra. 

2. Po wo dzie hi sto ry cz ne w Wa r sza wie

Po wódŸ to wa rzy szy lu dziom od za ra nia dzie jów. Pie r wsze wzmian ki opi suj¹ce
po wy¿ sze zja wi sko po chodz¹ z 988 r. i s¹ au to r stwa Jana D³ugo sza. Pó Ÿ nie j sze za -
pi sy pre zen tuj¹ce kata stro fa l ne po wo dzie w Wa r sza wie po chodz¹ z XV w.
– w 1475 r., wów czas woda zni sz czy³a wszy stkie osa dy od mu rów ob ron nych mia -
sta po So lec (obecn¹ czêœæ Po wi œla) [8]. W 1493 r. za la ny zo sta³ So lec wraz z ko -
œcio³em zna j duj¹cym siê na pod nó ¿ach ska r py wa r sza wskiej [8]. Do pie ro od
1789 r. za czê to pro wa dziæ sy ste maty cz nie po mia ry sta nów Wis³y w Wa r sza wie.
W ko le j nych la tach zain sta lo wa no wo do wska zy w Pu³awach i Dê b li nie, co umo ¿ -
li wi³o po zy ski wa nie do ana li zy re gu la r nych da nych obse rwa cy j nych i po mia ro -
wych.

W pocz¹tkach XIX w. ka ta stro faln¹ po wódŸ od no to wa no w sie r p niu 1813 ro -
ku, któ ra sta no wi³a pod sta wê do za pro je kto wania bu do w li ochron nych mia sta.
Stan wód wy no si³ wów czas 808 cm, a przep³yw 7430 m3/s [19]. Za la ne zo sta³y pra -
wo brze ¿ ne i le wo brze ¿ ne ob sza ry pod mie j skie – od Wi la no wa do Ka zu nia oraz
ni ¿ej po³o¿o ne dzie l ni ce Wa r sza wy. Naj wy ¿szy zmie rzo ny stan rze ki, na wo do -
wska zie Port Pra ski, osi¹gniê ty zo sta³ w 1844 r. – 849 cm, przep³yw 8250 m3/s [19, 
15]. Za la na zo sta³a, jak zwy kle, czêœæ pod mie j ska Wa r sza wy, od Wi la no wa po
Ka zuñ. Sku t ki kata stro fa l nej po wo dzi z 1884 r. objê³y swym za siê giem ponad
28 km2 Wa r sza wy, za le waj¹c Sask¹ Kêpê, ¯erañ, Goc³aw, Park Wi la now ski po ta -
ras pa³aco wy, Ma ry sin, Za wa dy i Cze r nia ków [19]. Rów nie¿ w 1903 r. i 1924 r.,
wsku tek prze rwa nia obwa³owa nia za la ne zo sta³y miê dzy in ny mi te re ny Wi la no -
wa. W 1934 r. stan wód wy no si³ 749 cm, a przep³yw fali po wo dzio wej 5460 m3/s

28 Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013



[4, 19]. Woda do tar³a wte dy do pa³acu w Wi la no wie oraz spo wo do wa³a zni sz cze -
nia na Cze r nia ko wie, Wi la no wie i £omian kach. Po wódŸ w 1934 r. na te re nie kra -
ju spo wo do wa³a za la nie „(…) 1260 km2, zgi nê³o 55 osób (…), a ta k ¿e
zni sz czo nych 22 059 bu dyn ków, ze r wa no 78 mo stów, (…). Szko dy oce nio no na
60 300 tys. z³otych” [4].

W li pcu i sie r p niu 1960 r. w wy ni ku po wo dzi w do rze czu gó r nej Wis³y w nie -
któ rych mie j s cach zo sta³y prze kro czo ne do ty ch czas naj wy ¿sze no to wa ne sta ny.
W Wa r sza wie roz wa ¿a no m.in. ewa ku a cjê nie któ rych obie któw wzd³u¿ Wis³y,
np.: szpi ta la na So l cu. Stra ty w kra ju osza co wa no na 1205 mln ów cze s nych
z³otych. Sta ny wody w Wa r sza wie osi¹gnê³y 787 cm, a na tê ¿e nie przep³ywu osza -
co wa no na 5650 m3/s [17, 19].

W mi nio nych la tach naj bar dziej pa miê t na po wódŸ, to ta z 1997 r., na zwa na
przez me dia po wo dzi¹ tysi¹cle cia. Na sku tek pod nie sie nia siê sta nów wody Odry
i Wis³y wie le miej s co wo œci zo sta³o za la nych, w tym du¿e mia sta – Wroc³aw (m.in.
dzie l ni ca Ko za nów), Opo le, K³od zko. Sta ny wody w Wa r sza wie nie prze kro czy³y
sta nu ala r mo we go – tj. 650 cm na wo do wska zie w Po rcie Pra skim, dziê ki temu
strat nie od no to wa no, zaœ stra ty ³¹czne osza co wa no na ponad 12 mld z³otych.

Pod czas po wo dzi w 2001 r. sta ny Wis³y w Po rcie Pra skim osi¹gnê³y 706 cm,
po wo duj¹c lo ka l ne pod to pie nia, ale nie wie l kie stra ty ma te ria l ne. Sy tu a cja zde cy -
do wa nie ina czej wygl¹da³a w do lnej czê œci rze ki. Po wsta³y tam szcze gó l nie wy so -
kie stra ty, spo wo do wa ne za la niem nie któ rych dzie l nic Gda ñ ska. Ogó³em zgi nê³y 
33 oso by, a stra ty w ca³ym kra ju siê ga³y rzê du ki l ku na stu mi lio nów z³otych. 

W maju 2010 r., Wis³a w Wa r sza wie osi¹gnê³a wa r to œci na tê ¿e nia przep³ywu
5940 m3/s przy sta nie wody 780 cm na wo do wska zie w Po rcie Pra skim. W tym
przy pa d ku rów nie¿ nie dosz³o do prze rwa nia obwa³owañ oraz powa ¿ nie j szych
strat po wo dzio wych w mie œcie ty l ko dziê ki du ¿ej akty w no œci s³u¿b i sku te cz ne go
za bez pie cze nia brze gów.

Cha ra kte ry styczn¹ cech¹ du ¿ych wez brañ Wis³y prze chodz¹cych przez Wa r -
sza wê jest wy stê po wa nie dwóch lub wiê cej fal wez bra nio wych. Po wy ¿sze zja -
wi sko zda rzy³o siê w la tach: 1960, 1997, 2010. Za zwy czaj fala wez bra nio wa,
ufo r mo wa na w gó r nym bie gu Wis³y, prze mie sz czaj¹ca siê przez œro d ko wy
do do lne go bie gu ule ga zna cz ne mu sp³asz cze niu. „Rza d ko dop³ywy œro d ko wej
Wis³y od gry waj¹ istotn¹ rolê w fo r mo wa niu siê fali po wo dzio wej na sa mej Wi œle”
[17]. Wyj¹tkiem by³ 1962 r., gdy sta ny wody wzra sta³y z bie giem rze ki. Wez bra -
nia na Wi œle w Wa r sza wie mog¹ wyst¹piæ naj czê œciej z po wo du in ten sy w nych
opa dów de szczu (od maja do sie r p nia) lub in ten sy w nych roz to pów w okre sie
zimo wo- wio sen nym w gó r nej i œro d ko wej czê œci do rze cza Wis³y [5]. 

Wez bra nia Wis³y w Wa r sza wie s¹ czê sto roz ci¹gniê te w cza sie. Do cho dze nie 
fali wez bra nio wej do mia sta z gó r nej czê œci Wis³y trwa ki l ka dni. Na pod sta wie
da nych hi sto ry cz nych, do ob sza rów naj czê œciej za le wa nych na le¿¹ te re ny u pod -
nó ¿a ska r py wa r sza w skiej (od Wi la no wa, Sie l ce, So lec do Ka zu nia) i ta ra su pra s -
kie go wed³ug bie gu rze ki (Goc³aw, Wy brze ¿e Szcze ci ñ skie, Go lê dzi nów, ¯erañ,
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Bia³o³êka). Zmie rzo ny przep³yw 5940 m3/s (wez bra nie 2010 roku w Wa r sza wie)
po sia da pra wdopo dobie ñ stwo po ja wie nia siê oko³o 5% [17], czy li w okre sie po -
wta rzal no œci œred nio raz na 20 lat. Stan wody 750–779 cm (dru ga i pie r wsza fala
wez bra nio wa 2010 r. w Po rcie Pra skim) stwa rza re a l ne za gro ¿e nie po wo dzio we
dla sto li cy kra ju, wy ni kaj¹ce z li cz nych prze si¹kniêæ przez obwa³owa nie, mog¹ce
spo wo do waæ prze rwa nie od cin ka wa³u oraz za la nie czê œci mia sta. 

3. Za gro ¿e nie po wo dzio we w Wa r sza wie

Po wódŸ jest wez bra niem, któ re po wo du je stra ty go spo da r cze oraz spo³ecz ne.
W Wa r sza wie naj wiê ksze stra ty po wo dzio we mog¹ wyst¹piæ w przy pa d ku prze kro -
cze nia po zio mu ko ro ny wa³ów ochron nych lub wy my cia czê œci obwa³owa nia. Na
ob sza rze mia sta za gro ¿e nie po wo dzio we po wo du je g³ów nie Wis³a. W mnie j szym
sto p niu cie ki lo ka l ne, ta kie jak: rze ka D³uga (oko li ce Ma rek), rze ka Wi la nów ka
(przep³ywa przez dzie l ni cê Wi la nów), Po tok S³u¿e wie cki (przep³ywa przez Do li nê
S³u¿e wieck¹ do Wi la no wa), a ta k ¿e co f ki tych rzek przy uj œciu do Wis³y.

Wed³ug Re gio nal ne go Zarz¹du Go spo dar ki Wod nej [25] za gro ¿e nie po wo -
dzio we po wo do wa ne jest przez zwê ¿e nie miê dzy wa la na od cin ku mie j skim (po -
wy ¿ej i po ni ¿ej mia sta od leg³oœci miê dzy wa la s¹ pra wie dwu kro t nie wiê ksze), z³y
stan te ch ni cz ny obwa³owañ oraz przez nie pe³n¹ re gu la cjê ko ry ta rze ki. Do da t ko -
wo, za gro ¿e nie po tê gu je nie kon tro lowa ne po kry cie za ro œla mi i drze wa mi ³êgo -
wy mi w miê dzy wa lu sta no wi¹ce za gro ¿e nie i ha mo wa nie odp³ywu w tzw.:
go r se cie wa r sza wskim.

Na ma pie „Oce na za gro ¿e nia po wo dzio we go m.st. Wa r sza wy” opra co wa nej
przez Hy dro pro jekt (rys. 1) wy dzie lo no trzy stre fy za gro ¿e nia po wo dzio we go za -
zna czo ne od po wie d nio ko lo ra mi: 

• jas no nie bie skim – ob szar za la nia wod¹ dwu dzie sto let ni¹ Q
p=5%

 (763 cm),
• nie bie skim – ob szar za la nia wod¹ stu le t ni¹ Q

p=1%
 (855 cm),

• cie mno nie bie skim – ob szar za la nia wod¹ tysi¹cle t ni¹ Q
p= 0 1, %

 (959) cm.
Ponad to:

• czarn¹ lini¹ oz na czo no gra ni ce admi ni stra cyj ne po szcze gó l nych dzie l nic
Wa r sza wy,

• br¹zo wy mi kro p ka mi – ki lo me tra¿ Wis³y,
• ¿ó³tymi gwia z d ka mi – obwa³owa nia szcze gó l nie na ra ¿o ne na prze rwa nie

pod czas wez brañ.
Ob sza ry na ra ¿o ne na po ten cja l ne za la nie wraz z te re na mi z nimi gra nicz¹ -

cymi, usy tu o wa ne s¹ w ob rê bie du ¿ych sku pisk lu dz kich i osie d li mie sz ka nio -
wych (pra wy brzeg – m.in. Mie dze szyn, Goc³aw, Sa ska Kêpa, Ta r cho min, No wo -
d wo ry, lewy brzeg – m.in. Wi la nów, Sa dy ba, Sie kier ki, fra g men ty Po wi œla),
obie któw ko mu na l nych klu czo wych dla mia sta (oczy sz cza l nia œcie ków „po³ud -
nie”, ele ktro ciep³ow nia Sie kier ki), obie któw kultu ralno- nau ko wych (Ogród
Zoo lo gi cz ny, Cen trum Na uki Ko pe r nik, Bi b lio te ka Uni wer sy te cka, park wraz
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z pa³acem w Wi la no wie). Na ob sza rze mia sta zda rza³y siê przy pa d ki du ¿ych za le -
wów [10, 11, 14, 16].

W celu sku tecz nie j szej ochro ny prze ciwpo wo dzio wej Wa r sza wy wg [20] ist -
nie je po trze ba obwa³owa nia o wy so ko œci ko ro ny wy ¿szej ni¿ rzêd na sta nu wody
od po wia daj¹ca przep³ywo wi o pra wdopo dobie ñ stwie 0,2% (dla wody 500-le t -
niej). Obe c nie na ca³ym od cin ku mie j skim, ko ro ny obwa³owañ maj¹ w wiê kszo œci
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Rys. 1. Te re ny za gro ¿e nia po wo dzio we go do li ny Wis³y w Wa r sza wie
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie mapy: Oce na za gro ¿e nia po wo dzio we go m.st. Wa r sza wy opra co wa ne go 
przez fi r mê Hy dro pro jekt w 2003 r. na po trze by Wy dzia³u Zarz¹dza nia Kry zy so we go i Ochro ny Lud no œci urzê du
m.st. Wa r sza wy.



wy so koœæ po wy ¿ej wody stu le t niej (Q
p=1%

). Pod wy ¿sze nie bez pie cze ñ stwa prze -
ciwpo wo dzio wego pro wa dzi wiêc do ko nie cz no œci wzmo c nie nia b¹dŸ pod nie sie -
nia wszy stkich obwa³owañ. Nie na le ¿y jed nak za po mi naæ, ¿e stu pro cen to wej
gwa ran cji bez pie cze ñ stwa nie osi¹gnie siê ni g dy, co wy ni ka z fa ktu wy mia ro wa -
nia wszy stkich obie któw hydro tech ni cz nych na okre œlo ne pra w dopo dobie ñ stwo
zda rze nia nie po¿¹da ne go, ja kim jest po wódŸ. Inna ra cjo na l na me to da wy mia ro -
wa nia jed nak nie ist nie je i ra chu nek eko no mi cz ny na rzu ca wy bór po miê dzy po -
zio mem bez pie cze ñ stwa, a wie l ko œci¹ po ten cja l nych strat. 

Oprócz pod no sze nia ko ro ny obwa³owañ w mie œcie, isto t ny jest pro blem prze -
si¹ka nia wa³ów prze ciwpo wo dzio wych, a tym sa mym ich kon stru kcji. W cza sie
ma ksy ma l nych wez brañ w 2010 r. wy stê po wa³o wie le prze si¹kniêæ wa³ów, szcze -
gól nie w oko li cy Po rtu Pra s kie go oraz Wa³u Mie dze szyñ skie go. W kon se k wen cji
za mkniê to jedn¹ z wa ¿ nie j szych ar te rii w mie œcie, jak¹ jest uli ca Wa³ Mie dze szyñ -
ski w oba wie przed prze rwa niem w³aœ nie na sku tek prze si¹ka nia, któ re w przy pad -
ku drgañ i wzmo ¿o ne go ru chu samo cho do we go mog³o ulec przy spie sze niu. 

Pod jê cie prac maj¹cych na celu zmnie j sze nie prze si¹ka nia po przez ekra no wa -
nie obwa³owa nia mo¿e oka zaæ siê nie wy sta r czaj¹ce. Prze si¹ka nie przez ob wa -
³owa nie mo ¿ na co naj wy ¿ej zmnie j szyæ, ale nie zli k wi do waæ. Co raz wiê kszym
pro ble mem sta je siê za gro ¿e nie wy my cia czê œci obwa³owa nia w mie œcie, z po wo -
du prze si¹ka nia przez nie go wody, ni¿ prze la nia przez ko ro nê wa³u. Tak wiêc za -
gro ¿e nie prze rwa nia obwa³owa nia na dal bê dzie ist nia³o na wet przy po zio mie
zwie r ciad³a wody zna cz nie ni ¿ szym ni¿ ko ro na wa³u i w kon se k wen cji mo¿e
dojœæ do za la nia te re nów uz na nych jako po ten cja l nie za gro ¿o nych po wo dzi¹.
W wy ni ku pê k niê cia obwa³owa nia du¿e ob sza ry na le wym i pra wym brze gu mia -
sta mog¹ zo staæ za la ne, w tym wie l kie osie d la mie sz ka nio we. 

Nie bez pie czeñ stwo prze rwa nia wa³u po tê gu je brak obwa³owañ po prze cz -
nych, któ re ist nia³y je sz cze przed bu dow¹ osie d la Goc³aw. Obe c nie tych
obwa³owañ bra ku je i w przy pa d ku prze rwa nia obwa³owa nia wzd³u¿ Wis³y, mo¿e
byæ za la ny pra kty cz nie ca³y ob szar za gro ¿o ny, po wo duj¹c ol brzy mie stra ty po wo -
dzio we. W mie œcie ist nie je ki l ka na œcie miejsc sta no wi¹cych za gro ¿e nie pod czas
po wo dzi1 cha ra kte ry zuj¹cych siê pod wy ¿szon¹ po da t no œci¹ na prze rwa nie
obwa³owa nia. W wiê kszo œci zna j duj¹ siê w pra wo brze ¿ nej czê œci mia sta, g³ów nie
na od cin ku obwa³owa nia: 508–510 km (Wa³ Mie dze szy ñ ski), 513 km (Port Pra s -
ki), 515 km (wy lot uli cy Ra tu szo wej i ZOO), 521 km (oko li ce uli cy Nowo d wo r s -
kiej na Bia³o³êce). Wy eli mino wa nie ta kich najs³ab szych pun któw w ob wa -
³owa niach po przez ich od po wied ni¹ mode r ni za cjê jest bar dzo isto t ne z pun ktu
wi dze nia ochro ny prze ciwpo wo dzio wej. 

Ana li zuj¹c hi sto rie po wo dzi w Wa r sza wie, za uwa ¿a siê, ¿e w ci¹gu kil ku dzie -
siê ciu lat nie od no to wa no powa ¿ nie j szych strat po wo dzio wych. Na wet w cza sie
wez bra nia po wo dzio we go w 2010 r., kie dy ju¿ nie wie le bra ko wa³o do ka ta stro fy, stan
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wody w Po rcie Pra skim nie prze kro czy³ 780 cm, a przep³yw osi¹gn¹³ 5940 m3/s.
B³êdne jest jed nak przy pu sz cze nie, ¿e po wódŸ w mie œcie nie wyst¹pi. Pod czas
wspo mnia ne go wy ¿ej wez bra nia po wo dzio we go w 2010 r., na sku tek prze si¹ka nia 
omal nie dosz³o do prze rwa nia ob wa ³owa nia pra wej czê œci mia sta, zaœ je den ze
zna nych przy pa d ków prze rwa nia obwa³owa nia wyst¹pi³ w ma r cu 1924 r., przy
sta nie wód mnie j szym ni¿ w 2010 r., a mia no wi cie 758 cm i przep³ywie 5860 m3/s. 

W wy ni ku prze rwa nia lub prze la nia wody przez obwa³owa nie w za le ¿ no œci
od mie j s ca zda rze nia, mo¿e wyst¹piæ sy tu a cja, ¿e na sku tek spa d ku te re nu woda 
Q

p=5%
 za le je te re ny za gro ¿o ne wod¹ Q

p=1%
 po³o¿o ne ni ¿ej z bie giem rze ki. Ró ¿ ni -

ca po zio mu zwie r ciad³a wie l kich wód po miê dzy po³ud niow¹ czê œci¹ Wa r sza wy,
a pó³nocn¹ wy no si oko³o 8 me trów [26, 27], np.: na od cin ku Wi la no wa spa dek
pod³u¿ny wy no si ok. 1 me tra, ale z Wi la no wa do Œró d mie œcia spa dek wzra sta do
ok. 4,5 m. W re zu l ta cie, przy gra ni cy pra wo brze ¿ nej w Kon stan ci nie, w przy pa d -
ku awa rii obwa³owa nia mog¹ zostaæ za la ne wiê ksze po³acie mie j skie ni¿ by³y za -
zna czo ne na ma pach po ten cjal ne go za le wu (rys. 1), np.: woda Q

p=5%
 mo¿e

we drzeæ siê na te re ny po ten cjal ne go za le wu wod¹ Q
p=1%

 mia ste czka Wi la nów
oraz za laæ ko le j ne fra g men ty Sie lec, Do lne go Mo ko to wa i Œró d mie œcia. Do da t ko -
we stra ty mog¹ po wstaæ w wy ni ku spiê trze nia wód wy nik³e z bra ku otwo ru wy lo -
to we go dla wód po wo dzio wych w obwa³owa niu, wsku tek cze go mog¹ byæ
za le wa ne ko le j ne ob sza ry mie j skie. W kon se k wen cji za la niu mog¹ ulec ob sza ry
za gro ¿o ne wod¹ stu- i ty si¹cle t ni¹, jak rów nie¿ ob sza ry, któ re w ogó le nie by³y za -
zna czo ne na ma pie jako za gro ¿o ne po wo dzi¹. 

W przy pa d ku Wi la no wa rów nie¿ prze rwa nie obwa³owa nia w oko li cach Góry
Ka l wa rii, czy li po wy ¿ej gra nic Wa r sza wy jest bar dzo nie bez pie cz ne. Woda
mog³aby siê we drzeæ od stro ny Ur sy no wa, po wo duj¹c o wie le wiê ksze stra ty ni¿
w przy pa d ku prze rwa nia obwa³owa nia w sa mej dzie l ni cy. 

W ana lo gi cz ny spo sób na le ¿y roz pa try waæ sy tu a cjê w przy pa d ku prze rwa nia
obwa³o wa nia po ni ¿ej Wi la no wa, w wy ni ku cze go np.: woda Q

p=1%
 w dzie l ni cy

Œró d mie œcie mo¿e spo wo do waæ za la nie ob sza rów mnie j szych ni¿ woda Q
p=5%

w dzie l ni cy Wi la nów. Po do b ne sy tu a cje mog¹ rów nie¿ wyst¹piæ w dru giej z roz -
pa try wa nych dzie l nic Wa r sza wy – Pra gi Po³ud nie. W przy pa d ku prze rwa nia
obwa³owa nia w Wa w rze po ziom wody dwu dzie sto- let niej mo¿e spo wo do waæ za -
la nie ta ra sów Pra gi Po³ud nie za gro ¿o nych wod¹ stu le t ni¹, zaœ w da l szej czê œci
mog¹ ulec za la niu fra g men ty Pra gi Pó³noc, Ta r gów ka i Bia³o³êki Dwo r skiej, na -
wet do po zio mu wody tysi¹cle t niej. Na tu ra l nym fra g men tem (z li cz ny mi mo sta -
mi i prze ja z da mi dro go wy mi, pie szy mi) obwa³owa nia Pra gi Po³ud nie od Pra gi
Pó³noc s¹ na sy py ko le jo we, któ re w okre œlo nych wa run kach mog³yby od dzie laæ
wody po wo dzio we miê dzy dwo ma dzie l ni ca mi, jed nak w przy pa d ku roz my cia
na sy pów, stra ty w obu dzie l ni cach mog³yby byæ o wie le wiê ksze, jak rów nie¿ za -
siêg po szcze gó l nych za le wów móg³by byæ wiê kszy ni¿ zo sta³o to przed sta wio ne
w ni nie j szym opra co wa niu.
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4. Oce na po ten cja l nych strat po po wo dzio wych

Pro ble ma ty ce po ten cja l nych strat po po wo dzio wych po œwiê ca siê co raz wiê cej
uwa gi [1, 6, 9, 13]. Oce na strat po po wo dzio wych na te re nach o ma³ej gê sto œci
i z³o¿o no œci za bu do wy jest pro ce sem mniej z³o¿o nym, wy ma gaj¹cym zde cy do -
wa nie mnie j szej bazy in fo r ma cji ni¿ na te re nach zur bani zo wa nych o gê stej za bu -
do wie, np.: w mia stach, gdzie trud no jest wy ra ziæ stra ty w po szcze gó l nych
obie ktach z oso b na. W Wa r sza wie wy stê puj¹ obie kty dzie dzi c twa na ro do we go,
mu zea, ga le rie dzie³ sztu ki, któ rych wa r toœæ jest trud na do osza co wa nia. Ponad to
ist nie je skom pli ko wa na sieæ trans po rtu pub li cz ne go, m.in. z to ro wi ska mi tram -
wa jo wy mi, me trem, du ¿y mi cen tra mi han d lo wy mi, co po wo du je trud no œci
w oce nie po ten cja l nych strat po szcze gó l nych obie któw, ta kich jak dro gi, par ki,
blo ki mie sz ka l ne itp. 

Dla te go do oce ny wa r to œci po ten cja l nych strat w aglo me ra cjach mie j skich
sto su je siê tzw. me to dê ty pi za cji, któ ra ba zu je na tzw. stra tach jed no stko wych
umo ¿ li wiaj¹cych oce nê strat w po wy ¿szych obie ktach [18]. Wska Ÿ nik strat jed -
no stko wych jest wy ra ¿o ny na 1 he ktar okre œlo ne go typu zago spoda ro wa nia.
Obej mu je wy ce nê 3 pod sta wo wych ro dza jów obie któw mie j skich: uli ce, bu dyn ki 
i te re ny zie lo ne, przy czym przy j mu je siê, ¿e:

Uli ce, to wsze l kie szla ki komu nika cy j ne wy stê puj¹ce w mie œcie, w tym m.in.: dro -
gi, to ro wi ska tra m wa jów, poci¹gów, me tra, przy stan ki, sta cje, drze wa wzd³u¿ ulic;

Bu dyn ki, to wsze l kie bu dyn ki wy stê puj¹ce w mie œcie, w tym m.in.: blo ki mie -
sz ka l ne, obie kty u¿y te cz no œci pu b li cz nej, za bu do wa jed no ro dzin na;

Te re ny zie lo ne, to wsze l kie obie kty pe³ni¹ce fun kcjê rekrea cyjno- wypo czyn -
kow¹ w mie œcie, po kry te szat¹ ro œlin no œci, w tym m.in.: par ki, skwe ry, lasy,
cmen ta rze.

Przy tak przy jê tej cha ra kte ry styce obie któw mie j skich, kla sy fi ka cjê ty pów
zago spoda ro wa nia przy j mu je siê na stê puj¹co [18]:

• Typ A – te re ny zie lo ne (100%);
• Typ B – te re ny zie lo ne (80%) + bar dzo rza d ka sieæ komu nika cy j na (10%)

+ bar dzo rza d ka za bu do wa (10%);
• Typ C – te re ny zie lo ne (50%) + rza d ka sieæ komu nika cy j na (15%) + rza d ka

za bu do wa (35%);
• Typ D – te re ny zie lo ne (30%) + gê sta sieæ komu nika cy j na (20%) + gê sta za -

bu do wa (50%);
• Typ E – te re ny zie lo ne (10%) + bar dzo gê sta sieæ komu nika cy j na (25%)

+ bar dzo gê sta za bu do wa (65%).
Przy pi suj¹c po szcze gó l nym ob sza rom mia sta typy zago spoda ro wa nia (A – E)

z uw z glêd nie niem ich wie l ko œci ob sza ro wej wy ra ¿o nej np. w ha, mo ¿ na uzy skaæ war -
toœæ su ma ryczn¹ strat po ten cja l nych lub re a l nych dla ba da ne go ob sza ru mie j skie go.

Do sza co wa nia strat, po trze b ne s¹ wska Ÿ ni ki jed no stko we strat dla wy bra ne go 
ob sza ru, któ re zo sta³y okre œlo ne w ta be li 1, gdzie po da no aktu a l ne wska Ÿ ni ki jed -
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no stko wych strat po wo dzio wych w wo je wó dztwie ma zo wie c kim w 2012 r. Do
sza co wa nia strat wy ko rzy stu je siê mapê to po gra ficzn¹, wy po sa ¿on¹ w sia t kê ki lo -
me trow¹. Ele men ty nie uwz glê d nio ne w 3 pod sta wo wych ty pach ob sza rów mie j -
skich, jak np.: mo sty, obwa³owa nia, mo ¿ na uw z glêd niæ od dzie l nie na pod sta wie
da nych z ta be li 1. Do kwo ty strat bez po œred nich do li cza siê na rzut w wy so koœci
25% [3], wy ni kaj¹cy z trud nych do po li cze nia strat obie kto wych, ta kich jak zni sz -
czo ne ko œcio³y, mu zea, ga le rie sztu ki, zak³ady prze mys³owe itp. Po wy ¿sze upro -
sz cze nie opty ma li zu je po ziom dok³ad no œci sza co wa nia strat.

Ta be la. 1. Pro po no wa ne wska Ÿ ni ki jed no stko we strat po wo dzio wych
w wo je wó dztwie ma zo wie c kim w 2012 r.

Lp.
Ro dzaj zago spoda ro wa nia

(ka te go ria)
Jed no stka
wska Ÿ ni ka

Wa r toœæ
wska Ÿ ni ka
œred nie go

Za kres sza co wa nej
wa r to œci usz ko dze nia 

[%]

Wa r toœæ
wska Ÿ ni ka

 1 Grun ty orne tys. z³/ha 3 0,8 – 1,2 2,5 – 3,8

 2 U¿y t ki zie lo ne tys. z³/ha 1 0,4 – 0,8 0,6 – 1,2

 3 Te re ny rekrea cyjno- wypo czynko we tys. z³/ha 51 0,8 – 1,2 40 – 60

 4 Wa³y ochron ne mln z³/km 0,6 10 – 20 0,4 – 0,8

 5 Bu dyn ki tys. z³/szt. 25 1 – 20 20– 50

 6 Dro gi – ogó l nie tys. z³/km 220 1,5 – 4,5 110 – 340

 7 Dro gi krajo we tys. z³/km 130 2 – 6 70 – 200

 8 Dro gi lo ka l ne tys. z³/km 90 1 – 3 45 – 13

 9 Mo sty mln z³/szt. 0,9 2 – 8 0,3 – 14

10 Mo sty krajo we mln z³/szt. 0,6 2 – 6 0,3 – 1

11 Mo sty lo ka l ne mln z³/szt. 0,2 2 – 10 0,1 – 0,4

12 Szko³a tys z³/szt. 56 1 – 20 6 – 120

13 Brze gi ure gu lo wa ne tys z³/km 120 1 – 6 35 – 210

14 Te re ny prze mys³owe  mln z³/ha 5,5 20 – 80 1,8 – 7,5

15 Lasy z³/ha 80 0,8 – 1,2 60 – 100

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: M. Ma cie je wski, Mo del kom p le kso wej ochro ny przed po wo dzi¹,
IMGW, Kra ków 2000, s. 415.

Oprócz strat okre œlo nych jako bez po œred nie stra ty po wo dzio we mog¹ byæ
trud ne do osza co wa nia i okre œlo ne jako stra ty po œred nie, wy ni kaj¹ce m.in. z cie r -
pieñ, utra ty ¿y cia i zdro wia przez po szko do wa nych, utra ty miejsc pra cy, utra ty
wy pra cowa ne go po ten cjal ne go zy sku oraz stra ty wy ni kaj¹ce z ni ¿ szych po da t ków 
oraz wyp³aca nych za po móg dla ro dzin i przed siê bio r ców. 

Dok³adne ob li cze nie strat po œred nich nie wy da je siê mo ¿ li we, dla te go aby je
wy ra ziæ przy j mo wa ne s¹ jako pro cen to we wa r to œci strat bez po œred nich. Brak wy -
pra co wa nych wy ty cz nych prze pi sów po wo du je du¿¹ do wol noœæ tych ocen.
Wed³ug [24] wska Ÿ nik strat po œred nich w ro l ni c twie nie po wi nien prze kro czyæ
20%, na to miast pro ble maty cz ne jest wy ra ¿e nie wa r to œci pro cen to wej dla aglo me -
ra cji mie j skiej, gdy¿ stra ty mog¹ byæ wy ¿sze ni¿ w ro l ni c twie i za wie raæ siê w gra -
ni cach 50% – 100%. 
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Na po trze by ni nie j sze go opra co wa nia do sza co wa nia strat po œred nich przy jê to 
zmo dy fi ko wan¹ kla sy fi ka cjê [6, 18]:

• Typ A – 40% strat bez po œred nich;
• Typ B – 60% strat bez po œred nich;
• Typ C – 80% strat bez po œred nich;
• Typ D – 100% strat bez po œred nich;
• Typ E – 120% strat bez po œred nich.

5. Sza cow anie po tenc jalny ch strat po pow odz iowych
na przyk³adzie Pra gi Po³ud nie i Wi lan owa

Zna cz na czêœæ Pra gi Po³ud nie zna j du je siê na ma pach po ten cjal ne go za le wu
wod¹ 100-le t ni¹, a ponad 50% jest za gro ¿o ne za la niem wod¹ dwu dzie sto let ni¹.
Przy oce nie po ten cja l nych strat szcze gó l nej uwa gi wy ma gaj¹ osie d la mie sz ka nio -
we Wi l ga, Jan tar, Or lik – wy bu do wa ne na da w nym lo t ni sku spo r to wym Goc³aw,
któ re by³o i po ten cja l nie jest pol de rem po wo dzio wym. Obwa³owa nia te na ki lo -
me trze od 495 do 511 po sia daj¹ wie le od cin ków szcze gó l nie na ra ¿o nych na prze -
si¹ka nie, a na wet prze rwa nie (rys. 2).

Wi la nów jest chro nio ny przed wo da mi po wo dzio wy mi Wis³y Wa³em Za wa do -
wskim, usy pa nym je sz cze w XIX wie ku. Pod czas po wo dzi 2010 roku i wcze œ niej
w ki l ku mie j s cach do cho dzi³o do prze si¹ka nia wody przez obwa³owa nie, co gro zi³o 
jego prze rwa niem. Na ob sza rach za la nia wod¹ stu le t ni¹ zna j du je siê za bu do wa wil -
lo wa zlo kali zo wa na wokó³ Pa³acu w Wi la no wie oraz jed no z naj dro ¿ szych miejsc
sto li cy – mia ste czka Wi la nów i Na to lin z li cz ny mi apar tamen tow ca mi.

W celu osza co wa nia po ten cja l nych strat po wo dzio wych Pra gi Po³ud nie i Wi -
la no wa za pod sta wê przy jê to:

• Dane z mapy topo gra fi cz nej te re nów po ten cjal ne go za le wu wo da mi  i  rze ki
Wis³y dla Wa r sza wy (mapa w ska li 1:25 000).

• Wska Ÿ ni ki jed no stko we strat po wo dzio wych w wo je wó dztwie ma zo wie c -
kim uz na ne jako aktu a l ne w 2012 roku (ta be la 1).

• Zmo dyfi ko wa ne ceny jed no stko we obo wi¹zuj¹ce w wo je wó dztwie ma zo -
wie c kim w 2012 r. dla po szcze gó l nych ty pów obie któw zago spoda ro wa nia, ta kich 
jak bu dyn ki, te re ny zie lo ne, dro gi. Mo dy fi ka cja wy ni ka³a, z in nych ni¿ w wo je -
wó dztwie ko sztów in wes ty cji oraz cen ryn ko wych grun tów i nie ru cho mo œci
w Wa r sza wie [1, 21].

Z po wo du nie prze rwa nia obwa³owa nia w Wa r sza wie w mi nio nych la tach oraz
ze wzglê du na zbli ¿o ny cha ra kter za bu do wy Wroc³awia i Kra ko wa, uwz glê d nio -
no ana li zy sta ty sty cz ne strat po wo dzio wych tych miast z 1997 r. Syn te za da nych
sta ty sty cz nych do pro wa dzi³a do na stê puj¹cych wa r to œci wska Ÿ ni ków jed no stko -
wych strat dla po szcze gó l nych ro dza jów obie któw w Wa r sza wie [21, 22, 28]:

• u¿y t ki zie lo ne – 1274 z³/ha;
• las – 80 z³/ha;
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• te re ny rekrea cyjno- wypo czynko we – 61 200 z³/ha;
• wa³y ochron ne – 0,8 mln z³/km;
• bu dyn ki – 115 tys. z³/szt.;
• uli ce – 540 tys. z³/km; 
• szko³y – 240 tys. z³/szt.;
• mo sty lo ka l ne – 410 tys. z³/szt.;
• te re ny prze mys³owe – 5,65 mln z³/ha;
• brze gi ure gu lo wa ne – 208 tys. z³/km.
W celu okre œle nia wa r to œci strat, w po szcze gó l nych ob sza rach mie j skich do -

ko na no kwa li fi ka cji po ten cja l nych strat ze wzglê du na typ zago spoda ro wa nia.
Wska Ÿ ni ki dla po szcze gó l nych ty pów (A – E) zago spoda ro wa nia prze strzen ne go
przy jê to:

• Typ A – 1600 z³/ha;
• Typ B – 83 tys. z³/ha;
• Typ C – 152 tys. z³/ha;
• Typ D – 207 tys. z³/ha;
• Typ E – 261 tys. z³/ha.
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Rys. 2. Typy zago spoda ro wa nia prze strzen ne go Pra gi Po³ud nie wraz z za zna czo ny mi ty pa mi
i z przy pi sa ny mi im wa r to œcia mi po ten cja l nych strat po wo dzio wych bez po œred nich od po wia daj¹cym 

przep³ywom pra wdo podo b nym Wis³y Qp =1% i Qp = 5%

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Z po wo du wy stê po wa nia du ¿ych roz bie ¿ no œci dla te re nów zie lo nych Wa r sza wy 
i wo je wó dz twa mazo wie c kie go zo sta³y wpro wa dzo ne do da t ko we pod ka te go rie
dla ty pów A i E:

• PA – te re ny rekrea cyjno- wypo czynko we – 61 tys. z³/ha;
• LA – lasy 80 z³/ha;
• PE – te re ny prze mys³owe – 5,65 mln z³/ha.
Usta lo no ta k ¿e po wie rz ch nie wy bra nych ty pów ob sza rów zago spoda ro wa nia

prze strzen ne go (A–E) i ob li czo no dla nich wa r to œci strat, zgod nie z przy jê ty mi
po wy ¿ej wska Ÿ ni ka mi (ta be la 2). 

Ta be la 2. Po ten cja l ne stra ty po wo dzio we okre œlo ne me tod¹ ty pi za cji
dla dzie l ni cy Pra ga Po³ud nie

Lp.
Nu mer

iden tyfi -
kacy j ny

Ob szar za gro ¿e nia za le wo we go
Po wierz-

chnia
(ha)

Wska Ÿ nik
jed nost-

ko wy

Suma
(z³)

Stra ty
po œred nie

(z³)

1 2 3 4 5 6 7

 1 AAE 3-5 Wa³ Mie dze szy ñ ski – Q5% i Q1% 98,76 1600 z³ 2 mln z³ 0,8 mln z³

 2 PAC3 Park Ska ry sze wski i ogró d ki dzia³kowe
– Q5% i Q1%

119,03 61 tys. z³ 7,5 mln z³ 3 mln z³

 3 PAB2 Park Ska ry sze wski – Q5% i Q1% 74,88 61 tys. z³ 4,5 mln zl 1,8 mln z³

 4 PAE4 Ogró d ki dzia³kowe oko li ce Per ku ny
– Q5% i Q1%

31,86 61 tys. z³ 2 mln z³ 0,8 mln z³

 5 LAF2-3 Ol szy na Gro cho wska – Q5% i Q1% 46,80 80 z³ 4000 z³ 1 600 z³

 6 BD4 Przy czó³ek Gro cho wski – Q5% i Q1% 112,75 83 tys. z³ 11mln z³ 6,6 mln z³

 7 BE4 Os. Ostro bra m ska – Q5% i Q1% 69,25 83 tys. z³ 5 mln z³ 2,58 mln z³

 8 CC2 Oko li ce Pod skar bi ñ skiej – Q1% 52,25 152 tys. z³ 8,5 mln z³ 6,24 mln z³

 9 CD2 Sza se rów – Q1% 58,12 152 tys. z³ 10 mln z³ 8 mln z³

10 CE2 Wi to lin – Q1% 49,96 152 tys. z³ 8mln z³ 6,4 mln z³

11 CE4 Kana³ Goc³awski – Q5% i Q1% 33,74 152 tys. z³ 6 mln z³ 5,12 mln z³

12 DB2 Oko li ce Dwo r ca Wschod nie go – Q1% 41,25 207 tys. z³ 9 mln z³ 9 mln z³

13 DC4 Oko li ce Miê dzy naro do wej – Q5% i Q1% 15,90 207 tys. z³ 3,5 mln z³ 3,5 mln z³

14 DB5 Oko li ce Pa ry skiej – Q5% i Q1% 31,50 207 tys. z³ 6,5 mln z³ 6,5 mln z³

15 DD2 Gro chów – Q1% 33,52 207 tys. z³ 8 mln z³ 8 mln z³

16 DE3 Gro chów – Q1% 23,46 207 tys. z³ 16 mln z³ 16 mln z³

17 DF4 Oko li ce King Cross Pra ga – Q1% 41,17 207 tys. z³ 17 mln z³ 17 mln z³

18 EB3 Ada m po l ska– Q5% i Q1% 31,80 261 tys. z³ 10 mln z³ 12 mln z³

19 EB4 Sa ska Kêpa – Q5% i Q1% 124,27 261 tys. z³ 36 mln z³ 43,2 mln z³

20 EC1-2 Oko li ce Mi ñ skiej i Cho da ko wskiej – Q1% 78,35 261 tys. z³ 21 mln z³ 25,2 mln z³

21 EC3 Os. Ki no wa Q5% i Q1% 149,83 261 tys. z³ 43 mln z³ 51,6 mln z³

22 EC5 Kêpa Goc³awska – Q5% i Q1% 62,50 261 tys. z³ 16 mln z³ 19,2 mln z³

23 ED5 Os. Jan tar i os. Wi l ga – Q5% i Q1% 167,25 261 tys. z³ 45 mln z³ 54 mln z³

24 EE2-3 Os. M³odych i Ch³opi c kie go – Q1% 101,24 261 tys. z³ 26,5 mln z³ 31,8 mln z³

25 EE3 Oko li ce ¯ó³kie wskie go – Q1% 40,17 261 tys. z³ 11 mln z³ 13,2 mln z³

26 EE4 Cen trum Op ty cz ne Oko li ce
Ostro bra m skiej – Q5% i Q1%

16,09 261 tys. z³ 5 mln z³ 6 mln z³

27 EF3 Oko li ce Sza se rów przy Ol szyn ce
Gro cho wskiej – Q1%

75,00 261 tys. z³ 21 mln z³ 25,2 mln z³

SUMA 332 mln z³ 381 mln z³

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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Ta be la 3. Po ten cja l ne stra ty po wo dzio we okre œlo ne me tod¹ ty pi za cji
dla dzie l ni cy Wi la nów

Lp.
Nu mer

iden tyfi -
kacy j ny

Ob szar za gro ¿e nia za le wo we go
Po wie rz ch nia 

(ha)

Wska Ÿ nik
jed nost -

ko wy

Suma
(z³)

Stra ty
po œred nie

(z³)

1 2 3 4 5 6 7

 1 A4-6 HI Po wsin – Q5% i Q1% 187,38 1600 z³ 0,3 mln z³ 0,12 mln z³

 2 A4 G £¹ki Ko œ ne – Q5% i Q1% 533,46 1600 z³ 3,475 mln z³ 1,39 mln z³

 3 A7 FG Na brze ¿e Wi œla ne – Q5% i Q1% 43,80 1600 z³ 1,1 mln z³ 0,44 mln z³

 4 A4-8 Wy brze ¿e Wi œla ne
(wa³ Za wa do wski) – Q5% i Q1%

155,77 1600 z³ 4,5 mln z³ 1,8 mln z³

 5 A 1-2 D Oko li ce osie d la Kró le wska 
– Q5% i Q1%

37,37 1600 z³ 0,06 mln z³ 0,024 mln z³

 6 A4 D Ma ry sin – Q5% i Q1% 93,48 1600 z³ 0,1 mln z³ 0,04 mln z³

 7 PA3 C Ogró d ki dzia³kowe Sie lan ka
– Q5% i Q1%

77,13 61 tys. z³ 4,7 mln z³ 1,88 mln z³

 8 LA4 C Re ze r wat Le œ ny Ma ry sin Q5%
i Q1%

62,24 80 z³ 0,005 mln z³ 0,002 mln z³

 9 B5 H Oko li ce Za mo œcia – Q5% i Q1% 61,39 83 tys. z³ 5,7 mln z³ 3,42 mln z³

10 B6G Kêpa La to sz ko wa i Za wa do wska
– Q5% i Q1%

198,45 83 tys. z³ 15,7 mln z³ 9,42 mln z³

11 B3 F Oko li ce ul. Pa³aco wej – Q1% 17,60 83 tys. z³ 1,5 mln z³ 0,9 mln z³

12 B4 E Sady SGGW – Q5% i Q1% 7,87 83 tys. z³ 0,6 mln z³ 0,36 mln z³

13 B5 E Ba r ty ki – Q5% i Q1% 44,37 83 tys. z³ 4 mln z³ 2,4 mln z³

14 B5 C Za wa dy – Q5% i Q1% 21,58 83 tys. z³ 2 mln z³ 1,2 mln z³

15 C6 GH La to sz ki – Q5% i Q1% 62,43 152 tys. z³ 10 mln z³ 8 mln z³

16 C6 F Kêpa Za wa do wska – Q5% i Q1% 60,09 152 tys. z³ 9 mln z³ 7,2 mln z³

17 C6 E Oko li ce ul. Bru z do wej
– Q5% i Q1%

97,03 152 tys. z³ 15 mln z³ 12 mln z³

18 C5 D Oko li ce POD Wi la no wska
– Q5% i Q1%

94,00 152 tys. z³ 15 mln z³ 15 mln z³

19 C1-2 D Oko li ce os. Ar bu zo wa – Q1% 43,74 152 tys. z³ 7 mln z³ 5,6 mln z³

20 C4 C Os. Ogro dy Wi la no wskie
– Q5% i Q1%

86,00 152 tys. z³ 13 mln z³ 10,4 mln z³

21 D3 E Oko li ce ul. Z. Vo gla – Q1% 59,26 207 tys. z³ 12 mln z³ 12 mln z³

22 E2-3 D Mia ste cz ko Wi la nów – Q1% 161,52 261 tys. z³ 46,5 mln z³ 55,8 mln z³

23 E5 D Os. Iwon ka – Q5% i Q1% 45,31 261 tys. z³ 12 mln z³ 12 mln z³

24 E2 C Oko li ce ul. Wie r t ni czej – Q1% 70,38 261 tys. z³ 18 mln z³ 32,4 mln z³

25 E3 C Oko li ce jezior ka Sie lan ka
– Q5% i Q1%

46,87 261 tys. z³ 12 mln z³ 12 mln z³

26 E3D Oko li ce pa³acu w Wi la no wie
– Q1%

32,96 261 tys. z³ 8,5 mln z³ 10,2 mln z³

27 PE7 EF Ha³da – Q5% i Q1% 54,12 5,65 mln z³ 305 mln z³ 366 mln z³

28 PE4 B Oczy sz cza l nia œcie ków Po³ud nie
– Q5% i Q1%

66,25 5,65 mln z³ 374 mln z³ 488 mln z³

SUMA 907 mln z³ 1 mld z³

îród³o: opra co wa nie w³asne.
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W ko lu m nie pie r wszej po da no nu mer porz¹dko wy ka ¿ de go z za zna czo nych
ob sza rów. Ko lu m na dru ga za wie ra ro dzaj zago spoda ro wa nia prze strzen ne go
z uw z glêd nie niem pod ka te go rii zgod nie z przy jêt¹ me tod¹. W ko lu m nie trze ciej
przed sta wio no orien ta cyjn¹ lo ka li za cjê wy bra nych ty pów zago spoda ro wa nia
prze strzen ne go. W ko lu m nie czwa r tej za wa r to sza co wan¹ wa r toœæ po wie rz ch ni
wy bra nych ob sza rów wy ra ¿o nych w he kta rach, a w pi¹tej po da no wska Ÿ ni ki strat 
jed no stko wych, wy ra ¿o ne w z³otów kach, zgod nie  z po dzia³em przy jê tym dla ka¿ -
de go z ty pów zago spoda ro wa nia prze strzen ne go mia sta.

W szó stej ko lu m nie wy ra ¿o no ³¹czn¹ sumê po ten cja l nych strat mog¹cych na -
st¹piæ bez po œred nio wsku tek od dzia³ywa nia wód po wo dzio wych na wy bra ny ob -
szar. Wa r to œci te wy ni kaj¹ z ilo czy nu po wie rz ch ni da ne go ob sza ru wy ra ¿o ne go
w he k ta rach i wska Ÿ ni ka przy pi sa ne go da ne mu ob sza ro wi, po wiê kszo ne o wa r -
toœæ strat wy stê puj¹cych w szko³ach, lo ka l nych mo stach i obwa³owa niach. Mia no 
„szko³y” obe j mu je przed szko la, szko³y pod sta wo we, gi mna zja l ne oraz œred nie,
za mie sz czo ne w spi sie Biu ra Edu ka cji m.st. Wa r sza wy [23], zaœ przez „lo ka l ne
mo sty” okre œla siê obie kty ta kie jak prze pra wy dro gowo - pie sze prze ci naj¹ce lo -
ka l ne cie ki wod ne oprócz mo stów ³¹cz¹cych pra wo brze¿n¹ z le wo brze¿n¹ czê œci¹
mia sta. 

Ko lu m na sió d ma za wie ra stra ty po œred nie czy li trud no po li cza l ne, wy nik³e
z cie r pieñ, utra ty zdro wia i ¿y cia lu dz kie go, wyp³aca nych przez pa ñ stwo za po -
móg, rent, od szko do wañ, utra ty po ten cjal ne go zy sku dla bu d¿e tu pa ñ stwa w po -
sta ci wp³ywów z po da t ku, akcy zy wp³aca nej przez pod mio ty po szko do wa ne,
któ re mu sia³yby za wie siæ lub zmnie j szyæ swoj¹ dzia³al noœæ w wy ni ku za la nia.

W celu le p sze go zo bra zo wa nia wy stê po wa nia wie l ko œci strat bez po œred nich, ze
wzglê du na ro dzaj za bu do wy w wy bra nych dzie l ni cach zo sta³y sporz¹dzo ne mapy
z wa r to œcia mi strat oraz przy pi sa nym im ro dza jem zago spoda ro wa nia te re nu
(rys. 2, 3). Ko lo rem jas no nie bie skim zo sta³ za zna czo ny ob szar po ten cjal ne go za la -
nia wo da mi dwu dzie stole t ni mi – 763 cm, ko lo rem nie bie skim ob szar po ten cjal ne -
go za la nia wo da mi stu le t ni mi – 855 cm, a cie mno nie bie skim ob szar po ten cjal ne go
za la nia wo da mi tysi¹cle t ni mi – 959 cm. Czarn¹ lini¹ za zna czo no gra ni ce admi ni -
stra cyj ne po szcze gó l nych dzie l nic. Br¹zo wy mi li nia mi zo sta³y za zna czo ne ro dza je
ob sza rów zago spoda ro wa nia prze strzen ne go dzie l nic mia sta wraz z przy pi sa ny mi
im wa r to œcia mi po ten cja l nych bez po œred nich strat po wo dzio wych. Cza r ny mi kro -
p ka mi za zna czo no ki lo me tra¿ Wis³y, a cze r wo ny mi gwia z d ka mi ob sza ry obwa³o -
wañ szcze gó l nie wra ¿ li wych na prze rwa nie w wy ni ku wez bra nia.

Uw z glêd niaj¹c stra ty nie wy ce nia ne, jak: ko œcio³y, mu zea, ga le rie sztu ki, do
strat bez po œred nich na le ¿y, zgod nie z przy jêt¹ me tod¹, do li czyæ na rzut w wy so -
ko œci 25%. 

Na sumê wszy stkich po ten cja l nych strat po wo dzio wych dzie l nic Pra ga
Po³ud nie i Wi la nów oprócz strat bez po œred nich sk³adaj¹ siê rów nie¿ stra ty po -
œred nie (ta be la 4). 
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Rys. 3. Typy zago spoda ro wa nia prze strzen ne go Wi la no wa wraz z za zna czo ny mi ty pa mi
i z przy pi sa ny mi im wa r to œcia mi po ten cja l nych strat po wo dzio wych bez po œred nich od po wia daj¹cym 

przep³ywom pra wdo podo b nym Wis³y Qp =1% i Qp = 5%

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 4. Po ten cja l ne stra ty po po wo dzio we w mln z³ od po wia daj¹ce za le wo wi  Qp =1% i Qp = 5%

wy bra nych dzie l nic Wa r sza wy

Ro dza je strat
Pra ga Po³ud nie  (mln z³) Wi la nów  (mln z³)

Qp=5% Qp=1% Qp=5% Qp=1%

Stra ty bez po œred nie 144 332 797 907

Strat bez po œred nie z na rzu tem 25% 180 415 996 1100

Stra ty po œred nie 189 381 911 1000

Suma 369 796 1900 2100

Po wie rz ch nia po ten cjal ne go za le wu (km2) 10,2 17,8 20,5 25,2

îród³o: opra co wa nie w³asne.

Uzy ska ne wy ni ki (ta be la 4) wska zuj¹, ¿e w przy pa d ku za le wu stu le t nie go – Q
p=1%

,
suma po ten cja l nych strat bez po œred nich w dzie l ni cy Pra ga Po³ud nie wy no si
415 mln z³, zaœ Wi la no wa 1,1 mld z³. Suma po ten cja l nych strat po œred nich wy no -
si od po wie d nio 381 mln z³ do 1 mld z³. £¹czna suma po ten cja l nych strat po wo -
dzio wych bez po œred nich i po œred nich dla ana li zo wa nych dzie l nic w przy pa d ku
za le wu Q

p=1%
, zo sta³a osza co wa na na 2,9 mld z³, od po wia daj¹ca oko³o 8%

(43 km2) ob sza ru Wa r sza wy. 
Na to miast dla za le wu wód dwu dzie stole t nich – Q

p=5%
, suma po ten cja l nych

strat bez po œred nich dla Pra gi Po³ud nie wy no si 180 mln z³, a Wi la no wa 996 mln
z³, zaœ suma po ten cja l nych strat po œred nich od po wie d nio 189 mln z³ do 911 mln
z³. £¹czna suma po ten cja l nych strat po wo dzio wych bez po œred nich i po œred nich
dla za le wu Q

p=5%
 ba da nych dzie l nic, zo sta³a osza co wa na na ponad 2 mld z³, obe j -

muj¹ca po wie rz ch niê 6,7% (31 km2) ob sza ru Wa r sza wy.

6. Dys ku sja wy ni ków

Zgod nie z ana liz¹ po wo dzi hi sto ry cz nych w okre sie osta t nich kil ku dzie siê ciu
lat nie od no to wa no po wa ¿ nych strat po wo dzio wych. Nie jest to jed nak zas³uga
organi zacyj no-pra w na ani le p szy stan czy zmie nio ne usy tu o wa nia obwa³owa nia
w mie œcie. Stan wody Wis³y na wo do wska zie w Po rcie Pra skim od 1960 r. nie
prze kro czy³ 780 cm przy na tê ¿e niu przep³ywu 5940 m3/s (po wódŸ 2010). Wsze l -
kie stra ty po wo dzio we w przesz ³oœci wi¹za³y siê za zwy czaj ze sta na mi wody po -
wy ¿ej 787 cm, co od po wia da pra wdopo dobie ñ stwu ro cz ne mu po ni ¿ej 4%, czy li
wy stê pu je œred nio raz na 25 lat lub rza dziej.

Z po wy ¿szych ocen do tycz¹cych za gro ¿eñ i po ten cja l nych strat po wo dzio -
wych na su waj¹ siê na stê puj¹ce wnio ski: 

 

• Wa r to œci po ten cja l nych strat po po wo dzio wych w Wa r sza wie s¹ zna cz ne
Ró ¿ ni ca w oce nie wa r to œci po ten cja l nych strat po wo dzio wych miê dzy Wi la -

no wem, a Prag¹ Po³ud nie, wy ni ka z usy tu o wa nia na te re nie pie r wszej z wy mie -
nio nych dzie l nic oczy sz cza l ni œcie ków „Po³ud nie” oraz ha³dy po pio³ów
w Za wa dach, któ rych za la nie spo wo do wa³oby ko szto w ne oraz trud ne do prze wi -
dze nia stra ty ma te ria l ne i ska ¿e nie œro do wi ska. 
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Zna cz na roz bie ¿ noœæ miê dzy wska Ÿ ni kiem wa r to œci strat prze mys³owych,
a po zo sta³ymi wska Ÿ ni ka mi strat wy ni ka z ko sztów roz bu do wy oczy sz cza l ni œcie -
ków „Cza j ka” (zlo ka li zo wan¹ na Bia³o³êce) wy nosz¹cych oko³o 3,5 mld z³ oraz
oczy sz cza l ni œcie ków „Po³ud nie” wy nosz¹cych ponad 0,5 mld z³. 

Przy sta nie wody 855 cm od po wia daj¹cym stu le t niej wo dzie ( )
%

Q
p=1

, w przy -
pa d ku prze rwa nia obwa³owa nia po stro nie Pra gi Po³ud nie, za la niu ule ga oko³o
80% te re nów. Je dy nie 20% ob sza ru dzie l ni cy zna j du je siê poza za siê giem wód
stu le t nich i sta no wi¹ g³ów nie te re ny ko le jo we. Ponad 45% te re nów dzie l ni cy
zna j du je siê w za siê gu wód dwu dzie stole t nich.

Po stro nie Wi la no wa prze rwa nie obwa³owa nia przy sta nie wody od po wia -
daj¹cym stu le t niej wo dzie Q

p=1%
 spo wo du je za la nie ponad 70% ob sza ru dzie l ni -

cy. W za siê gu wody dwu dzie stole t niej zna j du je siê ponad 56% dzie l ni cy. 
W ob sza rze po ten cjal ne go za gro ¿e nia po wo dzio we go zna j du je siê oko³o

30 km2 [13], wg [19] oko³o 23%, zaœ wg [20] 30% mia sta. Mo ¿ na po sta wiæ hi po te -
zê, ¿e przy za la niu oko³o 1/3 Wa r sza wy stra ty mog³yby wy nieœæ ponad 10 mld z³
tym bar dziej, ¿e na te re nie oko³o 8% mia sta stra ty mog¹ wy nieœæ 3 mld z³. Jed nak
ana li zuj¹c ro dzaj i gê stoœæ za bu do wy, m.in. na Mo ko to wie, Bie la nach i Bia³o³êce
(za siêg wód po wo dzio wych Q

p=5%
, Q

p=1%
) , lo ka li za cjê m.in.: Cen trum Na uki Ko -

pe r nik, bu do wan¹ sta cjê me tra Po wi œle, re mon to wa ne bu l wa ry wi œla ne oraz tu -
nel Wis³ostra dy (za siêg wód po wo dzio wych Q

p=1%
)  oraz przysz³oœcio wo na

Pra dze Pó³noc, spo dzie wa ne wa r to œci mog¹ byæ zna cz nie wy ¿sze. 
Re a l na wa r toœæ i za siêg za le wu za le ¿y w du ¿ej mie rze od mie j s ca prze la nia

przez obwa³owa nie lub prze rwa nia obwa³owa nia oraz od rze Ÿ by i ukszta³to wa -
nia te re nu. Ró ¿ ni ca po zio mu te re nu miê dzy pó³nocn¹ a po³ud niow¹ czê œci¹ War -
sza wy wy no si oko³o 8 me trów. W przy pa d ku awa rii obwa³owa nia w Wa w rze
wod¹ Q

p=5%
 ist nie je mo ¿ li woœæ za la nia te re nów Pra gi Po³ud nie prze wi dzia nych

dla za le wu wod¹ Q
p=1%

, a w da l szej czê œci mia sta na wet te re nów prze wi dzia nych
dla wód Q

p= 0 1, %
. Rów nie¿ w przy pa d ku prze rwa nia obwa³owa nia w Œró d mie œciu

wod¹ Q
p=5%

 ist nie je mo ¿ li woœæ, ¿e na te re nie Wi la no wa wy stê po waæ bêd¹ ty l ko
lo ka l ne pod to pie nia. W skra j nie nie ko rzy st nym wa rian cie mo¿e zda rzyæ siê sy tu -
a cja, w któ rej wod¹ Q

p=5%
 zo stan¹ za la ne te re ny na wet spo za za le wu wod¹ Q

p= 0 1, %
. 

W ka ¿ dym z roz pa try wa nych przy pa d ków wa r toœæ po ten cja l nych strat po wo -
dzio wych dla Wa r sza wy bê dzie zna cz na. Dla te go na le ¿y po czy niæ wsze l kie sta -
rania, aby nie do pu œciæ do wyst¹pie nia sy tu a cji za gra ¿aj¹cej prze rwa niem
obwa³owa nia w mie œcie.

• Wa r to œci po ten cja l nych strat po po wo dzio wych bêd¹ wzra sta³y na sku -
tek za bu do wy ko le j nych ob sza rów w za siê gu wody dwu dzie stole t niej i stu le t -
niej

Ze wzglê du na zna cz ny sto pieñ zur bani zo wa nia Pra gi Po³ud nie na ob sza rach
po ten cjal ne go za le wu po miê dzy Q

p=5%
a Q

p=1%
, wa r toœæ po ten cja l nych strat

w przysz³oœci bê dzie przy pusz cza l nie utrzy my wa³a siê na sta bi l nym po zio mie
(z uw z glêd nie niem wa r to œci in fla cji, cen ryn ko wych te re nu itp.), na to miast na
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ob sza rze Q
p=5%

 mo¿e w ko le j nych la tach rosn¹æ tym bar dziej, ¿e na te re nach na
któ rych da w no nie wy stê po wa³a po wódŸ, œwia do moœæ spo³ecz na od no œ nie za gro -
¿e nia jest ma³a i wzra sta chêæ za bu do wy ta kich te re nów [2]. Po twier dze niem tego 
jest na wet pro je kto wa ny plan zago spoda ro wa nia prze strzen ne go, wg któ re go
ponad 3 km2 ob sza rów ogró d ków dzia³ko wych zo sta nie prze kszta³cona na ob sza -
ry mie sz ka nio we z za bu dow¹ blo kow¹ œred nio wy sok¹ i wy sok¹.

W przy pa d ku Wi la no wa prze rwa nie obwa³owa nia przy po zio mie wód Qp=1%

spo wo du je za la nie ponad 70% tego te re nu. W ob sza rze wody dwu dzie stole t niej
zna j du je siê ponad 56% po wie rz ch ni dzie l ni cy. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e w ob sza rze
za le wu wód Q

p=5%
÷ Q

p=1%
 zna j duj¹ siê jed ne z naj dro ¿ szych grun tów w Wa r sza -

wie in ten sy w nie zabu do wy wa ne – m.in. mia ste cz ko Wi la nów, któ re pra wdo -
podo b nie w prze ci¹gu naj bli ¿ szych lat zo sta nie w pe³ni wy bu do wa ne po mi mo
po wa ¿ ne go za gro ¿e nia po wo dzio we go za le wu. Wa r to œci po ten cja l nych strat po -
wo dzio wych bez po œred nich bêd¹ wiêc mia³y ten den cjê po wo l ne go wzro stu z oz -
nak¹ sta bi li za cji na po zio mie ok. 110 mln z³ (wed³ug wska Ÿ ni ków z 2012 r.).
W ob sza rze Q

p=5%
 wa r toœæ po ten cja l nych strat po wo dzio wych bê dzie dy na mi cz -

nie ros³a w ko le j nych la tach z po wo du wy stê po wa nia wie lu ob sza rów ro l nych
i nie zabu do wa nych, któ re wed³ug pro je któw urba ni sty cz nych bêd¹ wyko rzy sty -
wa ne jako te re ny mie szka nio wo -us³ugo we (pra wdo podo b nie z prze wag¹ za bu do -
wy jed no ro dzin nej i nie wy so kich blo ków mie sz ka l nych). Sku t kiem da l sze go
zago spoda rowy wa nia te re nów wa r sza wskie go Wi la no wa za gro ¿o nych wod¹  
Q

p=5%
i Q

p=1%
, w ci¹gu naj bli ¿ szych lat w przy pa d ku po wo dzi bê dzie za uwa ¿a l ny

isto t ny wzrost strat. 
Bar dzo nie po koj¹cy jest rów nie¿ fakt, ¿e naj wiê ksze stra ty po wo dzio we w o -

by d wu roz wa ¿a nych dzie l ni cach mog¹ wyst¹piæ na ob sza rach bêd¹cych w za siê -
gu wody dwu dzie stole t niej (2 mld z³). 

Pra wdopo dobie ñ stwo tych strat jest piê cio kro t nie wiê ksze ni¿ w przy pa d ku
ewen tu a l nych strat spo wo do wa nych wod¹ stu le t ni¹ (2,9 mld z³). Po nie wa¿ ob sza -
ry za le wu Q

p=1%
 za wie raj¹ rów nie¿ ob sza ry za le wu Q

p=5%
, to ró ¿ ni ca strat wy no si

ty l ko 0,9 mld z³ na rzecz ob sza rów o pra wdopo dobie ñ stwie za la nia Q
p=1%

 i œwia d -
czy o zupe³nie niew³aœci wym tren dzie za bu do wy. De cy zje za bu do wy tych te re -
nów s¹ zupe³nie sprze cz ne z za sa da mi zarz¹dza nia po le gaj¹cego na mini ma li za cji 
ry zy ka oraz wy ty cz ny mi Unii Eu ro pe j skiej za wa r ty mi w „Do brych pra kty kach
po wo dzio wych”2 [12].

Mo ¿ na za uwa ¿yæ co raz czê st sze zago spoda rowy wa nie ta ra sów wzd³u¿ rze ki,
w tym te re nów po ten cja l nie za gro ¿o nych po wo dzi¹. Po wy ¿szy trend rów nie¿
zaob ser wo wa no w po zo sta³ych dzie l ni cach mia sta i in nych do lin rzek kra ju. Praw -
do po do b nie sk³ada siê na to ki l ka przy czyn, ta kich jak wy stê po wa nie zna cz nych
ob sza rów nieza gospo daro wa nych wzd³u¿ rze ki, brak pla nów zago spoda ro wa nia
prze strzen ne go, ni ska œwia do moœæ de cy den tów oraz lu dzi osie d laj¹cych siê na te -
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re nach po ten cjal ne go za le wu. Za³o¿e nie, ¿e Wa r sza wie nie gro zi prze rwa nie
obwa³owa nia, gdy¿ taka sy tu a cja nie wyst¹pi³a w prze ci¹gu osta t nich dzie siê cio -
le ci jest b³êdem i pro wa dzi do niew³aœci we go zago spoda ro wa nia te re nów za le -
wo wych wzd³u¿ Wis³y, na ra ¿aj¹c mie sz ka ñ ców i pa ñ stwo pol skie na ry zy ko
du ¿ych strat po wo dzio wych. Go spo da rze Wroc³awia, za bu do wuj¹c te re ny za le -
wo we po II wo j nie œwia to wej rów nie¿ zak³ada li brak za gro ¿e nia, ale po wódŸ
z 1997 r. uwy da t ni³a, jak jest za gro ¿o ne mia sto w ze t k niê ciu z ¿y wio³em i jak du¿e 
mog¹ byæ stra ty po po wo dzio we w wy ni ku za la nia. 

• Stan i usy tu o wa nie in fra stru ktu ry ochro ny prze ciwpo wo dzio wej mo¿e
ge ne ro waæ po wsta nie strat po wo dzio wych w Wa r sza wie

W mi nio nych la tach mo ¿ na by³o zaob se r wo waæ trans fo r ma cjê dwóch fal
wez bra nio wych, co sku t ko wa³o d³u¿ szym cza sem utrzy my wa nia siê wy so kich
sta nów wód. Przy d³u¿ szym utrzy my wa niu siê wy so kich sta nów wody zwiê ksza
siê pra wdopo dobie ñ stwo wy stê po wa nia prze si¹ków, mog¹cych spo wo do waæ
prze rwa nie obwa³owa nia oraz za la nie du ¿ych te re nów mie j skich. Jak za uwa ¿o no
wcze œ niej, na od cin ku wa r sza wskim wy stê pu je wie le miejsc w obwa³owa niach,
któ re s¹ za zna czo ne jako szcze gó l nie wra ¿ li we na prze r wa nie (rys. 1, 2). Mie j s ce
prze rwa nia obwa³owa nia isto t nie od dzia³uje na wie l koœæ za le wu i strat. Dla te go,
po do œwia d cze niach za gro ¿e nia po wo dzio we go 2010 r. w Wa r sza wie, bar dzo wa ¿ -
na oka zu je siê wy trzy ma³oœæ i od po rnoœæ na prze si¹ka nie wody przez ko r pus
obwa³owañ w mie œcie, a nie ty l ko ich wy so koœæ. Du¿e zna cze nie maj¹ wiêc
dzia³ania po le gaj¹ce na zmnie j sza niu prze pusz czal no œci wa³ów.

Pro ble mem otwa r tym jest usy tu o wa nie obwa³owañ po prze cznych wzd³u¿
Wis³y na ba da nym od cin ku, któ re w przy pa d ku ich prze rwa nia wzd³u¿ rze ki
mog³yby w zna cz nym sto p niu zmnie j szyæ po ten cja l ne stra ty. Dla ochro ny prze -
ciwpo wo dzio wej dwóch oma wia nych dzie l nic roz wa ¿aæ mo ¿ na usy tu o wa nie
obwa³owañ, m.in.: wzd³u¿ li nii œred ni co wej z za my kan¹ gro dzi¹ na Wy brze ¿u
Szcze ci ñ skim, w oko li cach Tra sy Sie kier ko w skiej po stro nie Wa w ra oraz na gra -
ni cy mia sta Wa r sza wy i Jó ze fo wa, zaœ uli ce prze chodz¹ce w po przek wzglê dem
obwa³owa nia wska za ne by³oby po pro wa dziæ gór¹. Pro ble ma mi, któ re mog¹
wyst¹piæ pod czas prac bu do w la nych jest wy stê po wa nie lo ka l nych cie ków, gle by
prze pusz cza l ne, wy so kie ko szty wy ku pu grun tów pod in wes ty cje oraz mo ¿ li woœæ
wyst¹pie nia sprze ci wów spo³ecz nych, szcze gó l nie na ob sza rach gê stej za bu do wy.
Istotn¹ spraw¹ jest wiêc po dej œcie kom p le kso we do bu do wy obwa³owañ po prze -
cznych i uw z glêd nie nie ich w wie lo le t nim pla nie ochro ny prze ciwpo wo dzio wej
Wa r sza wy i Ma zo wsza.

Ko le j nym pro ble mem otwa r tym jest mo ¿ li woœæ wyst¹pie nia za gro ¿e nia
zwi¹za ne go z wez bra niem, któ re go szczyt prze kro czy wy so koœæ obwa³owa nia lub
utrzy ma siê zbyt d³ugo na po zio mie mog¹cym na sku tek prze si¹ka nia spo wo do -
waæ prze rwa nie wa³u. Po mi mo sto sun ko wo du ¿e go okre su wy prze dze nia pro gno -
sty czne go, ja kie jest mo ¿ li we w tak du ¿ej aglo me ra cji mie j skiej trud no li czyæ na
sku teczn¹ ewa ku a cjê za gro ¿o nych fra g men tów mia sta. Nie do za akce pto wa nia
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jest rów nie¿ do pu sz cze nie do ol brzy mich strat po wo dzio wych. Wsze l kie go ro -
dza ju dzia³ania do ra Ÿ ne po le gaj¹ce na pod wy ¿sza niu obwa³owa nia w mie j s cach
o ni skiej rzêd nej mog¹ oka zaæ siê nie wy sta r czaj¹ce. Je ¿e li po ja wi siê fala wez bra -
nio wa o trzy dzie stole t nim lub wiê kszym okre sie po wta rzal no œci, co mo¿e
wyst¹piæ w ka ¿ dym na wet naj bli ¿ szym roku, to pra wie pe w ne jest prze rwa nie
obwa³owa nia. Za la ne zo stan¹ du¿e ob sza ry ta ra sów na tu ra l nie za le wa nych, któ re
nie ste ty w spo sób nieod powie dzia l ny zo sta³y wcze œ niej za bu do wa ne i na dal s¹
zabu do wy wa ne wzd³u¿ rze ki. Gdy by w cza sie wez bra nia w 2010 r. na sku tek nie -
bez pie czne go prze si¹ka nia prze rwa ne zo sta³o obwa³owa nie, wyst¹pi³aby po tê ¿ na
po wódŸ, gdy¿ obe c nie za bu do wa ne s¹ ob sza ry za le wo we (mia ste cz ko Wi la nów,
Goc³aw), któ re w cza sie po wo dzi w 1960 r. by³y wo l ne od za bu do wy.

Ist niej¹ mo ¿ li wo œci uchro nie nia mia sta przed po wo dzi¹ po le gaj¹ce na tzw.
za le wach ste ro wa nych. Jedn¹ z nich jest prze rwa nie obwa³owa nia w od po wied -
nim mie j s cu po wy ¿ej Wa r sza wy i w od po wied nim mo men cie, za le waj¹c ob sza ry
naj le piej nie zabu do wa ne lub ma³o za bu do wa ne. Spo wo du je to ob ni ¿e nie szczy tu
fali na ni ¿ szych wa ¿ nie j szych od cin kach rze ki. Z uwa gi na stra ty ma te ria l ne, na -
wet nie wie l kich grup mie sz ka ñ ców lub w³aœci cie li te re nów na ob sza rach za le wo -
wych, jest to dzia³anie ma³o akce pto wa l ne spo³ecz nie i wy ma gaj¹ce naj czê œciej
de cy zji na wy so kim sto p niu zarz¹dza nia i w³adzy. 

Drug¹ z mo ¿ li wo œci jest dzia³anie d³ugo fa lo we po le gaj¹ce na wy ty po wa niu
po wy ¿ej Wa r sza wy pol de rów z od po wied nim przy go to wa niem ju¿ na eta pie pla -
no wa nia prze strzen ne go, tak, aby zo sta³y do sto so wa ne i przy da t ne do za le wu
w mo men cie wyst¹pie nia za gro ¿e nia po wo dzio we go. 

Pra kty cz nie, nie ist niej¹ ¿ad ne inne mo ¿ li wo œci w pe³ni sku te cz nej ochro ny
Wa r sza wy przed po wo dzi¹, ale mo ment ka ta stro fy po wo dzio wej mo¿e na dejœæ
w ka ¿ dej chwi li, jest za tem ty l ko spraw¹ cza su.

Wed³ug Ko mi sji Eu ro pe j skiej [12] su kces w ogra ni cza niu szkód po wo dzio -
wych mo ¿ na osi¹gn¹æ ty l ko sto suj¹c jed no cze œ nie wszy stkie do stê p ne œro d ki tech -
ni cz ne i nie tech ni cz ne, zaœ dy re kty wa 2007/60/WE Pa r la men tu Euro pe j skie go
i Ra dy z 23 paŸ dzie r ni ka 2007 r. [7] jako pra wo o cha ra kte rze nad rzêd nym w sto -
sun ku do pra wa pol skie go, okre œla ko le j ne kro ki ja kie Pol ska po win na podj¹æ
miê dzy in ny mi w spra wach two rze nia pla nów ochro ny przed po wo dzi¹ tak, aby
ogra ni czaæ po ten cja l ne stra ty.
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Wo j ciech FELUCH

Piotr KOMOROWSKI

The Po ten tial Loss of Flo od Se le c ted Di stricts of
Wa r saw

The pa per pre sents the is sue of flo od los ses in se le c ted di stricts
of Wa r saw. Pro cess ana ly ses of hi sto ri cal flo ods in the city. On the ba sis
of hi sto ri cal data iden ti fied the are as most com mon ly inun da ted du ring
the flo od, a ty pi fi ca tion me t hod for esti ma ting po ten tial los ses of flo ods
in two di stricts of the city. The con c lu sions of the work re la tes to the size
of po ten tial los ses, the ne ga ti ve trend of the ir and in fra stru ctu re of flo od
pro te c tion.
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Wp³yw tyn ku na funk cjon owa nie prze wodów
ognioo dpo rnych w po¿arze

1. Wpro wa dze nie

Po ¿ar po wo du je za gro ¿e nie dla lu dzi i in fra stru ktu ry bu do w la nej, dla te go
w aktach pra wnych obo wi¹zuje na kaz od po wied nie go pro je kto wa nia, mon to wa -
nia oraz eks ploa to wa nia in sta la cji ele ktry cz nej. W pra wie krajo wym obo wi¹zuje
roz porz¹dze nie, z któ re go wy ni ka ko nie cz noœæ in sta lo wa nia prze wo dów og nio -
od po rnych. Ich za da nie, to do sta r cze nie ene r gii lub sy g na³ów do urz¹dzeñ fun k -
cjo nuj¹cych w wa run kach po ¿a ru. Jako przyk³ad ta kie go urz¹dze nia mo ¿ na
po daæ na pê dy pomp in sta la cji try ska czo wej oraz in sta la cji hy dran tów we wnê trz -
nych.

Na ryn ku do stê p ne s¹ ró ¿ ne go typu prze wo dy og nioo dpo r ne, któ re zo sta³y
prze ba da ne w la bo ra to riach jed no stek noty fi ko wa nych, a ich pro du cen ci zade -
kla ro wa li zgod noœæ wy ro bów z po sta no wie niami obo wi¹zuj¹cych dy re ktyw, czy li 
po œred nio z obo wi¹zu j¹cymi no r ma mi zhar moni zowa ny mi, euro pe j ski mi, miê -
dzyna rodo wy mi i krajo wy mi, np. [6].

Po twier dze nie zgod no œci pro du ktu z obo wi¹zuj¹cymi prze pi sa mi nie oz na cza
jed nak, ¿e dany prze wód bê dzie fun kcjo no wa³ w ka ¿ dym œro do wi sku i w ka ¿ dych 
wa run kach po ¿a ro wych.

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ wp³ywu tyn ku na za cho wa nie

og nioo dpor no œci prze wo dów, tzn. na za pe w nie nie ci¹g³oœci do sta wy

ene r gii ele ktry cz nej do urz¹dzeñ prze ciwpo ¿a ro wych.

In the ar ti c le the in flu en ce of pla ster on fire – re si stant ca b les be ha vior

du ring fire con di tions was de scri bed, in sco pe of en su ring po wer sup p ly to

fire fi g h ting de vi ces.

S³owa klu czo we: prze wo dy og nioo dpo r ne, ele ktroe nerge tycz ne za gro ¿e -

nia po ¿a ro we.

Ke y words: fire re si stant ca b le, ele c tri cal fire sa fe ty.
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Jako izo la cjê i pow³oki prze wo dów og nioo dpo r nych sto su je siê z regu³y two -
rzy wa o na j wy ¿ szej do stê p nej na ryn ku ja ko œci. S¹ to two rzy wa bez halo ge no we
o sto sun ko wo wy so kim wska Ÿ ni ku tle no wym, a ta k ¿e in nych, ko rzy st nych
z pun ktu wi dze nia ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej, w³aœci wo œciach. Two rzy wa te
maj¹ jed nak sto sun ko wo nisk¹ od po r noœæ na tem pe ra tu rê i w wa run kach po ¿a ru
ulegaj¹ degradacji.

Jako izo la cjê prze wo dów sto su je siê za tem two rzy wa wê glo wodo ro we, na
przyk³ad po li pro py len (PP) czy po lie ty len (PE), któ re w re a kcji ut le nia nia wy -
dzie laj¹ je dy nie wodê i dwu t le nek wê gla (w nie ko rzy st nych wa run kach tle nek
wê gla). Two rzy wa te s¹ jed nak ³atwo za pa l ne, roz prze strze niaj¹ ogieñ, kla syfi ko -
wa ne s¹ ta k ¿e jako kapi¹ce. Dla te go sto su je siê ró ¿ ne go ro dza ju do mie sz ki unie -
pa l niaj¹ce, jak np. wodo ro t le nek alu mi nium (Al(OH)3). Po ut le nie niu wy dzie la
siê woda, któ ra od bie ra nie zna cz ne ilo œci ciep³a, a od pa ro wuj¹c wy pie ra tlen
z oto cze nia prze wo du.

Izo la cjê ¿y³ prze wo dów w wa run kach po ¿a ru za pe w nia na przyk³ad ta œma mi -
ko wa. Do sko na le spe³nia swoj¹ fun kcjê w wy so kich tem pe ra tu rach, jed nak ela -
sty cz na i miêk ka w wa run kach no r ma l nych, sta je siê bar dzo kru cha w po ¿a rze.
Przy obe cno œci œro d ka ga œ ni cze go, ja kim jest woda, mo¿e nie za pe w niæ izo lacy j -
no œci [2].

Po twier dze nie zgod no œci pro duko wa ne go prze wo du og nioo dpor ne go bez ha -
lo geno we go wi¹¿e siê z wype³nie niem wy ma gañ dy re ktyw Ko mi sji Eu ro pe j skiej.
Mimo i¿ obe c nie, zgod nie z tzw. no wym po dej œciem, no r my nie s¹ obli gato ry j ne,
nie zwy kle trud no udo wod niæ opi san¹ zgod noœæ ina czej ni¿ po przez spe³nie nie
ich wy ma gañ. Dla te go pro du cen ci zmu sze ni s¹ do prze pro wa dza nia sze re gu ba -
dañ. Na le ¿y za zna czyæ, i¿ ist niej¹ ta k ¿e no r my krajo we oraz bran ¿o we, np. DIN
lub VdS, któ re czê sto sta wiaj¹ ana lo gi cz ne lub zbli ¿o ne wy ma ga nia do przed sta -
wio nych w no r mach zhar moni zo wa nych, miê dzyna ro do wych i eu ro pe j skich
(np. [4]).

Na fun kcjo no wa nie prze wo dów og nioo dpo r nych maj¹ wp³yw za wie sia, tzn.
ele men ty pod trzy muj¹ce prze wód na tra sie jego u³o¿e nia. Ich wp³yw na fun kcjo -
no wa nie prze wo dów w po ¿a rze uw z glêd nia no r ma nie mie cka [3]. S¹ to ba da nia
w du ¿ej ska li. Nie ty po wym za wie siem jest za mo co wa nie prze wo du w tyn ku [1].
Wa r stwê tyn ku na prze wo dzie mo ¿ na tra kto waæ jako wa r stwê ochronn¹ w pie r -
wszej fa zie po ¿a ru. Z uwa gi na doœæ wy sok¹ prze wod noœæ ciepln¹ tyn ku, ochro na
ta jest kró t ko trwa³a i mo¿e nie byæ wy sta r czaj¹ca przy wy ma ga nej d³u¿ szej
funkcjonalnoœci przewodu.

Prze wo dy wpro wa dza ne na ry nek ba da ne s¹ wg okre œlo nych no r ma mi pro ce -
dur. W ce lu wy zna cze nia od po rno œci og nio wej prze wo du (PH) sto su je siê ba da nie
opi sa ne w [5].

W okre œlo nych wa run kach bada siê pró b kê prze wo du o d³ugo œci 120 cm, pod -
daj¹c j¹ od dzia³ywa niu znor mali zowa ne go pa l ni ka, wy twa rzaj¹cego tem pe ra tu rê
842°C. Pod czas ba da nia, w okreœlo nych od stê pach cza su sto su je siê udar me cha -
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ni cz ny, a ta k ¿e po le wa pró b kê wod¹ ze spe cja l nie przy go to wa nej in sta la cji. Do
¿y³ prze wo du przyk³ada ne jest na piê cie zna mio no we. Zmie rzo ny czas pra -
wid³owe go fun kcjo no wa nia prze wo du od po wia da przy zna nej kla sie od po rno œci
og nio wej: PH 15, PH 30, PH 60, PH 90 lub PH 120.

Ba da nia opi sy wa ne w ni nie j szym ar ty ku le pod jê te zo sta³y przez au to rów na
wnio sek pro je ktan tów i wy ko na w ców in sta la cji za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro -
wych, w któ rym py ta no, jaki wp³yw na fun kcjo no wa nie prze wo dów og nioo dpo r -
nych ma przy kry cie ich warstw¹ tyn ku.

2. Ba da nia eks pery men tal ne

Ba da nia eks pery men tal ne zo sta³y prze pro wa dzo ne na sta no wi sku ba da w czym
mo de luj¹cym œro do wi sko po ¿a ru. Wi dok sta no wi ska przed sta wio no na rys. 1.

Za sad ni czym ele men tem sta no wi ska ba da w cze go jest wy ci nek cy lin dry czne -
go pie ca ele ktry cz ne go, wy twa rzaj¹cego od po wied ni¹ tem pe ra tu rê na po wie rz ch -
ni ba da ne go ele men tu. Moc cie p l na pie ca wynosi 2,5 kW. 

Przed mio tem ba dañ by³y prze wo dy HIGs, HDGs oraz HTKSH o og nioo d -
por no œci PH 90, co oz na cza, ¿e wy ma ga ny czas fun kcjo no wa nia w cza sie po ¿a ru
rów ny 90 mi nu tom. Od cin ki prze wo dów o d³ugo œci oko³o 70 cm po³o¿o no na
po wie rz ch ni ma te ria³u bu dow la ne go (ceg³y o wy mia rach 25 × 12 × 6,5 cm) i po -
kry to tyn kiem o gru bo œci 5 mm i 10 mm, mierz¹c od ze w nê trz nej po wie rz ch ni
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Rys. 1. Wi dok pie ca pod czas ba dañ
îród³o: opra co wa nie w³asne.



prze wo dów. Rów no le gle do ba da ne go prze wo du, w od leg³oœci ok. 10 mm po³o¿o -
no odi zo lo wa ny drut mie dzia ny o prze kro ju 1,5 mm2. Wy staj¹cy na zewn¹trz ko -
niec dru tu po³¹czo ny by³ z za ci skiem wo l to mie rza. Dru gi za cisk po³¹czo no
z pun ktem uzie miaj¹cym. Wo l to mierz ten s³u¿y³ do po mia ru ró¿ ni cy po ten -
cja³ów po miê dzy po wie rz ch ni¹ tyn ku a zie mi¹. Sche mat sta no wi ska ba daw cze go
przed sta wio no na rys. 2.

Przy go to wa ne prób ki by³y kon dy cjo nowa ne w wa run kach stan dar do wych
w do brze we nty lo wa nym po mie sz cze niu przez oko³o 72 go dzi ny. Na stê p nie
umie szo no je w po bli ¿u ele men tów grze j nych w taki spo sób, aby mo ¿ na by³o uzy -
skaæ tem pe ra tu rê po ¿a ru.

Pod czas ba dañ mie rzo na by³a tem pe ra tu ra na po wie rz ch ni wa r stwy tyn ku
z wy ko rzy sta niem te r mo pa ry typu K (NiCr – NiAl). Tem pe ra tu ra na po wie rz ch -
ni tyn ku mia³a wa r toœæ w prze dzia le od 890 do 997°C. 

¯y³y prze wo du og nioo dpor ne go, poza od cin kiem za mu ro wa nym, a ta k ¿e
mie j s ca po³¹czeñ oœwie t le nio wej in sta la cji ele ktry cz nej, do któ rej pod³¹czo no ba -
da ny ele ment, os³oniê te zo sta³y przed bez po œred nim od dzia³ywa niem stru mie -
nia cie p l ne go warstw¹ we³ny mineralnej. 

Ba da ny od ci nek prze wo du za si la ny by³ na piê ciem 230 V AC. Ene r gia ele ktry -
cz na do sta r cza na by³a do ¿a rów ki o mocy 40 W. W ob wód wpiê to am pe ro mierz,
któ re go za da niem by³ po miar pr¹du up³ywu w ba da nym od cin ku prze wo du.
Ob wód za bez pie czo ny zo sta³ wy³¹czni ka mi auto maty cz ny mi, któ re w mo men cie
zwa r cia wy³¹cza³y ob wód. Stan ten syg nali zo wa ny by³ aku sty cz nie (dŸwiêk za -
dzia³ania wy³¹czni ka) oraz wi zu a l nie (wy³¹cze nie za si la nej ¿a rów ki). Wyst¹pie -
nie zwa r cia by³o jed noz na cz ne z za ko ñ cze niem pró by.
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Rys. 2. Sche mat uk³adu ba da w cze go
îród³o: opra co wa nie w³asne.



W czasie trwa nia eks pe ry men tu zaob ser wo wa no (po oko³o 45 mi nu tach)
wy dzie la nie siê pro du któw rozk³adu ter mi cz ne go ma te ria³ów (izo la cji
i pow³ok) ba da nych prze wo dów, któ re nie spo wo do wa³o za ko ñ cze nia kon ty -
nu a cji ba da nia. Wy dzie la nie siê tych pro du któw wy stê po wa³o po miê dzy
ceg³¹, a tyn kiem – ten pod wp³ywem wy so kiej tem pe ra tu ry od kle ja³ siê oraz
pêka³ na po wie rz ch ni. W ki l ku przy pa d kach dy mie nie wy stê po wa³o z pê k niê -
tych po wie rz ch ni tyn ku.

W przy pa d ku bra ku zwa r cia pod czas ba dañ, prze ry wa no ba da nie po 90 mi nu -
tach i prze pro wa dza no po miar re zy stan cji izo la cji ba da nej pró b ki. 

Pod czas na grze wa nia re je stro wa no wska za nia am pe ro mie rza w ob wo dzie
oœwie t le nia i wo l to mie rza mierz¹cego na piê cie po miê dzy tyn kiem, a po ten cja³em 
zie mi. Wska za nia przyrz¹dów dla wszy stkich pró bek do mo men tu prze rwa nia
ba da nia nie wy ka zy wa³y ró ¿ nic i wy no si³y od po wie d nio I = 0,18 A, U = 0 V.
Re zy stan cja izo la cji na grza nej pró b ki by³a wiê ksza od 100 MW, po mi mo wi do cz -
nych zni sz czeñ. Wa r toœæ pr¹du p³yn¹cego w ob wo dzie oœwie t le nia dete rmi no wa -
na by³a moc¹ ¿a rów ki. 

3. Wnio ski

Prze pro wa dzo ne ba da nia z wy ko rzy sta niem su che go tyn ku po ka zuj¹, ¿e nie
wp³ywa on na po go r sze nie fun kcjo no wa nia prze wo dów og nioo dpo r nych. Na le ¿y
s¹dziæ, ¿e tynk wi l go t ny rów nie¿ nie bê dzie mia³ wp³ywu z uwa gi na mo ¿ li woœæ
osu sze nia go przed cie p l nym usz ko dze niem izo la cji prze wo dów og nioo dpo r -
nych. Ina czej mo¿e byæ w przy pa d ku za la nia wod¹ usz ko dzo nej ju¿ izo la cji. Ta -
œma mi ko wa, któ ra sta no wi g³ówn¹ izo la cjê ¿y³ prze wo dów w wy so kiej
tem pe ra tu rze ule ga utwar dze niu, a po wsta³e spê ka nia mog¹ umo ¿ li wiæ wni ka nie
wody i po wo do waæ zwa r cia. W kon se k wen cji mo¿e to unie mo ¿ li wiæ fun k cjo no -
wa nie urz¹dzeñ bez pie cze ñ stwa. St¹d, nie zbêd ne s¹ da l sze ba da nia.
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dzia³aniu ognia – Ci¹g³oœæ obwodu – Czêœæ 21: Metody badania i wymagania – Kable
i przewody na napiêcie znamionowe do 0,6/1,0 kV.

[7] Roz porz¹dze nie mi ni stra in fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. w spra wie wa run ków
te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r.,
nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.).
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The In flu en ce of Pla ster on Fire – Re si stant
Ca b les Ope ra tion in Fire Con di tions

The ar ti c le de scri bes and di s cus ses the re se arch re sults con ce r ning
the in flu en ce of pla ster on fire – re si stant ca b les ope ra tion in fire con di tions. 
Mica, wire in su la tion that re ma ins even in high tem pe ra tu re, be co mes
fra gi le and any im pact might ca u se short ci r cu it, tho ugh the pla ster it self
does not de te rio ra te cables’ ope ra tion.
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Zak³ad Ele ktroe nerge ty ki, SGSP

Wp³yw roz two ru œro d ka pia no twór cze go
na fun kcjo no wa nie prze wo dów og nioo dpo r nych

w tyn ku w wa run kach po ¿a ru

1. Wpro wa dze nie

Po wszech noœæ za sto so wa nia ene r gii ele ktry cz nej po wo du je ko nie cz noœæ wy -
ko rzy sta nia prze wo dów ele ktry cz nych. Pro du ku je siê bar dzo du¿o ró ¿ nych prze -
wo dów, w tym prze wo dy og nioo dpo r ne. Musz¹ byæ one bo wiem sto so wa ne
w nie któ rych obie ktach, zgod nie z wy mo ga mi pra wny mi (np. [7]), na rzu ca j¹cy mi
ko nie cz noœæ in sta la cji urz¹dzeñ bez pie cze ñ stwa fun kcjo nuj¹cych w cza sie po ¿a ru.

Prze wo dy og nioo dpo r ne wpro wa dza ne na ry nek musz¹ spe³niaæ sze reg kry te -
riów. Do naj wa¿ nie j szych za li czyæ mo ¿ na izo la cy j noœæ prze wodz¹cych ¿y³.
W zwi¹zku z tym, ¿e za da niem tych prze wo dów jest fun kcjo no wa nie w wa run -
kach po ¿a ru, sta wia ne wy ma ga nia s¹ ostrze j sze. Tem pe ra tu ra po ¿a ru, zgod nie
z krzyw¹ no r mow¹ tem pe ra tu ra – czas [5], jest sto sun ko wo wy so ka i tra dy cy j ne
ma te ria³y izo la cy j ne ule gaj¹ de stru kcji. 

Prze wód ele ktry cz ny, ta k ¿e og nioo dpo r ny, musi byæ ela sty cz ny. W³aœci woœæ
tê osi¹ga siê obe c nie po przez do bór od po wied nich two rzyw sztu cz nych. Jed nak
mimo sto so wa nia w prze wo dach og nioo dpo r nych two rzyw o naj wy ¿szej ja ko œci,
two rzy wa te sa mo dzie l nie nie s¹ w sta nie za pe w niæ izo lacy j no œci w wa run kach po -

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dañ wp³ywu zawi l go ce nia tyn ku wod¹

oraz roz two rem pia no twó r czym na fun kcjo no wa nie prze wo dów og nio-

o dpo r nych w wa run kach po¿aru.

In the ar ti c le, the in flu en ce of the pla ster da m ped with wa ter and fire foam

wa ter so lu tion on the ope ra tion of fire – re si stant ca b les in fire con di tions

was de scri bed.

S³owa klu czo we: prze wo dy og nioo dpo r ne, ele ktroe nerge tycz ne za gro ¿e  -

nia po ¿a ro we, œro dek pia no twó r czy.

Ke y words: fire re si stant ca b le, ele c tri cal fire sa fe ty.
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¿a ru. Z regu³y w prze wo dach og nioo dpo r nych sto su je siê do da t ko wo ta œmê mi -
kow¹ [1]. Ma te ria³ ten jest do sko na³ym izo la to rem i spe³nia swoj¹ fun kcjê
w tem pe ra tu rze siê gaj¹cej na wet 1200°C, po sia da jed nak pod sta wow¹ wadê – jest
kru chy. Dla te go p³atki miki na kle ja ne s¹ na spe cjaln¹ ta œmê, któr¹ owi ja siê ¿y³ê
prze wo du. 

Bu do wa tego ro dza ju prze wo dów og nioo dpo r nych za pe w nia od po wied ni¹
izo lacjê ¿y³ w wa run kach po ¿a ru. Po ¿ar ni sz czy za rów no izo la cjê i pow³okê z two -
rzyw sztu cz nych, jak i ta œmê mi kow¹. Na jej po wie rz ch ni po ja wiaj¹ siê pê k niê cia, 
ma te ria³ kru sze je. 

Za uwa ¿a l ne jest ty l ko mi ni ma l ne prze mie sz cza nie pro du któw spa la nia po w -
sta³ych na sku tek ter mi cz ne go rozk³adu ta œmy mi ko wej. W zwi¹zku z tym mo ¿ li we
jest sto sun ko wo d³ugie fun kcjo no wa nie prze wo du og nioo dpor ne go w po ¿a rze.
Jed nak obe cnoœæ wi l go ci mo¿e spo wo do waæ du¿y pr¹d up³ywu lub zwa r cie. 

Po wsta nie po ¿a ru nie roz³¹cz nie zwi¹zane jest z in ter wencj¹ stra ¿y po ¿a r nej,
a ta k ¿e ze sto so wa niem sta³ych urz¹dzeñ ga œ ni czych. Woda ta, jak rów nie¿ woda
sto so wa na pod czas akcji przez stra ¿a ków, od dzia³uje nie ko rzy st nie na zni sz czon¹ 
w po ¿a rze izo la cjê, a ponad to za wie ra doœæ znaczn¹ iloœæ jo nów. Wy ni ka z tego,
¿e œro dek ga œ ni czy, ja kim jest woda, mo¿e po wo do waæ zwa r cia w prze wo dach
og nioo dpo r nych. No r my [3] oraz [4] uw z glêd niaj¹ w sto sun ko wo pro sty spo sób
wp³yw wody w ba da niach prze wo dów og nioo d po r nych. Brak jest jed nak szcze -
gó³owych wy ma gañ dot. wody u¿y wa nej do ba da nia, dla te go wy ni ki mog¹ byæ
ró ¿ ne dla ró ¿ nych la bo ra to riów. 

Na fun kcjo no wa nie prze wo dów og nioo dpo r nych maj¹ wp³yw za wie sia.
Uw z glêd nia to no r ma nie mie cka [4]. Za wie sia bo wiem s¹ kon stru kcji me ta lo wej
i od ich za cho wa nia w wa run kach po ¿a ru za le ¿y pra wid³owa pra ca prze wo dów
og nioo dpo r nych. Nie ty po wym za wie siem jest zain sta lo wa nie prze wo dów w tyn ku.
Tynk mo ¿ na tra kto waæ jako wa r stwê ochronn¹ przed nad miern¹ te m pe ra tur¹
w pocz¹tko wej fa zie po ¿a ru. Jed nak z po wo du wzglêd nie du ¿ej prze wod no œci
cie p l nej tyn ku ochro na prze wo dów przed wy sok¹ te m pe ra tur¹ trwa wzglêd nie
kró t ko [2]. To zja wi sko do ty czy rów nie¿ prze wo dów og nioo dpo r nych. W przy pad -
ku za la nia wod¹ tyn ku, co mo¿e nast¹piæ pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czej, za -
cho wa nie siê prze wo dów og nioo dpo r nych mo¿e byæ nie od po wied nie. 

Z uwa gi na du¿¹ efe kty w noœæ ga œ nicz¹, stra¿ po ¿a r na sto su je do da t ki do wody, 
np. w po sta ci œro d ków pia no twó r czych. Jako przyk³ad mo ¿ na po daæ po mie sz cze -
nia za mkniê te o utru d nio nym do stê pie, np. tu ne le ka b lo we. Obe cnoœæ œro d ka
pia no twór cze go w wo dzie zwiê ksza iloœæ jo nów i tym sa mym wp³ywa na fun kcjo -
no wa nie prze wo dów og nioo dpo r nych w wa run kach po ¿a ru.

Pro ble ma ty ka ba dañ wp³ywu wody z do da t kiem œro d ka pia no twór cze go jest
re a li zacj¹ te ma ty ki wp³ywu tyn ku na za cho wa nie og nioo dpor no œci prze wo dów
spe cja l nych. Au to rzy prze pro wa dzi li ba da nia wp³ywu œro d ka ga œ ni cze go na wa r -
toœæ pr¹du up³ywu prze wo du u³o¿o ne go pod warstw¹ tyn ku. W opa r ciu o wcze œ -
nie j sze ba da nia i te omó wio ne w ni nie j szym ar ty ku le za uwa ¿y li wp³yw tyn ku
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na wil ¿o ne go wod¹ z roz two rem œro d ka pia no twór cze go na wa r to œci pr¹du skroœ -
ne go, jak rów nie¿ na wa r toœæ na piê cia na po wie rz ch ni tyn ku wzglê dem po ten -
cja³u zie mi.

2. Ba da nia eks pery men tal ne

Ce lem ba dañ by³a oce na wp³ywu mo krej wa r stwy tyn ku na za cho wa nie og nioo -
dpor no œci prze wo dów ele ktry cz nych w wa run kach po ¿a ru, sy mu lo wa nych po przez
nad mie r ne pro mie nio wa nie cie p l ne. Su cha wa r stwa tyn ku nie ma pra kty cz nie
wp³ywu na fun kcjo no wa nie tego typu prze wo dów, co po twier dzi³y ba da nia eks pery -
men tal ne [2]. Œro dek ga œ ni czy ja kim jest woda, wraz z ró ¿ ny mi do da t ka mi na wi l ¿a
tynk i mo¿e mieæ wp³yw na fun kcjo no wa nie urz¹dzeñ bez pie cze ñ stwa.

W ba da niach wy ko rzy sta no cy lin dry cz ny piec ele ktry cz ny o mocy 2,5 kW
o wy mia rach 35 × 24 × 16 cm. Kon stru k cja pie ca umo ¿ li wi³a usta wie nie ele men tu 
grze j ne go na ¿¹da nej wy so ko œci od ba da nej pró b ki. Sche mat uk³adu ba da w cze go,
w któ rym prze pro wa dzo no przed mio to we ba da nia przed sta wio no na rys. 1.

Przed mio tem ba -
dañ by³y prze wo dy
HIGs, HDGs oraz
HTKSH o kla sie PH 90
(czas fun kcjo no wa nia
w po ¿a rze – 90 min).
Od cin ki tych prze -
wo dów po³o¿o no na
po wie rz ch ni ma te -
ria ³u bu dow la ne go
(ceg³y o wy mia rach
25 × 12 × 6,5 cm).
Rów no le gle do ba da -
ne go prze wo du, w od -
leg³oœci ok. 10 mm
po³o¿o no odi zo lo wa -
ny drut mie dzia ny o prze kro ju 1,5 mm2. Na stê p nie na te ele men ty po³o¿o no wa r -
stwê tyn ku o gru bo œci 0,5 cm i 1 cm (mie rzo nej od po wie rz ch ni prze wo du).
Przy go to wa ne pró b ki by³y kon dy cjo nowa ne w wa run kach stan dar do wych, w do -
brze we nty lo wa nym po mie sz cze niu, przez oko³o 72 go dzi ny. Po szcze góln¹ pró b -
kê umie sz cza no w po bli ¿u ele men tów grze j nych pie ca w ta ki spo sób, aby mo ¿ na
by³o uzy skaæ tem pe ra tu rê po ¿a ru na po wie rz ch ni tyn ku, od po wia daj¹cej krzy wej 
no r mo wej. Za tyn ko wa ny drut mie dzia ny by³ po³¹czo ny z za ci skiem wo l to mie -
rza. Dru gi za cisk wo l to mie rza ³¹czo no z za ci skiem uzie miaj¹cym. Wo l to mierz
ten s³u¿y³ do po mia ru ró ¿ ni cy po ten cja³ów miê dzy tyn kiem a zie mi¹. 
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Rys. 1. Sche mat uk³adu ba da w cze go
1 – auto trans for ma tor; 2 – wy³¹czni ki; 3 – piec ele ktry cz ny; 4 – ba da ny

prze wód; 5 – drut mie dzia ny; 6 – mie r nik tem pe ra tu ry
îród³o: opra co wa nie w³asne.



Przed ba da nia mi oraz w ich tra kcie mie rzo no wa r toœæ re zy stan cji izo la cji od -
cin ka prze wo du og nioo dpor ne go za rów no dla sta nu zi mne go (przed ba da nia mi)
jak i dla sta nu gor¹cego (po de gra da cji cie p l nej) przy bra ku na wi l ¿e nia. Zmie rzo -
na wa r toœæ re zy stan cji wy no si³a po wy ¿ej 100 MW i ta wa r toœæ nie mia³a wp³ywu
na wska za nia am pe ro mie rza. 

Pod czas ba dañ mie rzo na by³a tem pe ra tu ra na po wie rz ch ni wa r stwy tyn ku
z wy ko rzy sta niem te r mo pa ry typu K (NiCr – NiAl). Zmie rzo na tem pe ra tu ra na
po wie rz ch ni tyn ku mia³a wa r toœæ w prze dzia le od 890 do 997°C. 

Do oce ny fun kcjo nal no œci prze wo du ba dan¹ pró b kê w³¹cza no w ob wód
oœwie t le nio wy. Ba da ny od ci nek prze wo du by³ za si la ny na piê ciem 230 V AC.
Ene r gia ele ktry cz na do sta r cza na by³a do ¿a rów ki o mocy 40 W. W ob wód wpiê to
am pe ro mierz, któ re go za da niem by³ po miar pr¹du w ob wo dzie, w sk³ad któ re go
wcho dzi³ ba da ny od ci nek prze wo du. Ob wód za bez pie czo ny by³ wy³¹czni ka mi
auto maty cz ny mi, któ re w mo men cie zwa r cia wy³¹cza³y ob wód. Stan zwa r cia by³
syg nali zo wa ny aku sty cz nie (dŸwiêk za dzia³a nia wy³¹czni ka) oraz wi zu a l nie
(wy³¹cze nia za si la nej ¿a rów ki). Wyst¹pie nie zwa r cia by³o jed noz na cz ne z za ko ñ -
cze niem pró by. Po up³ywie 70 min od pocz¹tku ba da nia roz po czê to po le wa nie
tyn ku wod¹ z do da t kiem œro d ka pia no twór cze go Pro te ktol SAT-10 o stê ¿e niu 3% 
(roz twór jed ne go z naj czê œciej sto so wa nych œro d ków pia no twó r czych, w naj czê -
œciej sto so wa nym stê ¿e niu). W tym cza sie izo la cja i pow³oka prze wo du og nioo d -

por ne go by³a ju¿ zni sz czo na,
ale jego fun kcjo na l noœæ za -
cho wa na. W pie r wszych mi -
nu tach po le wa nia ta kim
roz two rem na stê pu je wrze nie 
wody i sch³ad za nie wie rz ch -
niej wa r stwy tyn ku. Da l sze
po le wa nie po wo du je ta kie
sch³od ze nie tyn ku, ¿e roz -
twór na po wie rz ch ni po zo sta -
je w sta nie ciek³ym, jed nak
wie rz ch nia wa r stwa tyn ku
ule ga si l ne mu zni sz cze niu,
co przed sta wio no na rys. 2. 

W pie r wszych mi nu tach
po le wa nia gor¹cego tyn ku roz two rem nie zaob ser wo wa no re a kcji mie r ni ków
(pr¹d up³ywu mia³ wa r toœæ ze row¹, wo l to mierz wska zy wa³ zero wo l tów). W mia -
rê nasi¹ka nia tyn ku roz two rem wy stê pu je re a k cja mie r ni ków. Wska za nia by³y
nie sta bi l ne i zmie nia³y siê nie za le ¿ nie od ilo œci roz two ru na po wie rz ch ni tyn ku.
Wa ha nia wska zañ przyrz¹dów po mia ro wych mia³y mie j s ce przy pe³nym za la niu
po wie rz ch ni jak i po czê œcio wym wch³oniê ciu i od pa ro wa niu œro d ka ga œ ni cze go.
Am pe ro mierz wska zy wa³ od 0 do 3,5 A pr¹du up³ywu, wo l to mierz od 0 do 230 V.
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Rys. 2. Zni sz cze nia tyn ku po po le wa niu gor¹cego tyn ku
wod¹ z do da t kiem œro d ka pia no twór cze go

îród³o: opra co wa nie w³asne.



W nie któ rym przy pa d kach nad mie r ny pr¹d spo wo do wa³ za dzia³anie wy³¹czni -
ka. Przed za dzia³aniem wy³¹cz ni ka s³ysza l ne by³y sy cze nia zwi¹zane z wy³ado -
wa nia mi nie zu pe³nymi miê dzy ¿y³ami prze wo dów og nioo dpo r nych.

Wp³yw gru bo œci tyn ku na wa r toœæ pr¹du up³ywu w wa run kach ba dañ nie jest
jed noz na cz ny. Cie ñ sza wa r stwa tyn ku z uwa gi na mniejsz¹ po je mnoœæ ciepln¹
po win na po wo do waæ szy b szy i wiê kszy wzrost pr¹du up³ywu. Nie we wszy stkich
przy pa d kach fakt ten zaob ser wo wa no. Wy ni ki ba dañ przed sta wia ta be la 1.

Ta be la 1. Wy ni ki ba dañ

Ro dzaj
prze wo du

Tem pe ra tu ra
ko ñ co wa [°C]

Tynk su chy
Tynk zra sza ny wod¹ z do da t kiem œro d ka pia no twór cze go

Pro te ktol SAT-10 o 3% stê ¿e niu ob jê to œcio wym

HTKSH
gru boœæ
tyn ku

(10 mm)

980 R>100 MW
I=0,19 A
U=0 V

Pod czas po da wa nia wody na po wie rz ch niê  tyn ku woda od pa ro -
wy wa³a, a po cza sie ok. 12 min zaob ser wo wa no wzrost pr¹du do
ok. 0,2 A. Na piê cie na po wie rz ch ni tyn ku wzros³o od 0 do 130 V
w sto sun ku do po ten cja³u zie mi.  Przy od³¹czo nej ¿a rów ce i mo -

krym tyn ku am pe ro mierz wska za³ 65 mA przy nie zmie nio nych wa -
run kach za si la nia ob wo du oœwie t le nia. Na piê cie na po wie rz ch ni

tyn ku wy nios³o 126 V. Po 90 min eks pe ry ment prze rwa no.

HTKSH

gru boœæ
tyn ku

(5 mm)

921 R>100 MW
I=0,19 A
U=0 V

W tym przy pa d ku zare je stro wa no wska za nia am pe ro mie rza  zmie -
niaj¹ce siê w gra ni cach 0,2–0,3 A. Na piê cie po wie rz ch ni tyn ku
mia³o wa r toœæ 133 V. Po od³¹cze niu ¿a rów ki: a) am pe ro mierz:
wska za nia w gra ni cach 78–85 mA; b) wo l to mierz 145–153 V.

HDGS

gru boœæ
tyn ku

(10 mm)

978 R>100 MW
I=0,19 A
U=0 V

Wska za nia am pe ro mie rza by³y nie sta bi l ne i zmie nia³y siê w prze -
dzia le 0,3–0,5 A. Na piê cie: 150–210 V w za le ¿ no œci od sto p nia
zawi l go ce nia. Po od³¹cze niu od bio r ni ka wska za nia przyrz¹dów

wy no si³y: a) am pe ro mierz: 0,4–0,65 A; b) wo l to mierz: 150–210 V.

HDGS

gru boœæ
tyn ku

(5 mm)

884 R>100 MW
I=0,19 A
U=0 V

Pr¹d zmie nia³ siê w prze dzia le 0,5–3,5 A, nast¹pi³o za dzia³anie
bez pie cz ni ków auto ma ty cz nych wsku tek za ist nia³ego zwa r cia.

Zmia ny na piê cia po miê dzy po wie rz ch ni¹ tyn ku a zie mi¹ w prze -
dzia le: 165–230 V.

HLGS

gru boœæ
tyn ku

(10 mm)

932 R>100 MW
I=0,19 A
U=0 V

Wska za nia am pe ro mie rza zmie nia³y siê po miê dzy 0,19 A i 2,3 A
i by³y nie sta bi l ne.  Na piê cie po miê dzy po wie rz ch ni¹ tyn ku a zie -
mi¹ wy no si³o ok. 107 V, rów nie¿ by³o nie sta bi l ne.  Po od³¹cze niu 
oœwie t le nia od za si la nia i in ten sy w nym zra sza niu po wie rz ch ni tyn -
ku am pe ro mierz po ka za³ 3,8 A, wo l to mierz zaœ 105 V. Eks pe ry -

ment prze rwa no po 90 mi nu tach

HLGS

gru boœæ
tyn ku

(5 mm)

952 R>100 MW
I=0,19 A
U=0 V

Pr¹d zmie ni³ siê z 0,19 A na ok. 0,65 A, na piê cie zaœ z 0 na
220 V. Po od³¹cze niu ¿a rów ki od za si la nia za no to wa no wska za nia
am pe ro mie rza 0,5–0,84 A i wo l to mie rza ok. 230 V. Eks pe ry ment
prze rwa no po oko³o 90 mi nu tach. Ba da ny od ci nek prze wo du za -

cho wa³ w³as no œci ci¹g³oœci do sta wy ene r gii ele ktry cz nej.

3. Wnio ski

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dañ mo ¿ na wyci¹gn¹æ na stê puj¹ce wnio ski:
• Wi l go t ny tynk mo¿e sta no wiæ za gro ¿e nie po ra ¿e nio we pod czas akcji ga œ ni czych.
• W przy pa d ku prze wo dów z taœm¹ mi kow¹ pr¹dy up³ywu s¹ zna cz nie

mnie j sze ni¿ przy bra ku ta œmy mi ko wej, np. z taœm¹ mi kow¹ Imax » 0,8 A, przy
bra ku Imax » 8 A. Nie na le ¿y za tem spo dzie waæ siê za dzia³ania za bez pie cze nia
prze tê¿e nio we go da ne go ob wo du ele k try cz ne go. 
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• Woda z 3% do da t kiem œro d ka pia no twór cze go Pro te ktol SAT-10 w przy pad -
ku usz ko dzo nej izo la cji prze wo dów og nioo dpo r nych w tyn ku po wo du je zna cz ny
wzrost pr¹du up³ywu za gra ¿aj¹cemu fun kcjo no wa niu tego prze wo du.

• Zaob ser wo wa no w ba da niach sy cze nia i trza ski œwiadcz¹ce o wy³ado wa -
niach nie zu pe³nych. Mog¹ one mieæ wp³yw na pra cê in sta la cji rozg³asza nia ala r -
mu po ¿a ro we go DSO. Na sku tek zmian pa ra me trów ele ktry cz nych, ta kich jak
po je mnoœæ i in du kcy j noœæ, mog¹ na stê po waæ znie kszta³ce nia sy g na³u za si la -
j¹cego g³oœ ni ki. 
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[7] Rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r.,
nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.).
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The In flu en ce of Fire Foam Wa ter So lu tion
on Fire – Re si stant Ca b les Ope ra tion

in Fire Con di tions

The ar ti c le de scri bes and di s cus ses the re se arch re sults con ce r ning
the in flu en ce of fire foam wa ter so lu tion on fire – re si stant ca b les ope ra tion
in fire con di tions. Da m pen pla ster en han ces the dan ger of ele c tric shock
of the fi re men du ring ope ra tions, as the le a ka ge cur rent in cre a ses, when
fire foam so lu tion is used. Mica, if used as wire in su la tion, re du ces
the le a ka ge cur rent.
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Wy ty cz ne pro je kto wa nia sy ste mów oddy mia nia
me cha nicz ne go w obie ktach wiel koku batu ro wych
z atrium wg no r my NFPA 92 Stan dard for Smo ke

ma na ge ment Sy stems in Malls, Atria,
and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion

czêœæ 1

1. Wstêp

Sy ste my od dy mia nia s¹ jed nym z ele men tów wchodz¹cych w sk³ad urz¹dzeñ
prze ciwpo ¿a ro wych, s³u¿¹cych do usu wa nia dymu i ciep³a z bu dyn ku w przy pa d -
ku wyst¹pie nia po ¿a ru. Pod sta wo wym ce lem ich sto so wa nia jest za pe w nie nie
bez pie cz nych wa run ków ewa ku a cji osób prze by waj¹cych w bu dyn ku. Jed nym
z czyn ni ków maj¹cych wp³yw na sku te cz noœæ dzia³ania tego sy ste mu jest szcze -
gó³owa ana li za obie ktu lub wy bra nej w nim prze strze ni pod k¹tem roz prze strze -
nia nia siê dymu i ciep³a oraz mo ¿ li wo œci jego sku te cz ne go od pro wa dze nia. 

Do stê p ne na ryn ku te ch no lo gie po zwa laj¹ bu do waæ obie kty o skom pli ko wa -
nych kszta³tach, któ rych wnê trza mog¹ sta no wiæ m.in. nie wy dzie lo ne prze strze nie

The main pu r po se of smo ke ma na ge ment as an ac ti ve fire pro te c tion

sy stem is to ma in ta in a te na b le en vi ron ment con di tion for pe o p le sta y ing in

bu i l ding du ring the time re qu i red for eva cu a tion in case of fire. The se pa per 

con ta ins short case stu dy de scri p tion of met ho do lo gies for esti ma ting the

lo ca tion, con trol and re du ce the mi gra tion of smo ke wi t hin a lar ge- vo lu me

spa ce due to a fire, ba sed on NFPA 92 standard.

S³owa klu czo we: od dy mia nie, atria, dym, NFPA 92, obie kty wie l koku -

ba tu ro we, pró by z ciep³ym dy mem.

Ke y words: smo ke ma na ge ment, atria, smo ke, NFPA 92, lar ge- vo lu me

spa ce, hot smo ke tests.
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³¹cz¹ce wie le kon dy g na cji. Du¿e i nie po dzie lo ne prze strze nie o skom pli ko wa nych
kszta³tach i uk³ad zie ko mu ni ka cji spê dzaj¹ cza sem sen z po wiek pro je ktan tom
sy ste mów od dy mia nia. Dzie je siê tak, po nie wa¿ mimo glo ba li za cji i mo ¿ li wo œci
ko rzy sta nia z ró ¿ nych stan dar dów za gra ni cz nych, wy ty cz ne i pro po no wa ne roz -
wi¹za nia sa mych norm mog¹ byæ nie wy sta r czaj¹ce w za pro je kto waniu sku te cz ne -
go sy ste mu od dy mia nia w obie ktach o skom pli ko wa nej ar chi te ktu rze. W ta kich
przy pa d kach po mo c ne staj¹ siê na rzê dzia in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go,
ja ki mi s¹ pro gra my kom pu te ro we mo de luj¹ce roz wój po ¿a ru i roz prze strze nia nie
siê ga zów po ¿a ro wych, opa r te na nu me ry cz nej me cha ni ce p³ynów.

W ar ty ku le przed sta wio ne zo stan¹ pro ble my, z ja ki mi mo ¿ na siê spo t kaæ pod -
czas pro je kto wa nia sy ste mów od dy mia nia, na wet w obie ktach o pro s tych uk³a -
dach archi tekto ni cz nych. Opi sa ne zo stan¹ al go ry t my ob li cze nio we, za po moc¹
któ rych ob li czyæ mo ¿ na klu czo we pa ra me try sy ste mów od dy mia nia. 

2. Stan dar dy te ch ni cz ne, wy ty cz ne i wie dza te ch ni cz na
wy ko rzy sta ne do pro je kto wa nia sy ste mów od dy mia nia
me cha nicz ne go w obie ktach u¿y te cz no œci pu b li cz nej,
ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem obie któw atria l nych

W celu opra co wa nia op ty mal ne go sy ste mu od dy mia nia, za pe w niaj¹cego bez -
pie cz ne wa run ki ewa ku a cji, na le ¿y przed sta wiæ za kres wy ma gañ sta wia nych sy -
ste mom od dy mia nia, któ re za gwa ran tuj¹ bez pie cze ñ stwo u¿yt ko w ni kom da ne go 
obie ktu, po przez za pe w nie nie bez pie cz nych wa run ków ewa ku a cji. Pos³u¿yæ do
tego mog¹ ogó l ne wy ma ga nia krajo we, jak i szcze gó³owe wy ma ga nia za gra ni cz ne, 
któ re zo sta³y stwo rzo ne w opa r ciu o roz wa ¿a nia teo re ty cz ne czy ba da nia em pi rycz -
ne na mo de lach lub w du ¿ej ska li.

Po nie wa¿ sy stem od dy mia nia jest jed nym z klu czo wych sy ste mów prze ciw -
po ¿a ro wych, na prze strze ni lat po wsta³o sze reg wy ty cz nych, któ re s³u¿¹ pro je k -
tan tom oraz spe cja li stom w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w za pro je kto-
wa niu i ana li zie przy jê tych roz wi¹zañ za sto so wa nych w da nych sy ste mach od dy -
mia nia.

W przy pa d ku wy ma gañ krajo wych, obo wi¹zek za sto so wa nia roz wi¹zañ tech -
ni czno- budow la nych za bez pie czaj¹cych przed za dy mie niem dróg ewa kua cy j nych
usy tu o wa nych w obie ktach z prze strze ni¹ atrium (prze kry tym dzie dzi ñ cu) wy ni -
ka z roz porz¹dze nia mi ni stra in fra stru ktu ry z 12 kwie t nia 2002 r. w spra wie wa run -
ków te ch ni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki oraz ich usy tu o wa nie
(DzU nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.). W § 247 ust. 2 za le co no, aby: „w kry tym ci¹gu
pie szym (pa sa ¿u), do któ re go przy le gaj¹ lo ka le han d lo we i us³ugo we oraz w przy -
kry tym dzie dzi ñ cu we wnê trz nym, na le ¿y za sto so waæ roz wi¹za nia tech nicz no - bu-
do wla ne za bez pie czaj¹ce przed za dy mie niem dróg ewa kua cy j nych” [1].

W myœl tego roz porz¹dze nia przez za bez pie cze nie przed za dy mie niem dróg
ewa kua cy j nych na le ¿y ro zu mieæ „za bez pie cze nie przed utrzy my wa niem siê na dro -
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gach ewa kua cy j nych dymu w ilo œci, któ ra ze wzglê du na ogra ni cze nie wi docz-
no œci, to ksy cz noœæ lub tem pe ra tu rê unie mo ¿ li wi³aby bez pieczn¹ ewa ku a cjê”.

W ko le j nych za pi sach pra wnych usta wo da w ca sta no wi, i¿ in sta la cja we nty la -
cji od dy miaj¹cej po win na:

1) usu waæ dym z in ten syw no œci¹ za pe w niaj¹c¹, ¿e w cza sie po trze b nym do
ewa ku a cji lu dzi na chro nio nych prze j œciach i dro gach ewa kua cy j nych nie
wyst¹pi za dy mie nie lub tem pe ra tu ra unie mo ¿ li wiaj¹ce bez pieczn¹ ewa ku a cjê,

2) mieæ sta³y dop³yw po wie trza zew nê trz ne go uzu pe³niaj¹cego bra ki tego po -
wie trza w wy ni ku jego wyp³ywu wraz z dy mem [2].

Przy j mu je siê, ¿e bez pie cz na ewa ku a cja jest mo ¿ li wa, gdy wa r toœæ tem pe ra tu -
ry do wy so ko œci 1,8 m, licz¹c od po zio mu po sa dz ki dro gi ewa kua cy j nej, nie prze -
kro czy 60°C, a w pa r tiach wy ¿szych ni¿ 2,5 m nie prze kro czy 200°C. Wi dzia l noœæ
ele men tów kon stru k cy j nych wy no siæ musi co naj mniej 10 m, a pod œwie t la nych
zna ków ewa kua cy j nych 25 m.

Z uwa gi na brak w Pol skich No r mach szcze gó³owych wy ty cz nych i al go ry t -
mów ob li cze nio wych w za kre sie pro je kto wa nia we nty la cji od dy miaj¹cej obie k -
tów atria l nych, w pra kty ce do ich pro je kto wa nia sto so wa ne s¹ czê sto no r my za gra-
ni cz ne. Przy jê te tam wy ma ga nia tra kto wa ne s¹ jako za sa dy wie dzy te ch ni cz nej.
Mo ¿ li woœæ tak¹ daje Pra wo Bu do w la ne [3], któ re sta no wi, i¿ „obiekt bu do w la ny
wraz ze zwi¹za ny mi z nim urz¹dze nia mi bu dow la ny mi na le ¿y, bior¹c pod uwa gê
prze wi dy wa ny okres u¿y t ko wa nia, pro je k to waæ i bu do waæ w spo sób okre œlo ny
w prze pi sach, w tym techni czno- budow la nych, oraz zgod nie z za sa da mi wie dzy
te ch ni cz nej, za pe w niaj¹c spe³nie nie wy ma gañ pod sta wo wych do tycz¹cych […]
miê dzy in ny mi bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go”. Maj¹c na uwa dze po wy ¿ sze,
w œwie t le obo wi¹zuj¹cych prze pi sów nie ma ¿ad nych prze ciw wska zañ, aby za gra -
ni cz ne uz na ne stan dar dy pro je kto we w dzie dzi nie in ¿y nie rii bez pie cze ñ stwa po -
¿a ro we go sto so waæ w obie ktach rea li zo wa nych na te re nie na sze go kra ju. Oprócz
opi sy wa nych w ni nie j szym ar ty ku le przyk³ada mi ta kich stan dar dów mog¹ byæ:

• VDI 6019-2:2009 En gi ne e ring Me t hods for the Di men sio ning of Sy stems
for the Re mo val of Smo ke from Bu i l dings – En gi ne e ring Me t hods [12].
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Rys. 1. Zo bra zo wa nie wy ma gañ za pe w niaj¹cych bez pieczn¹ ewa ku a cjê.
Prze krój przez dro gê ewa ku a cyjn¹

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [2].



• PD 7974-2:2002 Ap li ca tion of Fire Sa fe ty En gi ne e ring Prin ci p les to the De -
sign of Bu i l dings. Part 2: Spre ad of Smo ke and To xic Ga ses wi t hin and Be y o und
the En c lo su re of Ori gin (Sub -sy stem 2) [13].

• TR 12101-5 Smo ke and Heat Con trol Sy stems – Part 5: Gu i de li nes on Fun -
c tio nal Re com men da tions and Ca l cu la tion Me t hods for Smo ke and Heat Ex ha -
ust Ven ti la tion Sy stems [14].

3. Roz wi¹za nia kon stru kcy j ne obie któw wiel koku batu ro wych
ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem obie któw atria l nych

Wed³ug stan dar du NFPA 92 atrium (ang: atrium), to „du¿a prze strzeñ wy -
dzie lo na przez otwa r ty strop lub sze reg stro pów ³¹cz¹cych jedn¹ lub wie le kon dy -
g na cji, przy kry ta na szczy cie, u¿y wa na do in nych ce lów, jak obu do wa kla tek
scho do wych, wind, otwa r tych ru cho mych scho dów lub jako sza ch tów u¿y t ko -
wych dla prze wo dów ele ktry ki, kli ma ty za cji, lub in fra stru ktu ry komu nika cy j -
nej” [4], (rys. 5).

Mo ¿ na roz ró ¿ niæ g³ówne typy atriów:
• Atrium ste ry l na rura. Przy ta kim roz wi¹za niu prze strzeñ atrium od dzie lo na

jest od po zo sta³ych po mie sz czeñ œcian¹ szklan¹ o od po rno œci og nio wej. Prze strzeñ
atrium ma cha ra kter nie u¿y t ko wy i jest za mkniê ta, wy stê pu je w niej wy³¹cz nie cyr -
ku la cja po wie trza (rys. 2).

• Atrium za mkniê te. Atrium od dzie lo ne jest od po zo sta³ej czê œci bu dyn ku
œcian¹ lub szk³em zwyk ³ym, bez od po rno œci og nio wej. Jego prze strzeñ mo¿e byæ
wyko rzy sty wa na do ró¿ nych ce lów (np. lo ka le ga stro nomi cz ce, prze strze nie re lak -
sa cy j ne itp.) (rys. 3).

• Atrium czê œcio wo otwa r te. W przy pa d ku ta kie go roz wi¹za nia do l ne kon dy -
g na cje mog¹ byæ otwa r te, a po zo sta³e od dzie lo ne od prze strze ni atrium œcian¹ ze
szk³a (rys. 4).

• Atrium ca³ko wi cie otwa r te. Nie któ re gó r ne lub wszy stkie kon dy g na cje s¹
otwa r te do prze strze ni atrium (rys. 5).
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fasada
o odpornoœci
ogniowej

Rys. 2. Atrium ca³ko wi cie za bu do wa ne
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: Ro ger
Har ri son „Smo ke Con trol in Atrium Bu i l dings:
A Stu dy of the The r mal Spill Plu me” [5].

fasada bez
odpornoœci
ogniowej

Rys. 3. Atrium za mkniê te
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [5].



Obe c nie no wo cze s ne obie kty atria l ne za wie raj¹ bar dzo du¿e wielo kondy -
gnacy j ne i nie po dzie lo ne prze strze nie, któ re zna j duj¹ siê pod da chem o zna cz nej
roz piê to œci. Sprzy ja to gro ma dze niu siê zna cz nej ilo œci ma te ria³ów pa l nych,
przez co wzra sta za gro ¿e nie na wy pa dek roz prze strze niaj¹cego siê po ¿a ru w ich
wnê trzu (rys. 6, 7).
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fasada bez
odpornoœci
ogniowej

Rys. 4. Atrium czê œcio wo otwa r te
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [5].

Rys. 5. Atrium ca³ko wi cie otwa r te
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [5].

Rys. 6. Prze krój przez prze strzeñ atrium – re a lia pro je kto we
îród³o: opra co wa nie w³asne.



W po rów na niu z tra dycy j ny mi bu dyn ka mi, roz wi¹za nie po le gaj¹ce na
po³¹cze niu prze strze ni ota czaj¹cych atrium z jego prze strze ni¹ we wnêtrzn¹,
stwa rza do da t ko we za gro ¿e nie, gdy¿ dym i gazy po ¿a ro we lub na wet p³omie nie
mog¹ prze mie sz czaæ siê z po mie sz cze nia na wy ¿sze kon dy g na cje (rys. 7).
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Rys. 7. Rzeczywisty widok atrium wielokondygnacyjnego ca³kowicie otwartego
îród³o: ma te ria³y w³asne.



4. Czyn ni ki kszta³tuj¹ce roz prze strze nia nie siê po ¿a ru.
Cha ra kte ry styka zja wisk po ¿a ro wych. Bu do wa ko lumn

kon we kcy j nych dymu

Isto t ny mi ele men ta mi, maj¹cymi wp³yw na roz wój po ¿a ru w po mie sz cze niu,
s¹ li cz ba i ro dzaj ma te ria³ów pa l nych oraz spo sób dzia³ania we nty la cji.
W pocz¹tko wej fa zie po ¿a ru, ele men tem maj¹cym wp³yw na szy b koœæ jego roz -
wo ju, jest ma te ria³ pa l ny, po nie wa¿ w po mie sz cze niu bê dzie wy sta r czaj¹co du¿o
po wie trza, aby pro ces spa la nia trwa³ nie prze rwa nie. W da l szej fa zie roz wo ju po -
¿ar, na sku tek spa d ku stê ¿e nia tle nu, kon tro lo wa ny jest przez we nty la cjê.

Aby mo ¿ na by³o za pro je kto waæ sku te cz ny sy stem od dy mia nia, na le ¿y prze de
wszy stkim po znaæ me cha ni z my roz wo ju po ¿a ru i jego wp³yw na roz prze strze nia -
nie siê ga zów po ¿a ro wych w obie kcie. 

Za³ó¿my, ¿e po ¿ar po wsta je na po sa dz ce kilku kondyg nacyj ne go atrium.
Wzrost tem pe ra tu ry na sku tek pro ce su egzo ter micz ne go, ja kim jest spa la nie, po -
wo du je zmnie j sze nie gê sto œci i w kon se k wen cji uno sze nie siê gor¹cych ga zów
(pro du któw rozk³adu ter mi cz ne go) ku gó rze. Wraz ze wzro stem ró ¿ ni cy te m pe -
ra tur, zwiê ksza siê si³a wy po ru, tzn. dym szy b ciej po ko nu je dro gê od po zio mu
po ¿a ru do tworz¹cej siê wa r stwy dymu. W przy pa d ku po ¿a ru na po sa dz ce atrium
unosz¹cy siê dym two rzy tzw. ko lu mnê kon we kcyjn¹ dymu o sy me trii osio wej
(ang. si me tric spill plu me). Osio wa ko lu m na kon we kcy j na dymu, to ko lu m na,
któ ra uno si siê nad po ¿a rem bez kon ta ktu ze œcia na mi lub in ny mi prze szko da mi
archi tekto nicz ny mi. Jej kszta³t nie jest od chy la ny na sku tek przep³ywu po wie -
trza (rys. 8, 9).
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Rys. 8. Pro fil ko lu m ny kon we kcy j nej dymu o sy me trii osio wej
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4].



W³as no œci¹ wszy stkich ko lumn kon we kcy j nych dymu (sy me try cz na, ba l ko -
no wa, okien na) jest to, ¿e iloœæ za sy sa ne go po wie trza do ko lu m ny ro œ nie wyk³ad -
ni czo wraz ze wzro stem wy so ko œci, jak¹ musi po ko naæ dym.

Za sy sa nie po wie trza ze wszy stkich stron ko lu m ny po wo du je, ¿e wraz ze wzros -
tem pro fil ko lu m ny ule ga po sze rze niu i przy j mu je po staæ od wró co ne go sto ¿ ka. 

Ota czaj¹ce po wie trze rów nie¿ ma wp³yw na pro fil tem pe ra tu ry i prê d ko œci
przep³ywu w ko lu m nie. Naj wiê ksza prê d koœæ przep³ywu ga zów ma mie j s ce w osi
po ¿a ru, co zo sta³o zi lu stro wa ne na rys. 8. W przy pa d ku tem pe ra tu ry, im da lej od
osi i wy ¿ej od Ÿród³a po ¿a ru, tym jest ona mnie j sza. Gdy dym do trze do po zio mu
su fi tu, gazy po ¿a ro we bêd¹ siê roz prze strze niaæ w prze strze ni pod su fi to wej,
tworz¹c tzw. pod su fi tow¹ wa r stwê dymu, a jej do l ny po ziom w mia rê up³ywu cza -
su bê dzie siê ob ni ¿aæ ku po sa dz ce. 

In nym po ten cja l nym mie j s cem po ¿a ru, jaki mo¿e po wstaæ w obie kcie za wie -
raj¹cym kilku kondy gnacy j ne atrium, jest po mie sz cze nie przy leg³e do atrium.
W tym przy pa d ku pierwsz¹ prze szkod¹ na dro dze roz prze strze nia nia siê dymu
jest strop po mie sz cze nia. Na sku tek roz wo ju po ¿a ru na stê pu je ku mu la cja pro duk -
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Rys. 9. Prze krój przez prze strzeñ atrium, sy me try cz na ko lu m na kon we kcy j na dymu – re a lia pro je kto we

îród³o: opra co wa nie w³asne.



tów rozk³adu ter mi cz ne go i spa la nia pod stro pem po mie sz cze nia w po sta ci pod -
su fi to wej wa r stwy dymu, któ ra od osi po ¿a ru roz prze strze nia siê w po sta ci
stru mie nia pod sufi to we go (ang. ce i ling jet). Pro wa dzi to, przy jed no cze s nym
wzro œcie tem pe ra tu ry gó r nej wa r stwy, do zna cz ne go zwiê ksze nia stru mie nia pro -
mie nio wa nia cie p l ne go zwró co ne go w dó³ w kie run ku ma te ria³ów pa l nych (tzw.
stru mieñ fe e d back flux). Po wo du je to zwiê ksze nie szy b ko œci wy dzie la nia lo t -
nych pro du któw rozk³adu ter mi cz ne go, któ re ule gaj¹ spa la niu. Stre fa spa la nia
i ko lu m na kon we kcy j na po wo duj¹ prze ka za nie ene r gii na dro dze pro mie nio wa -
nia do obu warstw, po wo duj¹c rów nie¿ wzrost tem pe ra tu ry ch³od nie jszej wa r s -
twy do lnej. W przy pa d ku gdy w po mie sz cze niu brak jest sy ste mu usu wa nia
dymu i ciep³a, do l ny po ziom pod su fi to wej wa r stwy dymu zna j dzie siê ni ¿ej ni¿
kra wêdŸ nad pro ¿a i dym za cz nie wyp³ywaæ na zewn¹trz po mie sz cze nia (rys. 10).

W za le ¿ no œci od uk³adu kon stru kcyj ne go atrium dym mo¿e wp³ywaæ bez po -
œred nio do zbio r ni ka utwo rzo ne go w stre fie pod su fi to wej prze strze ni atrium lub,
w przy pa d ku obe cno œci ba l ko nu nad roz pa try wan¹ kon dy g nacj¹, dym bê dzie
roz prze strze nia³ siê pod ba l ko nem, a¿ do trze do jego kra wê dzi. Po prze kro cze niu
kra wê dzi uno siæ siê bê dzie do zbio r ni ka stre fy pod su fi to wej atrium, tworz¹c tzw.
rozp³ywaj¹c¹ siê lub li niow¹ ko lu mnê kon we kcyjn¹ dy mu. Oz na cza to, ¿e pod -
sta wa s³upa po prze kro cze niu kra wê dzi wyp³ywu jest d³uga i sto sun ko wo w¹ska.

Ko lu m na rozp³ywaj¹ca siê mo¿e przy bie raæ dwie fo r my: przy le gaj¹c¹ (rys. 11) 
lub swo bodn¹ (rys. 12). W pie r wszym przy pa d ku dym po prze kro cze niu kra wê -
dzi otwo ru po mie sz cze nia uno si siê bez po œred nio ku gó rze, przy le gaj¹c do za bu -
do wa nej nad po mie sz cze niem pio no wej po wie rz ch ni (rys. 11). Na rys. 12
przed sta wio no na to miast sche mat swo bod nej ko lu m ny kon we kcy j nej, gdzie
dym wyp³ywaj¹cy z po mie sz cze nia ob jê te go po ¿a rem, roz prze strze nia siê naj -
pierw po zio mo pod ba l ko nem. Pod ba l ko nem za chodz¹ pro ce sy tur bu lent ne go
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Rys. 10. Me cha nizm roz wo ju po ¿a ru w po mie sz cze niu
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [5].



mie sza nia siê dymu z ota czaj¹cym po wie trzem, któ ry po prze kro cze niu kra wê dzi
ba l ko nu uno si siê da lej do góry. 

W jedno kondyg nacy j nych i wy so kich atriach, dym uno siæ siê bê dzie bez po -
œred nio do utwo rzo ne go w atrium zbio r ni ka dymu. W atriach wielo kondyg nacy -
j nych, dym przed do ta r ciem do zbio r ni ka dymu, przep³ywaæ bê dzie przez otwo ry 
w stro pach po szcze gó l nych kon dy g na cji. Tak jak w przy pa d ku ko lu m ny kon we -
kcy j nej o sy me trii osio wej, na tê ¿e nie przep³ywu dymu, jaki wp³ynie do utwo rzo -
ne go zbio r ni ka dymu, za le ¿y od d³ugo œci dro gi przep³ywu, jak¹ musi po ko naæ
dym i ilo œci za ssa ne go do ko lu m ny kon we k cy j nej po wie trza. Dla ko lu m ny ba l ko -
no wej pro ces mie sza nia siê dymu z ota czaj¹cym po wie trzem za le ¿ ny jest m.in. od
ge o me trii prze strze ni, w ja kiej dym siê roz prze strze nia. W te o rii ist niej¹ trzy
stre fy, w któ rych ma mie j s ce mie sza nie siê po wie trza z dy mem, tj. po mie sz cze nie
ob jê te po ¿a rem (1), prze strzeñ pod ba l ko nem wraz z jego kra wê dzi¹ (2) i prze -
strzeñ nad kra wê dzi¹ ba l ko nu (atrium) (3) (rys. 13).

Na ma so we na tê ¿e nie przep³ywu dymu, wyp³ywaj¹cego z po mie sz cze nia,
sk³ada siê prze de wszy stkim: ma so wy przep³yw dymu po wsta³ego pod czas spa la -
nia ma te ria³u pa l ne go, ma so wy przep³yw po wie trza za sy sa ne go do ko lu m ny kon -
we kcy j nej dymu, ma so wy nap³yw po wie trza nap³ywaj¹cego do po mie sz cze nia
z zewn¹trz oraz ma so wy przep³yw po wie trza mie szaj¹cego siê z roz prze strze -
niaj¹c¹ siê po zio mo warstw¹ pod su fi tow¹ dymu.

5. Roz cho dze nie siê dymu w po mie sz cze niu
przy leg³ym do atrium

Unosz¹cy siê do góry dym pocz¹tko wo roz prze strze nia siê w po sta ci pod su fi -
to wej wa r stwy. Po do ta r ciu do œcia ny, któ ra po sia da ni¿sz¹ tem pe ra tu rê, prze ka -
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Rys. 11. Ko lu m na kon we kcy j na dymu
przy le gaj¹ca (ang. ad he red spill plu me)

îród³o: [6].

Rys. 12. Ko lu m na kon we kcy j na dymu swo bod na 

(ang. free plu me)
îród³o: [6].



zu je jej czêœæ ene r gii, co po wo du je zmnie j sze nie si³y wy po ru. Da lej roz prze-
strze nia siê ku do³owi w po sta ci stru mie nia œcien ne go (ang. wall jet). Si³y wy po ru
w ko lu m nie kon we kcy j nej, któ re s¹ prze ciw ne do kie run ku opa da nia przy œcien -
ne go stru mie nia dymu, po wo duj¹ po no w ne ich za ssa nie do ko lu m ny kon we kcy j -
nej, co w kon se k wen cji po wo du je ob ni ¿e nie wa r stwy wo l nej od dymu. Przep³yw
dymu, w ko lu m nie kon we kcy j nej i wa r stwie pod su fi to wej, wy mu sza jed no cze œ -
nie nap³yw po wie trza przez otwo ry zlo kali zo wa ne w stre fie przy pod³ogo wej, któ -
re ³¹cz¹ po mie sz cze nie z prze strze ni¹ ze w nêtrzn¹. Ma so we na tê ¿e nie nap³ywu
po wie trza z zewn¹trz za le ¿y od ge o me trii po mie sz cze nia i kszta³tu oraz wy mia -
rów otwo ru ³¹cz¹cego te po mie sz cze nie z prze strze ni¹ atrialn¹. Zja wi sko mie sza -
nia siê dymu z ota czaj¹cym po wie trzem ma rów nie¿ mie j s ce na od cin ku miê dzy
otwo rem, z któ re go wyp³ywa dym, a kra wê dzi¹ ba l ko nu (rys. 10). Zwiê ksze nie
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Rys. 13. Ba l ko no wa ko lu m na kon we kcy j na dymu – re gio ny mie sza nia siê dymu z po wie trzem
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [6].



któ rego ko l wiek z tych wy -
mia rów po wo du je po wsta nie
si l nie j szych tur bu len cji, wp³y-
waj¹cych na pro ces mie sza -
nia. Har ri son and Spe a r po int
[7] w swych ba da niach po -
twier dzi li, ¿e obe cnoœæ nad -
pro ¿a na kra wê dzi ba l ko nu
nie ma wp³ywu na iloœæ za sy -
sa ne go do wyp³ywaj¹cej z po -
mie sz cze nia wa r stwy dymu
po wie trza, tj. taka sama iloœæ
po wie trza za sy sa na jest do
wa r stwy dymu, gdy ba l kon na 
kra wê dzi jest p³aski i gdy za -
ko ñ czo ny jest nad pro ¿em.

Osta t nim od cin kiem prze -
p³ywu, na któ rym za chodz¹
pro ce sy mie sza nia siê dymu
z ota czaj¹cym po wie trzem,
jest od ci nek miê dzy kra wê -

dzi¹ ba l ko nu, a utwo rzo nym pod stro pem atrium zbio r ni kiem dymu. W przy-
pa d ku swo bod nej ko lu m ny kon we kcy j nej dymu, za sy sa nie po wie trza za cho dzi
ze wszy st kich jej stron, na to miast w przy pa d ku ko lu m ny przy le gaj¹cej, po wie -
trze za sy sa ne jest ty l ko od stro ny we wnê trz nej atrium, co sku t ku je mnie j szym
ma so wym na tê ¿e niem przep³ywu dymu wp³ywaj¹ cego do ogra ni czo ne go zbio r -
ni ka (rys. 11, 12).
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Rys. 14. Nap³yw po wie trza do po mie sz cze nia ob jê te go po ¿a rem
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [6].

Rys. 15. Za le ¿ noœæ na tê ¿e nia przep³ywu dymu w za le ¿ no œci
od ró ¿ nych wy so ko œci uno sze nia ko lu mny kon we kcy j nej

dymu
îród³o: [9].



Mo r gan i Ma r s hal [8] stwier dza, ¿e g³ów ny mi czyn ni ka mi maj¹cymi wp³yw
na iloœæ za sy sa ne go po wie trza wp³ywaj¹cego do roz prze strze niaj¹cego siê dymu
s¹: ma so we na tê ¿e nie przep³ywu dymu unosz¹cego siê po prze kro cze niu kra wê -
dzi ba l ko nu, wie l koœæ stru mie nia kon we kcyj ne go ga zów po ¿a ro wych, sze ro koœæ 
kra wê dzi mie rzo na wzd³u¿ ba l ko nu, przez któr¹ przep³ywa dym oraz wy so koœæ
uno sze nia dymu, mie rzo na od kra wê dzi ba l ko nu do do lnej wa r stwy dymu.

Ro ger Har ri son [5] do wiód³, ¿e wiê ksza iloœæ po wie trza za sy sa na jest, gdy ko -
lu m na kon we k cy j na ma cha ra kter ba l ko no wy, jed na k ¿e za le ¿ noœæ ta jest s³usz na
je dy nie wte dy, gdy wy so koœæ uno sze nia siê dymu, li czo na od kra wê dzi ba l ko nu,
nie jest wiê k sza ni¿ 40 m. Ba da nia prze pro wa dzo ne zo sta³y dla ró ¿ nych wa r to œci
uno sze nia siê dymu H, któ ra li czo na by³a od po sa dz ki atrium i ró ¿ nych wa r to œci
sze ro ko œci, jak¹ dym wyp³y wa³ spod ba l ko nu (kra wê dzi za³ama nia). Moc po ¿a ru
dla wszy stkich przy pa d ków wy no si ³a 5 MW. Otrzy ma ne wy ni ki zi lu stro wa ne zo -
sta³y wy kre sem przed sta wio nym na rys. 15.
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Rys. 16. Za³o¿e nia pro je kto we w przy pa d ku po ¿a ru w skle pie przy leg³ym do atrium. Od dy mia nie
po mie sz cze nia przy leg³ego do atrium przez we nty la to ry za mon to wa ne w stre fie pod su fi to wej atrium
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: £. Osta piuk, Kon ce p cja sy ste mu od dy mia nia ga le rii han d lo wej.



Re a su muj¹c, na pod sta wie prze pro wa dzo nych ana liz teo re ty cz nych i ba dañ
ekspe ry men ta l nych, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e na cha ra kte ry stykê roz prze strze nia nia
siê dymu w obie kcie wp³yw ma wie le czyn ni ków:

a) uk³ad geo me try cz ny ana li zo wa nej prze strze ni (po wie rz ch nia po mie sz cze -
nia w któ rym po wsta³ po ¿ar), wy mia ry otwo ru z któ re go wyp³ywa dym, wy mia ry
pa sa ¿y lub ba l ko nów, pod któ rym gazy po ¿a ro we mog¹ siê roz prze strze niaæ itp.,

b) moc i lo ka li za cja po wsta³ego po ¿a ru w ana li zo wa nej prze strze ni (po ¿ar na
po sa dz ce atrium, po ¿ar w po mie sz cze niu przy leg³ym do prze strze ni atrium na
pa r te rze lub wy ¿ szych kon dy g na cjach,

c) za sto so wa nie akty w nych lub pa sy w nych sy ste mów kon tro li roz prze strze -
nia nia siê dymu (np. ku r ty ny dy mo we).

Roz wi¹zuj¹c za gad nie nia zwi¹zane z pro je kto wa niem sy ste mów od dy mia nia,
na le ¿y mieæ na uwa dze nie ty l ko wy ty cz ne przy jê tych stan dar dów, ale rów nie¿
za sa dy wie dzy te ch ni cz nej opa r te na ba da niach, któ re wa r to lub na wet na le ¿y do -
da t ko wo we ry fi ko waæ za po moc¹ pro gra mów mo de lo wa nia nume ry cz ne go.

6. Pod sta wo we cele sy ste mu usu wa nia dymu i ciep³a (Smo ke
and Heat Ex ha ust Ven ti la tion Sy stem – SHEVS)

Po nie wa¿ w obie ktach u¿y te cz no œci pu b li cz nej w cza sie ich nor ma l ne go fun k -
cjo no wa nia mo¿e siê zna j do waæ du¿a li cz ba osób, pod sta wo wym ce lem sto so wa -
nia od dy mia nia jest ochro na dróg ewa kua cy j nych, czy li za pe w nie nie wa run ków
nie za gra ¿aj¹cych ¿y ciu i zdro wiu ewa ku uj¹cych siê osób. Nad rzêd nym ce lem sy -
ste mu usu wa nia dymu i ciep³a (SHEVS) jest opó Ÿ nie nie za dy mie nia na dro gach
ewa kua cy j nych przez czas po trze b ny do  bez pie cz ne go opu sz cze nia obie ktu. Za -
da nie to rea li zo wa ne jest przez utrzy my wa nie wa r stwy dymu pod stro pem na od -
po wied niej wy so ko œci, tj. w prze strze ni ok. 3 m od po zio mu pod³ogi, a na stê p nie
usu wa nie dymu z ob li czon¹ wy da j no œci¹ poza bu dy nek. Ob li czo na wy da j noœæ
we nty la to rów od dy miaj¹cych lub po wie rz ch nia czyn na klap dy mo wych po win na 
utrzy maæ wa r stwê dymu na za da nej wy so ko œci, co naj mniej przez czas po trze b ny
na ewa ku a cjê lu dzi. Je œli wy so koœæ nie za dy mio nej stre fy i tem pe ra tu ra dymu po -
zo staj¹ na bez pie cz nym po zio mie do mo men tu opa no wa nia (lo ka li za cji) po ¿a ru,
do stê p ny czas ewa ku a cji (czas, w któ rym wa run ki po zwa laj¹ na opu sz cze nie bu -
dyn ku po zapro je kto wa nych dro gach ewa ku a cji) mo¿e byæ w rze czy wi sto œci nie -
ogra ni czo ny.

Dru gim ce lem we nty la cji od dy miaj¹cej jest kon tro la tem pe ra tu ry na dro gach
ewa ku a cji. Sy stem od dy mia nia po wi nien byæ tak za pro je kto wany, aby ogra ni cza³ 
tem pe ra tu rê ga zów w utwo rzo nej wa r stwie pod su fi to wej. Spe³nie nie ta kie go
za³o¿e nia pro je kto we go po zwa la na sto so wa nie ma te ria³ów, któ re w prze ciw nym
wy pa d ku uleg³yby usz ko dze niu na sku tek dzia³ania gor¹cych ga zów po ¿a ro -
wych. Za przyk³ad ko nie cz no œci za sto so wa nia opi sa ne go za³o¿e nia pos³u¿yæ
mo¿e ele wa cja dzie dzi ñ ca we wnê trz ne go, wy ko na na ze szk³a nie po sia daj¹cego
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od po rno œci og nio wej, gdzie za sto so wa ny do obu do wy ma te ria³ bê dzie od po r ny
na dzia³anie ciep³a ty l ko do okre œlo nej i ob li czo nej wcze œ niej wa r to œci tem pe ra -
tu ry. 

Po nie wa¿ prze bieg akcji ratow niczo- gaœ ni czej ma isto t ny wp³yw na bez pie -
cze ñ stwo u¿yt ko w ni ków oraz ochro nê sa me go obie ktu, ko le j nym po wo dem, dla
któ re go sto su je siê we nty la cjê od dy miaj¹c¹, jest wspie ra nie dzia³añ ratow niczo-
 gaœ ni czych przez ogra ni cze nia za dy mie nia i ob ni ¿e nie tem pe ra tu ry ga zów po ¿a -
ro wych Mo ¿ li we jest ta kie za pro je k to wanie we nty la cji, któ ra utrzy ma woln¹ od
dymu stre fê o wy so ko œci, w któ rej nie bê dzie wy stê po waæ ogra ni cze nie wi do cz -
no œci i wy so ka tem pe ra tu ra przez czas po trze b ny do zlo kali zo wa nia i uga sze nia
po ¿a ru przez jed no stki stra ¿y po ¿a r nej. To z ko lei u³atwi dzia³ania ra to w ni cze,
pro wadz¹ce w re zu l ta cie do zmnie j sze nia strat ma te ria l nych spo wo do wa nych ter -
mi cz nym rozk³adem pro du któw, dzia³aniem gor¹cych ga zów i pro mie nio wa -
niem cie p l nym.
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Rys. 17. Za³o¿e nia pro je kto we w przy pa d ku po ¿a ru w skle pie przy leg³ym do atrium. Od dy mia nie
po mie sz cze nia przy leg³ego do atrium przez we nty la to ry za mon to wa ne w stre fie pod su fi to wej atrium

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: £. Osta piuk, Kon ce p cja sy ste mu od dy mia nia ga le rii han d lo wej.



7. Re a li za cja ce lów pro je kto wych z uw z glêd nie niem lo ka li za cji
po ¿a ru. Mo ¿ li we sce na riu sze roz wo ju po ¿a ru

i wy ni kaj¹ce z tego kon ce pcje od dy mia nia

Lo ka li za cja po ten cjal ne go po ¿a ru w prze strze ni atrium i prze strze niach
przy le gaj¹cych bê dzie mia³a wp³yw na ro dzaj przy jê te go roz wi¹za nia, któ re go
za da niem bê dzie spe³nie nie kry te riów pro je kto wych. Mie j s ca mi, w któ rych
mo¿e po wstaæ po ¿ar w prze strze ni atrium, s¹ jego po sa dz ka lub po sa dz ka lo ka lu 
przy leg³ego do tej prze strze ni. Za³ó¿my, ¿e po ¿ar po wsta je w skle pie przy -
leg³ym do pa sa ¿u. Je ¿e li po wie rz ch nia skle pu jest mnie j sza ni¿ 900 m2, sklep
od dy miaæ na le ¿y po przez we nty la to ry lub kla py dy mo we za bu do wa ne w prze -
strze ni pa sa ¿u, tj. umo ¿ li wia my wyp³yw dymu do stre fy pod su fi to wej atrium
(prze wi dy wa na ko lu m na kon we kcy j na bê dzie ko lumn¹ ba l ko now¹), na stê p nie
zgro ma dzo ny w zbio r ni ku dym od pro wa dza ny jest na zewn¹trz obie ktu za po -
moc¹ klap dy mo wych lub we nty la to rów od dy miaj¹cych (rys. 16). Na le ¿y pa -
miê taæ, ¿e do l ny po ziom wa r stwy dymu w zbio r ni ku (stre fie dy mo wej) nie
mo¿e byæ ni ¿ szy ni¿ 3 m, licz¹c od po zio mu po sa dz ki osta t niej kon dy g na cji pa -
sa ¿u komu nika cyj ne go.
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Rys. 18. Za³o¿e nia pro je kto we w przy pa d ku po ¿a ru na po sa dz ce atrium
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: £. Osta piuk, Kon ce p cja sy ste mu od dy mia nia ga le rii han d lo wej.



W przy pa d ku atriów o zna cz nej wy so ko œci i skom pli ko wa nym uk³ad zie archi -
tekto ni cz nym, po wstê p nych ob li cze niach, mo¿e siê oka zaæ, ¿e wy ni ko wa wy da j -
noœæ we nty la to rów oraz li cz ba kra tek wyci¹go wych, któr¹ na le ¿y za bu do waæ
w prze strze ni pod su fi to wej atrium, jest nie mo ¿ li wa do zrea li zo wa nia. Jed nym
z ro z wi¹zañ, ja kie po wszech nie sto su je siê w ta kiej sy tu a cji, jest wy dzie le nie
szcze l nie osta t niej kon dy g na cji ku r ty na mi dy mo wy mi. Ku r ty ny dy mo we mon -
to wa ne s¹ wokó³ pu stki na osta t niej kon dy g na cji (rys. 17). Roz wi¹za nie ta kie po -
wo du je zwiê ksze nie wy so ko œci zbio r ni ka dymu i ob ni ¿e nie do lne go po zio mu
wa r stwy dymu. Dziê ki temu zmnie j sza siê iloœæ za sy sa ne go po wie trza ota cza -
j¹cego utwo rzon¹ ko lu mnê kon we kcyjn¹ dymu, co w kon se k wen cji przek³ada siê 
na mniejsz¹ iloœæ dymu, jaka wp³ywaæ bê dzie do wa r stwy pod su fi to wej.

Iden ty cz ne roz wi¹za nie na le ¿y przyj¹æ, gdy mie j s cem po wsta nia po ¿a ru bê -
dzie po sa dz ka atrium. W tym przy pa d ku ko lu m na kon we kcy j na bê dzie ko lumn¹ 
sy me tryczn¹ (rys. 18). 

Po ¿ar mo¿e rów nie¿ po wstaæ w skle pie przy leg³ym do pa sa ¿u, któ re go po wie -
rz ch nia bê dzie wiê ksza ni¿ 900 m2. W tym przy pa d ku kon ce pcje od dy mia nia
zak³adaj¹ utrzy ma nie wa r stwy wo l nej od za dy mie nia, przy jed no cze s nym nie -
dopu sz cze niu do wyp³ywu dymu na pa sa¿ (prze strzeñ atrium). W ta kim przy pa d -
ku sklep od dy mia ny jest indy widu a l nie (rys. 19). Po wy ¿sze za³o¿e nie re a li zo-
wa ne jest po przez mon ta¿ kra tek wyci¹go wych w stre fie pod su fi to wej skle pu lub
atrium, któ re po³¹czo ne s¹ kana³ami z we nty lato ra mi od dy miaj¹cymi.
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Rys. 19. Za³o¿e nia pro je kto we w przy pa d ku po ¿a ru w skle pie od dy mia nym indy widu a l nie
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie: £. Osta piuk, Kon ce p cja sy ste mu od dy mia nia ga le rii han d lo wej.
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czêœæ 2

1. Pro ced ury ob lic zeni owe sys temu od dym iania wg stan dardu
NFPA 92. Stan dard for Smo ke Con trol Sys tems, 2012 Edition

1.1. Za kres obo wi¹zy wan ia stan dardu NFPA 92

NFPA 92 2012 Edi tion [4] pre zen tu je me to dy sza co wa nia lo ka li za cji dymu
spo wodo wa ne go po ¿a rem wewn¹trz du ¿ych wiel koku batu ro wych prze strze ni
(np. atrium) lub po ¿a rem w prze strze niach przy leg³ych do prze strze ni wiel koku -
batu ro wej. 

Opi sa na w no r mie me to do lo gia do tycz¹ca sy ste mów od dy mia nia oraz al go ry t -
my ob li cze nio we do sta r czaj¹ fa cho wych pod staw, po mo c nych przy pro je kto wa -
niu te sto wa niu, u¿y t ko wa niu i kon se r wa cji no wych i prze budo wy wa nych
sy ste mów usu wa nia dymu i ciep³a wyko rzy sty wa nych do zarz¹dza nia dy mem
wewn¹trz prze strze ni, w któ rej mo¿e po wstaæ po ¿ar lub po miê dzy prze strze nia mi 
od dzie lo ny mi za po moc¹ kurtyn dymowych.

No r mê za le ca siê sto so waæ do ob li czeñ sy ste mów od dy mia nia dla bu dyn ków
z atrium, hal oraz du ¿ych prze strze ni wiel koku batu ro wych. Stan dar du nie na le -
¿y sto so waæ przy pro je kto wa niu sy ste mów od dy mia nia dla ma ga zy nów, obie k -
tów prze mys³owych lub in nych po do bnych prze strze ni. Stan dard ten nie opi su je
rów nie¿ spo so bów osza co wa nia od dzia³ywa nia dymu na lu dzi i mie nie.

1.2. Ogólne za³o¿enia pro jekt owe

Cele pro je kto we NFPA 92 2012 Edi tion obe j muj¹ zarz¹dza nie dy mem
wewn¹trz prze strze ni wiel koku batu ro wych i w ka ¿ dych nie wy dzie lo nych prze -
strze niach po³¹czo nych z prze strze nia mi wiel koku batu rowy mi. Jako prze strzeñ



wiel koku ba tu row¹ tra ktu je siê atrium prze bie gaj¹ce od po sa dz ki do po zio mu
za da sze nia, któ re po³¹czo ne s¹ z pa sa ¿a mi komu nika cyj ny mi i ob sza ra mi spe³ -
niaj¹cymi ró ¿ ne fun kcje us³ugo we.

Ce lem zapro jekto wa ne go, zgod nie z oma wia nym stan dar dem, sy ste mu po -
win no byæ za pe w nie nie mo ¿ li wo œci ste ro wa nia przep³ywem dymu w prze strze -
niach komu nika cy j nych ana lizo wa ne go obiektu (na drogach ewa ku a cji).

Cele pro je kto we zo stan¹ osi¹gniê te, je ¿e li w zak³ada nym cza sie pro je kto wym
sy stem ste ro wa nia przep³ywem dymu za pe w ni utrzy ma nie pod sta wy wa r stwy
dymu na zak³adanej wysokoœci.

Efe ktem dzia³ania za pro je kto wanej in sta la cji, do któ re go d¹¿y siê po przez ob -
li cze nia, ana li zê i za bu do wê sy ste mu od dy mia nia, po win na byæ mo ¿ li woœæ pra k -
ty cz nej re a li za cji co naj mniej jed ne go z po ni ¿ szych za³o¿eñ:

• utrzy ma nie bez pie cz nych wa run ków w prze strze ni obie ktu w za siê gu wyjœæ
ewa kua cy j nych i prze strze ni ochron nych oraz dróg doj œcia przez czas nie zbêd ny
u¿yt ko w ni kom do prze j œcia na zewn¹trz b¹dŸ do prze strze ni ochron nych (wy ma -
ga ny czas bez pie cz nej ewa ku a cji);

• utrzy ma nie wa r stwy dymu na za pro je kto wanym/za³o¿o nym po zio mie.

1.3. Ob lic zenie il oœci dymu wp³ywaj¹cego do war stwy dymu.
Ko lumna kon wekc yjna dymu o sy met rii osiow ej

Ko lu m na kon we kcy j na dymu jest ko lumn¹ sy me tryczn¹ (rys. 18 w czê œci
pie r wszej ar ty ku³u i rys. 20) ma so we na tê ¿e nie przep³ywu dymu  na le ¿y ob li -
czyæ z wy ko rzy sta niem rów nañ (1), (2), (3)

z Q
l c- ×0 166

2
5, (1)

kiedy z z m Q z Q
l c c> = +, & ( , ) ,0 071 0 0018

1
3

5
3 (2)

kiedy z z m Q z
l c£ =, & ,0 032

3
5 (3)

gdzie:
zl – wy so koœæ p³omie nia [m],
Qc – kon we kcy j na czêœæ mocy po ¿a ru [kW], (0,7·Q),
z – od leg³oœæ od pod sta wy po ¿a ru do pod sta wy wa r stwy dymu [m],
&m – ma so wy przep³yw dymu w ko lu m nie kon we kcy j nej dymu na wy so ko œci

z [kg/s].
Na le ¿y za zna czyæ, ¿e wzo ry (1), (2), (3) nie uw z glêd niaj¹ ro dza ju spa la ne go

ma te ria³u, któ rych szy b koœæ wy dzie la nia ciep³a jest za le ¿ na od w³aœci wo œci da ne -
go ma te ria³u pa l ne go. Jest to spo wo do wa ne tym, ¿e masa za sy sa ne go po wie trza
do ko lu m ny kon we kcy j nej jest wiê ksza, ni¿ ma so wa szy b koœæ pro du kcji ma te -
ria³ów spa la nia i jej wa r toœæ jest ty l ko i wy³¹cz nie funkcj¹ mocy po ¿a ru. Oczy wi -
œcie na iloœæ gene ro wa ne go dymu ma wp³yw rów nie¿ lo ka li za cja po ¿a ru, któ ry
mo¿e mieæ mie j s ce na œro d ku (po wie trze za sy sa ne jest do ko lu m ny z ka ¿ dej stro -
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ny, wiê ksza iloœæ gene ro wa ne go dymu) lub w na ro ¿ ni ku (mniej po wie trza za ssa -
ne go) po mie sz cze nia/atrium. Kon stru k cja wzo ru zak³ada, ¿e po wie trze za sy sa ne
jest ze wszy stkich stron ko lu m ny kon we kcy j nej, na ca³ej wy so ko œci ko lu m ny,
licz¹c od po zio mu po ¿a ru do do lne go po zio mu wa r stwy dymu.

We wzo rach (1), (2), (3) pa ra metr (z) oz na cza do l ny po ziom wa r stwy dymu
(tak na pra wdê pie r w szej oz na ki dymu, czy li ni ¿ej ni¿ w³aœci wy po ziom wa r stwy

dymu). Na le ¿y za zna czyæ, ¿e
gra ni ca miê dzy warstw¹
dymu, a oto cze niem nie jest
jed noz na cz na i po sia da ob -
szar prze j œcio wy (rys. 21).
Pro je k tuj¹c sy s tem od dy mia -
nia w prze strze niach o du -
¿ych wy so ko œciach, na le ¿y
wzi¹æ pod uwa gê fakt, ¿e stre -
fa prze j œcio wa mo¿e wy no siæ
na wet 10% wy so ko œci da nej
prze strze ni, a tem pe ra tu ra
spa da li nio wo wraz wy so ko -
œci¹, li czon¹ miê dzy do lnym
po zio mem wa r st wy, a naj ni ¿ -
szym po zio mem stre fy prze j -
œcio wej. 
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Rys. 20. Ko lumna kon wekc yjna dymu
o sy met rii osiow ej. Opis oznac zeñ przyj mow any ch

w ob lic zeni ach
îród³o: NFPA 92 Stan dard for Smo ke ma na ge ment Sy stems
in Malls, Atria, and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion.

Rys. 21. Struk tura war stwy dymu
îród³o: NFPA 92 Stan dard for Smo ke ma na ge ment Sy stems in Malls, Atria, and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion.



Na le ¿y rów nie¿ zwró ciæ uwa gê na fakt, ¿e wraz ze wzro stem wy so ko œci, ko lum -
na kon we kcy j na po sze rza siê i w wy so kich atriach o ma³ej po wie rz ch ni pod³ogi
mo¿e dojœæ do sy tu a cji, w któ rych dym za nim do trze do pro je kto wej wa r stwy
dymu, sty kaæ siê bê dzie ze œcia na mi ota czaj¹cymi atrium lub, co go r sza, bê dzie
wp³ywaæ do prze strze ni przy leg³ych. Œred ni ca ko lu m ny kon we kcy j nej li czo na
jest wg wzo ru (4).

d K zp d
= × (4)

gdzie:
dp – œred ni ca ko lu m ny [m],
Kd – sta³a (Kd=0,5).

Je ¿e li œred ni ca wznosz¹cej siê ko lu m ny bê dzie wiê ksza ni¿ wy mia ry w rzu cie
po zio mym atrium, na le ¿y za po biec roz prze strze nia niu siê dymu na prze strze nie
przy leg³e, np. po przez za sto so wa nie ku r tyn dy mo wych wy dzie laj¹cych szcze l nie
kon dy g na cje (rys. 17, czêœæ pie r wsza ar ty ku³u).

1.4. Bal kon owa ko lumna kon wekc yjna dymu

Kie dy ko lu mnê kon we kcyjn¹ dymu sta no wi ko lu m na ba l ko no wa dymu (dym 
wy do sta je siê spod ba l ko nu i wp³ywa do zbio r ni ka dymu (rys. 22) i je ¿e li pa ra -
metr (zb) jest mnie j szy ni¿ 15 m ma so wy przep³yw dymu po wi nien byæ ob li czo ny
z wy ko rzy sta niem rów na nia (5).

& , ( ) ( , )m QW z H
b

= +0 36 0 252
1
3 (5)

gdzie:
W – sze ro koœæ s³upa dymu wyp³ywaj¹cego spod ba l ko nu [m],
zb – wy so koœæ ko lu m ny kon we kcy j nej dymu, li czo na od spo du ba l ko nu do pod -
sta wy wa r stwy dymu [m],
H – wy so koœæ ba l ko nu po wy ¿ej pod sta wy po ¿a ru [m].

Rów na nie (5) nie po win no byæ sto so wa ne, kie dy ró ¿ ni ca te m pe ra tur po miê -
dzy warstw¹ dymu a oto cze niem jest mnie j sza ni¿ 2,2°C.

Sze ro koœæ ko lu m ny dymu W po win na byæ okre œlo na z uw z glêd nie niem obe c -
no œci za bu do wa nych pod ba l ko nem fi zy cz nych ba rier, ta kich jak za bu do wa ne,
w ce lu unie mo¿ li wie nia roz prze strze nia nia siê dymu w po zio mie pod ba l ko nem,
w po przek ba l ko nu ku r ty ny dy mo we (ku r ty ny kie run ko we) (rys. 23). Je ¿e li za -
sto so wa ne zo stan¹ ku r ty ny dy mo we (kana³y kie run kuj¹ce) w po przek ba l ko nu
po win ny mieæ wy so koœæ równ¹ co naj mniej 10% wy so ko œci li czo nej od po sa dz ki
do za da sze nia ba l ko nu. W przy pa d ku bra ku tych ba rier ek wi wa lent sze ro ko œci
s³upa dymu po wi nien byæ ob li czo ny z wy ko rzy sta niem rów na nia (6)

W = w + b (6)
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gdzie: 
W – sze ro koœæ ko lu m ny kon we kcy j nej dymu [m],
w – sze ro koœæ otwo ru z po mie sz cze nia ob jê te go po ¿a rem, z któ re go wyp³ywa dym [m],
b – od leg³oœæ od otwo ru do kra wê dzi ba l ko nu [m].

Ob se r wa cje pod czas ba dañ w du ¿ej ska li wska zuj¹, ¿e rów na nie (6) jest po pra -
w ne dla ko lumn, któ re wyp³ywaj¹ z po mie sz cze nia o sze ro ko œci 5–14 m i ich roz -
prze strze nia nie w po zio mie pod ba l ko nem nie jest ogra ni czo ne za po moc¹
ku r tyn dymowych.

Kie dy ko lu mnê kon we kcyjn¹ dymu sta no wi ko lu m na ba l ko no wa dymu (dym 
wy do sta je siê spod ba l ko nu i wp³ywa do zbio r ni ka dymu) oraz zb jest mnie j sze ni¿ 
15 m i sze ro koœæ ko lu m ny dymu pod ba l ko nem W jest mnie j sza ni¿ 10 m, ma so -
wy przep³yw dymu po wi nien byæ ob li czo ny z wy ko rzy sta niem rów na nia (7).

& , & ( , , )m Q W z W H W
b c b

= × + × × + × -0 59 0 17 10 35 15
1
3

1
5

7
15

7
15 (7)

gdzie:
&m

b
 –ma so wy przep³yw dymu w ko lu m nie wp³ywaj¹cej do zbio r ni ka dymu na wy -

so ko œci zb [kg/s],
&Q – kon we kcy j na moc po ¿a ru [kW],

W – sze ro koœæ s³upa dymu wyp³ywaj¹cego spod ba l ko nu [m].
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Rys. 22. Ba l ko no wa ko lu m na kon we kcy j na dymu. Opis oz na czeñ przy j mo wa nych w ob li cze niach
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [10].



Wzór (7) ba zu je na pod sta wie prze pro wa dzo nych ana liz za po moc¹ pro gra mu
CFD i naj le piej pa su je dla osza co wa nia po wstaj¹cego dymu w wy so kich atriach.
Rów na nie (7) po zwa la tak samo osza co waæ ma so we na tê ¿e nie przep³ywu dymu,
jak rów na nie (5) dla wy so ko œci pod sta wy wa r stwy dymu na po zio mie 15 m od
posadzki. 

Kie dy ko lu mnê kon we kcyjn¹ dymu sta no wi ko lu m na ba l ko no wa dymu (dym 
wy do sta je siê spod ba l ko nu i wp³ywa do zbio r ni ka dymu) oraz zb jest wiê ksze ni¿
15 m i sze ro koœæ ko lu m ny dymu pod ba l ko nem W jest wiê ksza ni¿ 10 m, ale
mnie j sza ni¿ 14 m, ma so wy przep³yw dymu po wi nien byæ ob li czo ny z wy ko rzy -
sta niem rów na nia (8)

& , ( & ) ( , , )m Q W z H
b c b

= × + × +0 2 0 51 15 752
1
3 (8)

Dla ko lu m ny wyp³ywaj¹cej z w¹skie go otwo ru, któ ra wraz ze wzro stem wy so -
ko œci prze kszta³ca siê w ko lu mnê sy me tryczn¹ wzór (7) w re zu l ta cie daje wiêksz¹
wa r toœæ ni¿ wzór (8). Je ¿e li do l ny po ziom pro je kto wej wa r stwy dymu dla ko lu m -
ny ba l ko no wej i ko lu m ny sy me try cz nej za pro je kto wany jest tak, ¿e zb jest wiê ksze 
ni¿ 15 m, na le ¿y po li czyæ i po rów naæ wa r toœæ ma so we go przep³ywu w ko lu m nie
po wsta³ej dla obu sce na riu szy (ko lu m na ba l ko no wa lub ko lu m na sy me try cz na).
Do da l szych ob li czeñ sy ste mu oddymiania nale¿y wybraæ wartoœæ wiêksz¹,
spoœród rozpatrywanych scenariuszy.

Na ry sun ku 24 za mie sz czo no wy kres, w któ rym ze sta wio no wy ni ki ob li czeñ
ma so we go na tê ¿e nia przep³ywu dymu ob li czo ne za po moc¹ rów na nia (5) – li nia
61, rów na nia (7) – li nie 63, rów na nia (8) – li nie 64. Kon we kcy j na moc po ¿a ru wy -
no si³a 1000 kW, wy so koœæ ba l ko nu 5 m, a szerokoœæ wyp³ywu 5 lub 10 m. 

Jak wi daæ, in ten sy w noœæ ma so we go na tê ¿e nia przep³ywu dymu za le ¿y od wie -
lu czyn ni ków, miê dzy in ny mi od wy bra ne go wzo ru i ro dza ju prze strze ni, któr¹
ana li zu je my. W przy pa d ku ni skich atriów no r ma NFPA 92 za le ca ana li zê osta te -
cz ne go pro je ktu sy ste mu od dy mia nia za po moc¹ pro gra mu kla sy CFD.
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Rys. 23. Opis pa ra me trów uw z glêd nia nych w ob li cze niach
îród³o: NFPA 92 Stan dard for Smo ke ma na ge ment Sy stems in Malls, Atria, and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion.



1.5. Ob lic zenie œr edn iej tem per atu ry ko lumny kon wekc yjnej dymu

Œred nia tem pe ra tu ra ko lu m ny kon we kcy j nej dymu po wy ¿ej wy so ko œci
p³omie nia po win na byæ okre œlo na z wy ko rzy sta niem równania (9).

T z T
Q

mC
p o

c

p

( ) = + (9)

gdzie:
Tp – œred nia tem pe ra tu ra ko lu m ny kon we kcy j nej dymu na wy so ko œci z [°C],
To – tem pe ra tu ra oto cze nia [°C],
m – ma so wy przep³yw dymu na wy so ko œci z [kg/s],
Cp – ciep³o w³aœci we ga zów w s³upie dymu (1,0 kJ/kg°C).

Uwa ga: Dla ob li cze nia ma ksy ma l nej wy da j no œci po je dyn cze go pun ktu wyci¹gu
dymu bez wywo³ania zja wi ska za sy sa nia czy ste go po wie trza spod wa r stwy dymu,
na le ¿y w rów na niu (8) za sto so waæ do da t ko wy wspó³czyn nik K opi suj¹cy udzia³
ene r gii prze no szo nej drog¹ kon we kcji i za wa r tej w wa r stwie dymu, w sto sun ku
do ca³ko wi tej ene r gii prze no szo nej drog¹ kon we kcji. W ta kim przy pa d ku rów na -
nie (8) przy j mie po staæ rów na nia (10) 

T T
KQ

mC
p o

c

p

= + (10)

gdzie:
K – czêœæ ene r gii kon we kcy j nej za wa r tej w wa r stwie dymu (przy j mu je siê wa r toœæ 
K rów ne 0,5).
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Rys. 24. Ma so we na tê ¿e nie przep³ywu dymu w za le ¿ no œci od wy so ko œci uno sze nia i sze ro ko œci
wyp³ywu

îród³o: NFPA 92 Stan dard for Smo ke ma na ge ment Sy stems in Malls, Atria, and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion.



1.6. Ob lic zenie mi nim alnej licz by punk tów wyci¹gu dymu

Mi ni ma l na li cz ba pun któw wyci¹gu dymu po win na byæ okre œlo na w taki spo -
sób, aby ma ksy ma l ny przep³yw dymu przez po je dyn czy punkt wyci¹gu dymu na -
stê po wa³ bez wy stê po wa nia zja wi ska za sy sa nia czy ste go po wie trza spod wa r stwy
dymu (ang. plu g ho ling). Zja wi sko za sy sa nia czy ste go po wie trza spod wa r stwy
dymu po wsta je, gdy wa r stwa dymu jest zbyt ma³ej gru bo œci lub gdy wy da j noœæ
we nty la to rów jest zbyt wy so ka. Jego wyst¹pienie zak³óca efektywnoœæ pracy
systemu (rys. 25 i 26).

Na le ¿y za pe w niæ tak¹ li cz bê pun któw wyci¹gu dymu, któ ra wy eli mi nu je to
zja wi sko. Ma ksy ma l ny ob jê to œcio wy wyci¹g dymu przez po je dyn czy punkt
wyci¹gu dymu, bez wyst¹pie nia zja wi ska za sy sa nia po wie trza spod wa r stwy
dymu, po win na byæ okre œlo na z wy ko rzy sta niem rów na nia (11)

& ,V d
T T

T
s o

o

max =
-æ

è
çç

ö

ø
÷÷4 16

5
2

1
2

g
(11)

gdzie:
&Vmax  – ma ksy ma l ne ob jê to œcio we na tê ¿e nia przep³ywu bez wyst¹pie nia zja wi ska

za sy sa nia po wie trza spod wa r stwy dymu w tem pe ra tu rze Ts [m
3/s],

g – wspó³czyn nik lo ka li za cji pun ktu wyci¹gu dymu (bez wy mia ro wy),
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Rys. 25. Zja wis ko za sys ania zim nego po wiet rza spod war stwy dymu
îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4].



Dla pun któw wyci¹gu dymu, któ rych œro dek zna j du je siê nie bli ¿ej ni¿ pod wó j na
ich œred ni ca od naj bli ¿ szej œcia ny, na le ¿y przy j mo waæ wspó³czyn nik g = 1,0. Dla
pun któw wyci¹gu dymu, któ rych œro dek zna j du je siê bli ¿ej ni¿ pod wó j na ich
œred ni ca od naj bli ¿ szej œcia ny, na le ¿y przy j mo waæ wspó³czyn nik g = 0,5, d – g³ê -
bo koœæ wa r stwy dymu po ni ¿ej naj ni ¿ej po³o¿o ne go pun ktu wyci¹gu dymu [m].
Ts – tem pe ra tu ra ab so lu t na wa r stwy dymu [K]. 

Sto su nek wa r to œci d/Di po wi nien byæ wiê kszy, ni¿ 2, gdzie Di sta no wi œred ni cê 
pun któw wyci¹gu dymu. Dla pun któw wyci¹gu dymu o prze kro ju pro stok¹tnym, 
wie l koœæ Di na le ¿y ob li czyæ z wy ko rzy sta niem rów na nia (12).

D
ab

a b
i

=
+

2 (12)

gdzie:
a – d³ugoœæ boku prze kro ju pun ktu wyci¹gu dymu [m],
b – sze ro koœæ boku prze kro ju pun ktu wyci¹gu dymu [m].

Je ¿e li w celu wy eli mino wa nia zja wi ska za sy sa nia po wie trza spod wa r stwy
dymu jest wy ma ga ne za sto so wa nie co naj mniej 2 pun któw wyci¹gu dymu, mi ni -
ma l na od leg³oœæ po miê dzy nimi po win na byæ okre œlo na z wy ko rzy sta niem rów -
na nia (13)

S Vemin
= ×0 9

1
2, (13)

gdzie:
Smin – mi ni ma l na od leg³oœæ po miê dzy kra wê dzia mi pun któw wyci¹gu dymu [m],
Ve – ob jê to œcio we na tê ¿e nie przep³ywu przez je den punkt wyci¹gu dymu [m3/s].
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Ry s. 26. Za le ¿ noœæ ma ksy mal ne go przep³ywu w sto sun ku do tem pe ra tu ry oraz gru bo œci
wa r stwy dymu

îród³o: opra co wa nie w³asne.



1.7. Ob lic zenie ob jêt oœci owego na tê¿ enia przep³ywu dymu

Ob jê to œcio we na tê ¿e nie przep³ywu w wa r stwie dymu o okre œlo nej tem pe ra tu -
rze po win na byæ okre œlo na z wy ko rzy sta niem równania (14)

& &
V

m
=

r
(14)

gdzie:
&V  – ob jê to œcio we na tê ¿e nie wyci¹gu dymu [m3/s],
&m – ma so wy wyci¹g dymu [kg/sec],

r – gê stoœæ dymu w tem pe ra tu rze T [kg/m3].

Gê stoœæ dymu na le ¿y okre œliæ z wy ko rzy sta niem rów na nia (15)

r =
p

RT
atm

s

(15)

gdzie:
patm – ci œ nie nie atmo sfe ry cz ne (Pa) – na le ¿y przy j mo waæ 101325 Pa,
R – ma so wa sta³a ga zo wa rów na 287 [J/kg K],
Ts – tem pe ra tu ra ab so lu t na dymu [K].

W zwi¹zku z tym mi ni maln¹ liczbê pun któw wyci¹gowych ze stre fy dy mo wej
ob li cza my z po ni ¿ sze go wzo ru:

N
V

V
=

&

&
max

(16)

gdzie:
N – li cz ba punktów wy ci¹go wych,
&V  – ob jê to œcio we na tê ¿e nie wyci¹gu dymu [m3/s],
&Vmax  – ma ksy ma l ne ob jê to œcio we na tê ¿e nia przep³ywu bez wyst¹pie nia zja wi ska

za sy sa nia po wie trza spod wa r stwy dymu w tem pe ra tu rze Ts [m
3/s].
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Rys. 27. Za le ¿ noœæ ma ksy mal ne go przep³ywu w sto sun ku do tem pe ra tu ry oraz gru bo œci wa r stwy dymu
îród³o: opra co wa nie w³asne.



W ka ¿ dej stre fie dy mo wej na le ¿y prze wi dzieæ co naj mniej N pun któw wy -
ci¹gu dymu. Zmnie j sze nie li cz by pun któw wyci¹gu dymu jest mo ¿ li we pod wa -
run kiem za pe w nie nia wiê kszej gru bo œci wa r stwy dymu pod kratk¹ wyci¹gow¹. 

1.8. Mak sym alne wy miary zb iorn ików dymu

Przy pro je kto wa niu sy ste mu od dy mia nia bar dzo wa ¿ ne jest prze strze ga nie za -
sad do tycz¹cych za cho wa nia ma ksy ma l nych po wie rz ch ni stref dy mo wych oraz
ich ma ksy ma l nych wy mia rów. Ich prze kro cze nie mo¿e do pro wa dziæ do nad mier -
ne go wych³od ze nia dy mów i ga zów po ¿a ro wych, a co za tym idzie – do zna cz ne go 
ogra ni cze nia efe kty w no œci sy ste mu. 

Z uwa gi na to, ¿e w stan dar dzie NFPA 92 nie okre œlo no wy ma gañ od no œ nie
ma ksy ma l nych (dopu sz cza l nych) po wie rz ch ni stref dy mo wych, pun ktem wyj œ -
cia w tej kwe stii jest no r ma bry ty j ska BS 7346-4: 2003, któ ra sta no wi, i¿ w przy pad -
ku po ¿a ru zna j duj¹cego siê bez po œred nio pod zbio r ni kiem dymu, ma ksy ma l na
po wie rz ch nia do wo l ne go zbio r ni ka po win na wy no siæ 2000 m2, je ¿e li za mon to wa -
no kla py dy mo we lub 2600 m2, je ¿e li za mon to wa no we nty la to ry od dy miaj¹ce.
W przy pa d ku gdy po ¿ar wy stê pu je w po mie sz cze niu s¹sia duj¹cym z prze strze ni¹
za wie raj¹c¹ zbio r nik dymu b¹dŸ zna j du je siê po ni ¿ej an tre so li w tej sa mej prze -
strze ni (np. w jed no- i wielo kondyg nacy j nych cen trach han d lo wych czy w atriach),
ma ksy ma l na dopu sz cza l na po wie rz ch nia po mie sz cze nia po ¿a ro we go (lub an tre -
so li), z któ re go gazy dy mo we mog¹ przep³ywaæ do zbio r ni ka, po win na wy no siæ
1000 m2, je ¿e li za mon to wa no kla py dy mo we lub 1300 m2, je ¿e li za mon to wa no
we nty la to ry od dy miaj¹ce. Ma ksy ma l na po wie rz ch nia zbio r ni ka dymu po win na
wy no siæ 1000 m2, je ¿e li mon to wa ne s¹ kla py dy mo we lub 1300 m2, je ¿e li mon to -
wa ne s¹ we nty la to ry od dy miaj¹ce.

1.9. Za pewn ienie po wiet rza kom pens acy jnego

Aby sy stem od dy mia nia fun kcjo no wa³ po pra w nie, na le ¿y za pe w niæ nap³yw
po wie trza kom pen sacy jne go. Do sta r cza nie po wie trza win no na stê po waæ w spo -
sób auto ma ty cz ny. Nie za le ¿ nie od mie j s ca usy tu o wa nia otwo rów, przez któ re bê -
dzie do sta r czo ne do bu dyn ków po wie trze kom pen sacy j ne, musi byæ ono za wsze
po da wa ne poni¿ej warstwy dymu do strefy, w której powsta³ po¿ar.

Dla sy ste mów, w któ rych prze wi du je siê do sta r cza nie po wie trza ko m pen sa-
cy j ne go za po moc¹ we nty la to rów na wie w nych, ich uru cho mie nie po win no
nast¹piæ po uru cho mie niu we nty la to rów wy wie w nych. Wcze œ nie j sze uru cho -
mie nie (otwo rze nie) otwo rów na po wie trzaj¹cych mog³oby spo wo do waæ nad ci œ -
nie nie w stre fie, w któ rej po wsta³ po ¿ar, a co za tym idzie przep³yw dymu
(„wpy cha nie” dymu) do s¹sied nich nie za dy mio nych stref.

Nad mie r na prê d koœæ przep³ywu po wie trza kom pen sacy jne go, po ni ¿ej wa r s -
twy gor¹cych ga zów i dy mów po ¿a ro wych, mo¿e po wo do waæ mie sza nie siê dymu
z po wie trzem i lo ka l ne po wiê ksza nie gru bo œci wa r stwy dymu, a co za tym idzie
prze ni ka nie (przep³yw dymu do s¹sied niej stre fy dy mo wej) po ni ¿ej do lnej kra -
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wê dzi ku r tyn dy mo wych, któ re zo sta³y za mon to wa ne na za³o¿o nym po zio mie.
Z u wa gi na mo ¿ li woœæ po ja wie nia siê zja wi ska po gru bie nia wa r stwy dymu na
sku tek tur bu len cji spo wo do wa nej zbyt szy b kim nap³ywem, za le ca siê, aby szy b -
koœæ po wie trza uzu pe³niaj¹cego w miejscu kontaktu z warstw¹ gor¹cych gazów
i dy mów by³a mniejsza ni¿ 1 m/s.

W przy pa d ku usu wa nia dymu drog¹ we nty la cji me cha ni cz nej, na le ¿y d¹¿yæ
do tego, aby w przy pa d ku, kie dy po wie trze kom pen sacy j ne bê dzie do sta r cza ne
przez auto ma ty cz nie otwie ra ne drzwi ewa kua cy j ne, szy b koœæ po wie trza nap³ywa - 
j¹cego t¹ drog¹ ze wzglê dów psy cholo gi cz nych, nie prze kra cza³a 5 m/s. Przep³yw
po wie trza w wiê kszych prê d ko œciach po wo du je dys ko m fort i nie po kój u ewa ku -
uj¹cych siê osób, co mo¿e do pro wa dziæ do po wsta nia pa ni ki. Po prze pro wa dze -
niu te stów spra w dzaj¹cych sku te cz noœæ dzia³ania sy ste mów od dy mia nia (m.in.
te sty z wy ko rzy sta niem ciep³ego dymu prze pro wa dza ne wg stan dar du AS
4391-1999 Smo ke ma na ge ment sy stems – Hot smo ke test prze pro wa dzo ne na
ki l ku obie ktach u¿y te cz no œci pu b li cz nej) stwier dzo no, ¿e nap³yw po wie trza
kom pen sacy jne go, zlo kali zo wa ny w bli skiej od leg³oœci od mie j s ca po ten cjal ne go
po ¿a ru, po wo du je si l ne tur bu len cje, poci¹ga nie dymu w kie run ku przyp³ywu
stru mie nia po wie trza kom pen sacy jne go oraz och³od ze nie dymu (zmnie j sze nie
si³ wy po ru). Efe ktem mo¿e byæ lo ka l ne ob ni ¿e nie dymu ku pod³odze, co mo¿e
byæ nie ko rzy st ne w przy pa d ku od pro wa dza nia dymu i ciep³a za po moc¹ gra wita -
cyj ne go sy ste mu od dy mia nia (rys. 28). W pra kty ce za le ca siê, aby prê d koœæ
nap³ywu po wie trza nie prze kra cza³a 3 m/s.
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Rys. 28. Wp³yw nad miern ej prê dkoœci nap³ywu po wiet rza
na przep³yw dymu

îród³o: opra co wa nie w³asne.



W od ró ¿ nie niu od po wszech nie
zna nych i sto so wa nych me tod usu -
wa nia dymu i ciep³a, jego roz prze -
strze nia nie siê mo ¿ na rów nie¿
ogra ni czyæ po przez wy two rze nie
przep³ywu po wie trza prze ciw nie
skie ro wa ne go do kie run ku roz prze -
strze nia nia siê ga zów po ¿a ro wych.

Prze ciw nie ukie run ko wa ny prze -
p³yw mo ¿ na za sto so waæ w celu
ogra ni cze nia roz prze strze nia nia siê
do prze strze ni atrium, po wstaj¹-
ce go pod czas po ¿a ru dymu, je ¿e li
zna j du je siê on w prze strze ni komu -
nika cy j nej przy le g³ej do prze strze ni 

atrium (rys. 29). W celu wy two rze nia przep³ywu, prze strzeñ ko ry ta rza komu -
nika cyj ne go musi byæ od dy mia na z tak¹ wy da j no œci¹, aby œred nia prê d koœæ prze -
p³ywu ukie run kowa ne go od prze strze ni wiel koku batu ro wej do prze strze ni ko -
ry ta rza w prze kro ju po prze cznym wy no si³a Ve, gdzie Ve ob li cza my wg wzo ru (16).
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gdzie: 
Ve – œred nia gra ni cz na wa r toœæ prê d ko œci przep³ywu [m/s],
H – wy so koœæ ko ry ta rza [m],
g – przy spie sze nie zie m skie (9,81 m/s2).

Je ¿e li przep³yw po wie trza sto so wa ny jest do ogra ni cze nia roz prze strze nia nia
siê dymu z prze strze ni atrium do prze strze ni ko ry ta rza (rys. 30) i ko ry tarz zlo -

kali zo wa ny jest po wy ¿ej do lne go
po zio mu wa r stwy dymu, to prze-
p³yw po wie trza w kie run ku od ko -
ry ta rza do prze strze ni wiel koku -
batu ro wej po wi nien mieæ prê d koœæ
ob li czon¹ rów nie¿ wg wzo ru (17).

Je ¿e li przep³yw po wie trza sto so -
wa ny jest do ogra ni cze nia roz prze -
strze nia nia siê dymu z prze strze ni
komu nika cy j nej do prze strze ni wiel-
koku ba tu ro wej (np. atrium, rys. 29) 
i ko ry tarz le¿y po wy ¿ej do lne go po -
zio mu wa r stwy dymu, to przep³yw
po wie trza w kie run ku od ko ry ta rza
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Rys. 29. Za stos owa nie przep³ywu w celu
ogran icz enia roz przes trzeni ania siê dymu

z prze strzeni ko mun ika cyj nej do prze strzeni atrium
îród³o: NFPA 92 Stan dard for Smo ke ma na ge ment Sy -
stems in Malls, Atria, and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion.

Rys. 30. Za stos owa nie przep³ywu w celu
ogran icz enia roz przes trzeni ania siê dymu

z prze strzeni atrium do prze strzeni ko mun ika cyj nej
îród³o: NFPA 92 Stan dard for Smo ke ma na ge ment Sy -
stems in Malls, Atria, and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion.



do prze strze ni wiel koku batu ro wej po wi nien mieæ prê d koœæ ob li czon¹ rów nie¿
wg wzo ru (17)
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gdzie:
Q – moc po ¿a ru [kW], 
z – wy so koœæ od pod sta wy po ¿a ru do pod sta wy otwa r tej przy leg³ej prze strze ni [m].

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e me to dy, w któ rych ukie run ko wa ny przep³yw po wie trza
sto su je siê do za bez pie cze nia przed roz prze strze nia niem siê dymu, nie s¹ po -
wszech nie sto so wa ne w obie ktach pro je kto wa nych i rea li zo wa nych w na szym
kraju.

2. Przyk³ad ob lic zeni owy

W celu prze pro wa dze nia ob li czeñ wy ko rzy sta no wy bran¹ prze strzeñ dwu -
kondy gnacy jne go obie ktu atrialnego. 

Do ana li zy wy bra no stre fê dy mow¹ za pro je kto wan¹ zgod nie z za sa da mi stan -
dar dów opi sa nych w po prze dnich roz dzia³ach. Stre fa dy mo wa nie prze kra cza
2600 m2, od stê py miê dzy ku r ty na mi od dzie laj¹cymi ana li zo wan¹ stre fê dy mow¹
od innych stref dymowych wynosz¹ 60 m.

Maj¹c na uwa dze przed sta wion¹ te o riê do tycz¹c¹ roz prze strze nia nia siê dymu 
i ciep³a, wy bra no naj bar dziej nie ko rzy st ny wa riant, tj. po ¿ar w po mie sz cze niu
zlo kali zo wa nym na pa r te rze po³¹czo nym z prze strze ni¹ atrium. Po mie sz cze nie
ma wy mia ry 10 × 10 m. 

Stre fa chro nio na jest in sta lacj¹ try ska czow¹ stan dar do we go re a go wa nia
o tem pe ra tu rze za dzia³ania 68°C oraz sy ste mem syg na li za cji po ¿a ru SSP.

Kon ce p cja od dy mia nia zak³ada bez po œred nie od dy mia nie prze strze ni po mie -
sz czeñ i pa sa ¿u po przez we nty la to ry od dy miaj¹ce, za mon to wa ne w kon stru kcji
da chu nad pa sa ¿em komu nika cy j nym. 

Zak³ada siê, ¿e po wsta³y w cza sie po ¿a ru dym wyp³ynie z prze strze ni po mie sz -
cze nia do prze strze ni atrium. Zbio r nik dymu sta no wiæ bê dzie prze strzeñ pod su -
fi tow¹ œwie t li ka, zabu do wa ne go nad prze strze ni¹ atrium. Zbio r nik dymu ma
d³ugoœæ 60 m, szerokoœæ 8 m i wysokoœæ 5 m.

W celu za pe w nie nia wa run ków bez pie cz nej ewa ku a cji osób zna j duj¹cych siê
na dru giej kon dy g na cji, za³o¿o no, ¿e naj ni ¿ szy po ziom pro je kto wej wa r stwy
dymu utrzy my waæ siê bê dzie 3,5 m, licz¹c od po zio mu po sa dz ki dru giej kon dy-
gna cji. W celu za bez pie cze nia przed roz prze strze nia niem siê dymu do stref
s¹sied nich na kra ñ cach stref dy mo wych pro je ktu je siê ku r ty ny o wy so ko œci 5 m,
za bu do wa ne w po przek pa sa ¿u, na ca³ej jego sze ro ko œci. Z uwa gi na to, ¿e gra ni ca
miê dzy warstw¹ dymu, a czy stym po wie trzem nie jest jed no rod na, do l ny po ziom
ku r ty ny dy mo wej zna j do waæ siê bê dzie na po zio mie 3 m, licz¹c od po zio mu po-
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sa dz ki dru giej kon dy g na cji (0,5 m ni ¿ej ni¿ do l ny po ziom pro je kto wej wa r stwy
dymu). Gru boœæ wa r stwy dymu pod kra t ka mi wyci¹gowymi wyniesie ok. 4,5 m.
Przekrój analizowanej strefy dymowej zobrazowano na rys. 31, a rzut na rys. 34.

Po nie wa¿ w obie kcie bê dzie za bu do wa na in sta la cja try ska czo wa, na le ¿y okre -
œliæ czas jej za dzia³ania od mo men tu po wsta nia po ¿a ru. Bê dzie to mia³o znacz¹cy
wp³yw na moc po ¿a ru, przy jêt¹ do da l szych obliczeñ.

Do ana li zy przy jê to, i¿ in sta la cja cha ra kte ryzu je siê na stê puj¹cymi pa ra me tra mi:
a) wy so koœæ za bu do wy try ska czy w po mie sz cze niu, w któ rym za³o¿o no po ¿ar

pro je kto wy – 5 m,
b) szy b koœæ za dzia³ania try ska cza RTI 80 (in sta la cja stan dar do we go re a go wa -

nia),
c) tem pe ra tu ra za dzia³ania – 74°C,
d) od leg³oœæ miê dzy try ska cza mi 3,1 m × 3,1 m (roz staw sia t ki try ska czo wej), 
e) krzy wa roz wo ju po ¿a ru szy b ka (a= 0,04689).

Do ob li cze nia szy b ko œci za dzia³ania try ska czy pos³u¿o no siê pro gra mem
kom pu te ro wym DETACT QS, z któ re go wy ni ka, ¿e pie r wszy try skacz zain sta lo -
wa ny w po mie sz cze niu, w któ rym po wsta³ po ¿ar uru cho mi siê po cza sie 202 s.
W tym cza sie po ¿ar osi¹gnie moc 1875,6 kW (rys. 32). W ce lach po rów na w czych
do ko na no ob li czeñ dla try ska czy zain sta lo wa nych w stre fie pod su fi to wej atrium
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Rys. 31. Przek rój anal izo wan ej stre fy dy mow ej. Zo braz owa nie za³o¿eñ do kon cepc ji od dym iania
îród³o: opra co wa nie w³asne.



na wy so ko œci 14 m. Z ob li czeñ wy ni ka, ¿e pie r wszy try skacz, po sia daj¹cy te same
pa ra me try, co try skacz za mon to wa ny w po mie sz cze niu, uru cho mi siê po cza sie
364,8 s przy po ¿a rze o mocy 6189,5 kW (rys. 33).

Maj¹c na uwa dze za³o¿e nia norm, ba da nia do tycz¹ce prê d ko œci roz prze strze -
nia nia siê po ¿a rów w obie ktach han d lo wo -us³ugo wych oraz wy ni ki za dzia³ania
in sta la cji try ska czo wej stwier dzo no, ¿e op ty ma l nym po ¿a rem pro je kto wym na
po trze by prze pro wa dze nia ob li czeñ bê dzie po ¿ar o mocy ca³ko wi tej 3600 kW
(3,6 MW) i mocy kon we kcy j nej 2500 kW (2,5 MW).

Prze pro wa dzo ne ob li cze nia maj¹ na celu zo bra zo wa nie wp³ywu zmian sze ro -
ko œci otwo ru ³¹cz¹cego po mie sz cze nie z prze strze ni¹ pa sa ¿u, z któ re go wyp³ywa
dym oraz wp³ywu zmian od leg³oœci miê dzy kana³ami kie run kuj¹cymi (ku r ty ny
dy mo we) przep³yw dymu pod ba l ko nem (pa sa ¿em komu nika cy j nym) lub ich
brak na wa r to œci wy da j no œci sy ste mu od dy mia nia. Inne pa ra me try wej œcio we ta -
kie jak moc po ¿a ru, tem pe ra tu ra oto cze nia, wymiary geometryczne strefy dy mo -
wej pozostaj¹ bez zmian. 

Ob li cze nia wy ma ga nych pa ra me trów sy ste mu od dy mia nia do ko na no dla
czte rech wa rian tów (sce na riu szy) wg no r my NFPA 92. Wy ni ki wy ma ga nej wy -
da j no œci sy ste mu od dy mia nia w za le ¿ no œci od przy jê tej ge o me trii otwo ru i roz -
sta wu kana³ów kierunkowych przedstawiono w tabeli 1.
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Rys. 32. Czas za dzia³ania try skac za w po mieszc zeniu, w kt órym po wsta³ po ¿ar
(zrzut ekranu pro gramu DETACT QS)

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Ta be la 1. Wy ni ki ob li czo nych wy da j no œci sy ste mu od dy mia nia
dla po szcze gó l nych za³o¿o nych wa rian tów

No r ma Sce na riusz 1 Sce na riusz 2 Sce na riusz 3 Sce na riusz 4

2
9 

A
PF

N

za³o¿e nia dla przy jê tych
sce na riu szy

otwór w=10 m
(bez kana³ów

ka na li zuj¹cych
przep³yw pod

ba l ko nem – ku r -
ty ny dy mo we ty l -

ko na gra ni cy
stre fy dy mo wej)

otwór
w=10,0 m,

kana³y ka na li -
zuj¹ce pod

ba l ko nem w od -
leg³oœci

W=12,0 m)

otwór w=2,0 m,  
(bez kana³ów

ka na li zuj¹cych
przep³yw pod

ba l ko nem – ku r -
ty ny dy mo we ty l -

ko na gra ni cy
stre fy dy mo wej)

otwór w=2,0 m,
kana³y ka na li -

zuj¹ce pod ba l -
ko nem

w od leg³oœci
W=12,0 m

wy ma ga na
wy da j noœæ

[m3/h]

z uwz glêd nie -
 niem za³o¿eñ
do wzo ru (5)

550 009,74 522 764,80 302 991,27 522 764,80

z uw z glêd nie-
niem wzo ru (6)

W>10 – nie
spe³nia za³o¿eñ

wzo ru

W>10 – nie
spe³nia za³o¿eñ

wzo ru

463 978,88 W>10 – nie
spe³nia za³o¿eñ

wzo ru

z uwz glêd nie -
 niem wzo ru (7)

1 051 233,81 997 943,75 568 074,97 997 943,75

îród³o: opra co wa nie w³asne na pod sta wie [4].
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Rys. 33. Czas za dzia³ania try skac za w prze strzeni pod suf ito wej atrium na wysokoœci ok. 14 m
(zrzut ekranu pro gramu DETACT QS)

îród³o: opra co wa nie w³asne.



Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e za³o¿e nia dla wzo ru (4) stan dar du NFPA 92 s¹ ma³o
pre cy zy j ne, po nie wa¿ uw z glêd niaj¹ ty l ko wy ty cz ne z uw z glêd nie niem pa ra me -
tru zb. Zgod nie z NFPA 92 pa ra metr zb okre œla wy so koœæ uno sze nia ko lu m ny
kon we kcy j nej dymu, li czo ny od kra wê dzi wyp³ywu spod ba l ko nu do do lnej pod -
sta wy wa r stwy dymu w zbio r ni ku (rys. 22).

Z ta be li 1 wy ni ka, ¿e ty l ko sce na riusz 3, tj. wa r to œci zb=4,5 m i W=5,0 m
spe³nia w ca³oœci za³o¿e nia okre œlo ne dla wzo ru (6). W po zo sta³ych sce na riu szach 
je den z pa ra me trów nie spe³nia za³o¿eñ no r my, tj. dla sce na riu sza 3 i 4 pa ra metr
zb jest mnie j szy, a wed³ug za³o¿eñ po wi nien byæ wiê kszy ni¿ 15 m.

Dla sce na riu szy, w któ rych je den z pa ra me trów zb lub W jest mnie j szy i jed no -
cze œ nie nie prze kra cza dla da ne go wzo ru dopu sz cza l nych przez no r mê wa r to œci,
ob li cze nia w ta be li za mie sz czo no w ce lach po rów na w czych. Ob li czeñ nie prze -
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Rys. 34. Rzut pa r te ru i piê tra ana li zo wa nej stre fy dy mo wej
îród³o: opra co wa nie w³asne.



pro wa dza no, gdy je den z pa ra me trów zb lub W prze kra cza³ wa r to œci dopu sz cza l -
ne przez no r mê dla da ne go wzo ru. Tak dzie je siê w przy pa d ku sce na riu sza 1, 3 i 4, 
gdzie W prze kra cza do pu sz czaln¹ wa r toœæ (W£10). 

Z uwa gi na to, ¿e za³o¿e nia dla wzo ru (4) NFPA 92 nie sta wiaj¹ wy ma gañ dla
pa ra me trów zb i W, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e wszy stkie sce na riu sze spe³niaj¹ te
za³o¿e nia i wzór ten mo¿e byæ u¿y ty do ob li czeñ wszy stkich sce na riu szy.

W sta r szej wer sji no r my 92 (Edy cja 2007) dla ob li cze nia wy ma ga nych pa ra -
me trów sy ste mu od dy mia nia w przy pa d ku ko lumn ba l ko no wych obo wi¹zywa³
ty l ko wzór (5). Obe c nie obo wi¹zuj¹ca edy cja 2012 no r my NFPA 92 spo wo do wa³a 
pewn¹ nie do god noœæ, co w nie któ rych przy pa d kach kom p li ku je okre œle nie wy -
ma gañ dla sy ste mów oddymiania.

3. Anal iza uzys kany ch obli czeñ i wnio ski

W pra cy przed sta wio no cha ra kte ry stykê roz prze strze nia nia siê dymu i ciep³a
w obie ktach wiel koku baru to wych, za wie raj¹cych prze strzeñ typu atrium. Opi sa -
no wp³yw zmian pa ra me trów geo me try cz nych ana li zo wa nej prze strze ni oraz
mocy po ¿a ru na pa ra me try sy ste mu od dy mia nia, ta kie jak wy ma ga na wy da j noœæ,
iloœæ pun któw wyci¹go wych i ich wza je m ne od leg³oœci oraz przy rost tem pe ra tu -
ry, któ ra ma wp³yw na wy bór kla sy we nty la to ra oraz de fi niu je kla sê od po rno œci
og nio wej kana³ów wyci¹gowych.

W pra cy przed sta wio no ob li cze nia dla ró ¿ nych wa rian tów, uw z glêd niaj¹cych
zmia nê wy mia rów geo me try cz nych otwo ru ³¹cz¹cego po mie sz cze nie z prze strze -
ni¹ atrium oraz roz mie sz cze nie ku r tyn dy mo wych (ekra nów ka na li zuj¹cych).

Ana li zuj¹c wy ni ki ob li czeñ wy ko na nych wg pro ce du ry za wa r tej w no r mie
NFPA 92, przed sta wio nych w ta be li 1 za uwa ¿o no, ¿e wa r to œci wy da j no œci sy ste -
mu od dy mia nia ró ¿ ni¹ siê znacz¹co mimo ¿e przy j mo wa no ta kie same pa ra me try 
zwi¹zane z moc¹ po ¿a ru oraz pa ra me try geo me try cz ne ana li zo wa nej prze strze ni,
m.in. wy mia ry otwo ru z ja kie go wyp³ywa dym do prze strze ni atrium i od leg³oœci
miê dzy kurtynami dymowymi.

Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e za³o¿e nia dla wzo ru (5) stan dar du NFPA 92 s¹ ma³o
pre cy zy j ne, po nie wa¿ uw z glêd niaj¹ ty l ko wy ty cz ne dla pa ra me tru zb (wy so ko œci
uno sze nia ko lu m ny kon we kcy j nej dymu od kra wê dzi wyp³ywu do pod sta wy
war stwy dymu), któ re go wa r toœæ nie mo¿e prze kra czaæ 15 m. Mimo ¿e wzór ten
uw z glêd nia rów nie¿ pa ra metr W (sze ro koœæ s³upa dymu wyp³ywaj¹cego spod bal -
ko nu), to no r ma nie po da je ja kie ma ksy ma l ne wa r to œci mo¿e on przy j mo waæ, jak
ma to mie j s ce w przy pa d ku wzo rów (6) i (7). Teo re ty cz nie, je ¿e li wa r toœæ zb nie
prze kro czy 15 m wzór ten mo ¿ na sto so waæ dla wszy stkich przy pa d ków atriów,
gdzie pa ra metr W mo¿e przy j mo waæ do woln¹ wa r toœæ. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e wa r -
toœæ W jest sum¹ sze ro ko œci otwo ru, z któ re go wyp³ywa dym i sze ro ko œci ba l ko -
nu, spod któ re go dym wyp³ywa do prze strze ni atrium. Patrz¹c z dru giej stro ny
mo ¿ na rów nie¿ stwier dziæ, ¿e je ¿e li W jest wiê ksze od 15 m na le ¿y sto so waæ wzór (7),
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ale prze strzeñ atrium mo¿e mieæ rów nie¿ ta kie wy mia ry geo me try cz ne, gdzie zb

jest mnie j sze ni¿ 15 m, a W wiê ksze ni¿ 10 m. Wa rian tu ta kie go no r ma NFPA nie 
uw z glêd nia, co osta te cz nie po wo du je nie do god no œci w pra wid³owym ob li cze niu
wy ma ga nej wy da j no œci sy ste mu od dy mia nia. Przyk³adem po twier dzaj¹cym to
stwier dze nie jest ze sta wie nie ob li czeñ dla sce na riu sza 3 (ta be la 1). W sce na riu szu
tym wa r to œci W rów na siê 5 m i zb rów na siê 4,5 m, co po wo du je, ¿e do ob li czeñ
mo ¿ na za sto so waæ rów nie¿ wzór (6). Ma so we na tê ¿e nie przep³ywu dymu (mp) ob -
li czo ne wg wzo ru (4) wy no si 92,76 kg/s, a wg wzo ru (6) wy no si 146,62 kg/s.
W kon se k wen cji ró ¿ ni ca miê dzy wy ma gan¹ wy da j no œci¹ sy ste mu od dy mia nia
dla tych przy pa d ków wy no si pra wie 161 000 m3/h. W ta kiej sy tu a cji pro je ktant
mo¿e mieæ dy le mat: czy wy li czo na mnie j sza wy da j noœæ spe³ni wa run ki bez pie cz -
nej ewa ku a cji, mimo ¿e pa ra me try przy jê te do ob li czeñ spe³niaj¹ za³o¿e nia no r -
my? W ta kim przy pa d ku naj bez pie cz niej jest przyj¹æ wa r toœæ wiêksz¹, co jed nak
spo ty ka siê z kry tyk¹ in wes to ra, po nie wa¿ ge ne ru je ko szty bu do wy sy ste mu od -
dy mia nia (wiê ksza wy da j noœæ i ciê ¿ar we nty la to rów, wiê ksza wy ma ga na no œ noœæ
kon stru kcji, na któ rej bêd¹ po sa do wio ne we nty la to ry, wiê ksze prze kro je ka na -
³ów, wiê ksze prze kro je ka b li za si laj¹cych itp.). 

Z ana li zy wzo rów, wg któ rych ob li cza ne jest ma so we na tê ¿e nie przep³ywu
dymu wp³ywaj¹cego do zbio r ni ka dymu wy wnio sko waæ mo ¿ na, ¿e klu czo wy mi
wa r to œcia mi maj¹cymi wp³yw na iloœæ gene ro wa ne go dymi i w kon se k wen cji wy -
da j noœæ sy ste mu od dy mia nia maj¹ pa ra me try zwi¹zane moc¹ po ¿a ru, ge o me tri¹
otwo ru ³¹cz¹cego po mie sz cze nie, z któ re go dym wyp³ywa do prze strze ni atrium,
jak rów nie¿ od leg³oœæ od krawêdzi wyp³ywu do dolnej podstawy warstwy dymu. 

W przy pa d ku no r my NFPA 92 sze ro koœæ s³upa dymu, któ ry wyp³ywa spod
kra wê dzi ba l ko nu za le ¿ na jest od sze ro ko œci ba l ko nu i wie l ko œci otwo ru, z któ re -
go dym wyp³ywa spod ba l ko nu. Je ¿e li pod ba l ko nem brak jest ku r tyn dy mo wych
(ekra nów kie run kuj¹cych) auto ma ty cz nie li czo ny jest ek wi wa lent sze ro ko œci
wyp³ywu (wzór 6, rys. 23).

Z ana li zy nu me ry cz nej CFD [10] przy pa d ków, w któ rych ku r ty ny dy mo we
pod ba l ko na mi pa r te ru i piê tra zlo kali zo wa ne s¹ w od leg³oœci 60 m od sie bie (sce -
na riusz 1 i 3, ta be la 1) wy ni ka, ¿e dym po wo duj¹cy zmnie j sze nie za siê gu wi dzia l -
no œci do wa r to œci mnie j szej ni¿ 10 m, roz prze strze nia siê na sze ro koœæ wiêksz¹
ni¿ li czo ny wg no r my ek wi wa lent. Dla otwo ru o sze ro ko œci w rów nej 2 m ek wi -
wa lent sze ro ko œci wyp³ywu s³upa dymu spod ba l ko nu W wy no si 5 m, a dla sze ro -
ko œci w rów nej 10 m wa r toœæ W wy no si 13 m na pod sta wie prze pro wa dzo nych
ana liz CFD [10] zaob ser wo wa no, ¿e dym przy bie raj¹cy po staæ cien kiej wa r stwy
pod ba l ko nem roz prze strze nia siê na zna cz nej jego d³ugo œci. Na le ¿y za zna czyæ,
¿e roz prze strze niaj¹ca siê wa r stwa dymu pod ba l ko nem, po wo duj¹ca po go r sze nie 
wa run ków bez pie cz nej ewa ku a cji wy stê puje lo ka l nie w ob rê bie otwo ru z po miesz -
cze nia ob jê te go po ¿a rem.

Na pod sta wie ba dañ w³as nych au to rów, prze pro wa dzo nych na obie ktach rze -
czy wi s tych (te sty z gor¹cym dy mem wg AS 4391-1999 [11]) wy ni ka, ¿e ku r ty ny
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dy mo we zlo kali zo wa ne pod ba l ko nem bar dzo do brze ogra ni czaj¹ roz prze strze -
nia nie siê dymu w po zio mie pod po wie rz ch ni¹ ba l ko nu, nie za le ¿ nie czy dym
wyp³ywa z otwo ru o sze ro ko œci 2 czy 10 m do lokalu objêtego po¿arem bêdzie
zmniejszone. 

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ob li czeñ i ana liz stwier dza siê, ¿e ka¿d¹
kon ce pcjê i pro jekt sy ste mu od dy mia nia na le ¿y ana li zo waæ indy widu a l nie, po -
przez po rów na nie wy ni ków ob li czo nych na pod sta wie do stê p nych i mo ¿ li wych
do za sto so wa nia w da nym przy pa d ku stan dar dów. In te graln¹ czê œci¹ kon ce pcji
sy ste mów od dy mia nia po win ny byæ wy ni ki sy mu la cji kom pu te ro wych roz prze -
strze nia nia siê dymu w obie kcie, po twier dzaj¹ce sku te cz noœæ dzia³ania sy ste mu
od dy mia nia, dla ka ¿ de go z ana li zo wa nych sce na riu szy po ¿a ro wych, mimo ¿e
ana li zo wa na prze strzeñ pod wzglê dem geo me try cz nym nie jest skom pli ko wa na.
Ana li za po przez za sto so wa nie pro gra mów kom pu te ro wych daje do bre mo ¿ li wo -
œci we ry fi ka cji zapro jekto wa ne go sy ste mu od dy mia nia szcze gó l nie w przy pa d ku
obie któw o skom pli ko wa nym uk³ad zie ar chi te ktu ry we wnê trz nej oraz umo ¿ li -
wia lo ka l ne okre œle nie da ne go pa ra me tru, maj¹cego wp³yw na wa run ki ewa ku a -
cji cze go no r my nie umo ¿ li wiaj¹. Brak ana li zy kom pu te ro wej mo¿e w skra j nych
przy pa d kach po wo do waæ nie do sza cowa nie lub prze wymia ro wa nie da ne go sy ste -
mu od dy mia nia. 

Na pod sta wie ba dañ w³as nych au to rów stwier dza siê, ¿e szcze góln¹ uwa gê na -
le ¿y zwra caæ rów nie¿ na pro ces re a li za cji (w³aœci wy mon ta¿ i wy ste ro wa nie) i od -
bio ru systemu oddymiania.

Po pra w ne ob li cze nie wy ma ga nych pa ra me trów sy ste mów od dy mia nia i za sto -
so wa nie naj le p szej kla sy pro gra mów kom pu te ro wych nie za pe w ni bez pie cze ñ -
stwa, je ¿e li sy stem od dy mia nia nie bê dzie rze te l nie spra w dzo ny pod czas od bio -
rów i spra w ny pod wzglê dem te ch ni cz nym pod czas eks plo a ta cji obie ktu.
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Me cha ni cal Smo ke Ma na ge ment De sign
Guidelines in La r ge Vo lu me Spa ces witch

Atrium Ba sed on NFPA 92 Stan dard for Smo ke
ma na ge ment Sy stems in Malls, Atria,

and La r ge Spa ces, 2012 Edi tion

All con cept ca l cu la tions that are made for smo ke ma na ge ment sy stem
need to be done ba sed on de sign bu i l ding sha pe ana ly sis. Very im po r tant is
to ve ri fy all ma nu al ca l cu la tions by CFD on a pre li mi na ry de sign sta ge and
by hot smo ke tests on as - bu ild sta ge. CFD si mu la tions are very he l p ful in
ve ri fi ca tion of as su med hot smo ke ex ha ust ef fi cien cy. Hot smo ke tests are
also very im po r tant, espe cial ly in ve ri fi ca tion of smo ke con trol sy stem that
de tects of fire and con trols many im po r tant de vi ces like smoke curtain, fire
dumpers and shutters or any other in case of fire.
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Wy kaz prac dy p lo mo wych ob ro nio nych w SGSP
w 2012 r.
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 37. Ana li za ko sztów dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych w po wie cie ka r tu skim w la tach
2008–2010 [pra ca dy p lo mo wa], Ju sty na Bla do wska; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 50 s.

 38. Za mkniê cie roku ob ro to we go na przyk³ad zie Ko men dy Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po -
¿a r nej w Po zna niu [pra ca dy p lo mo wa], Anna Ma ria B³acho wiak; pro mo tor mgr Jo lan ta Gli ñ ska, 
58 s.

 39. Wp³yw do da t ków ete rów gli ko li na prze bieg izo term na piê cia powie rzch nio we go wy bra -
nych su r fa ktan tów anio no wych [pra ca ma gi ste r ska], Iza be la B³asiak; pro mo tor bryg. prof.
nadzw. dr hab. in¿. An drzej Mi ze r ski, 65 s.

 40. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go wyk³ad zi ny dy wa no -
wej na ba zie w³ókien po lia mi do wych [pra ca ma gi ste r ska], Mie sz ko B³asiak; pro mo tor bryg.
dr Bar ba ra Oœci³owska, 58 s.

 41. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go roz le w ni pa liw p³yn nych na przyk³ad zie
bazy pa liw p³yn nych zlo kali zo wa nej w Ba ry czy [pra ca ma gi ste r ska], Grze gorz B³asz czyk; pro -
mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 62 s.

 42. Sza co wa nie mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia nie bez pie cz nych sub stan cji che mi cz nych w za ma -
chach tero ry sty cz nych [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr B³asz czyk; pro mo tor dr in¿. Ma riusz Ma zu rek, 58 s.

 43. Oce na roz mie sz cze nia i wy po sa ¿e nia Jed no stek Ratow niczo- Gaœ ni czych na te re nie po -
wia tu œwid ni c kie go [pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof Bo ber; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski,
60 s.

 44. Oce na sta nu do sto so wa nia ra tow ni c twa w Pol sce do wy ma gañ stan dar dów Unii Eu ro pe j -
skiej [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Bo bi ñ ski; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 71 s., sch.

 45. Or ga ni za cja sy ste mu za opa trze nia w wodê pod czas ga sze nia po ¿a rów powie rz ch nio wych
zbio r ni ków z rop¹ na ftow¹ [pra ca ma gi ste r ska], Do mi nik Bo che nek; pro mo tor st. bryg. w st.
spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 66 s.

 46. Wp³yw za gro ¿eñ ener ge ty cz nych na stan bez pie cze ñ stwa cy wi l ne go w Pol sce [pra ca in -
¿y nie r ska], Ad rian Bo g da no wicz; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Dwo re cki, 85 s.

 47. Ana li za po rów na w cza pa ra me trów wy trzy ma³oœcio wych sta li zbro je nio wych kla sy A-II
i A -IIIN w wa run kach te r mi cz nych po ¿a ru [pra ca ma gi ste r ska], Ar ka diusz Bo gu cki; pro mo tor
m³. bryg. dr in¿. Re na ta Kamo cka - Bro nisz, 130 s.

 48. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go po wia tu mo nie c kie go ze szcze gó l nym uw z glêd nie -
niem te re nów Bie brza ñ skie go Par ku Na ro do we go [pra ca dy p lo mo wa], Ma ciej Bo lek; pro mo tor
m³. bryg. dr in¿. Ed ward Skie p ko, 43 s.

 49. Po ten cja³ ra to w ni czy PSP do pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych poza gra ni ca mi kra ju
– modu³y ra to w ni cze [pra ca dy p lo mo wa], Vio le ta Bor ko wska; pro mo tor st. kpt. mgr in¿. To -
masz Zwê gli ñ ski, 57 s.

 50. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa nych za bez pie czeñ w mie szal ni 
pasz POL-PASZ Sp. z o.o. w Su cho ¿e brach [pra ca in ¿y nie r ska], Grze gorz Bor ko wski; pro mo tor 
dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 49 s.

 51. Ana li za prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê po wia tu go sty niñ skie go [pra ca in ¿y -
nie r ska], Mi cha³ Bor ko wski; pro mo tor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 81 s.

 52. îród³a wody do ce lów prze ciwpo ¿a ro wych w la sach na te re nie po wia tu s³ubi c kie go [pra -
ca dy p lo mo wa], Mi cha³ Bo ro wy; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 43 s.

 53. Wy ko rzy sta nie po ja z dów i sprzê tu zna j duj¹cego siê na wy po sa ¿e niu jed no stek KSRG
pod czas ewa ku a cji po szko do wa nych na przyk³ad zie wo je wó dz twa lu be l skie go [pra ca dy p lo -
mo wa], Krzy sztof Bo ry siuk; pro mo tor st. kpt. mgr Jo lan ta Mi cha l ska, 44 s.
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 54. Przegl¹d i ana li za roz wi¹zañ da chów w budo w ni c twie mie sz ka nio wym w aspe kcie wy -
ma gañ za cho wa nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Brach; pro mo tor
dr in¿. Pawe³ Su lik, 81 s.

 55. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa ne za bez pie cze nia w dru ka r ni 
of f se to wej [pra ca in ¿y nie r ska], Ad rian Bra le wski; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 63 s.

 56. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie Ku Ÿ nia Ra ci bo r ska [pra ca dy p lo mo wa], To -
masz Bra ñ ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 50 s.

 57. Ana li za przy czyn po ¿a rów na przyk³ad zie po wia tu by to wskie go [pra ca dy p lo mo wa], Ry -
szard Broc; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Piotr Gu ze wski, 44 s.

 58. Fun kcjo no wa nie PSP w stru ktu rach KSRG jako ele ment sy ste mu bez pie cze ñ stwa pa ñ -
stwa [pra ca dy p lo mo wa], Wies³aw Bro dzik; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Jó zef Jan Sko czy las,
69 s.

 59. Ana li za ry zy ka dla wy bra nych sy ste mów in fra stru ktu ry kry ty cz nej [pra ca ma gi ste r ska],
Ma te usz Bro nia r ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 96 s.

 60. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa ne za bez pie cze nia w zak³a-
 dzie PTA we W³oc³awku [pra ca in ¿y nie r ska], Grze gorz Brud no wski; pro mo tor dr in¿. Ma rek
Wo li ñ ski, 84 s.

 61. Isto ta przy wó dz twa w jed no stkach orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca
dy p lo mo wa], Ar let ta Bryk; pro mo tor mgr Sy l wia Kra w czy ñ ska, 43 s.

 62. Ana li za cza su za dzia³ania czu jek po ¿a ro wych przy po mo cy sy mu la cji kom pu te ro wych
[pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Bryl; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 84 s.

 63. Oce na mo ¿ li wo œci za pe w nie nia do sta tecz ne go za opa trze nia w wodê z wy ko rzy sta niem si³ 
i œro d ków w po wie cie ta r no wskim [pra ca dy p lo mo wa], Ja kub Brze ¿a ñ ski; pro mo tor prof. dr
hab. in¿. S³aw czo De nczew, 83 s.

 64. Ba da nie wy trzy ma³oœci na œci ska nie dre w na so s no we go mody fiko wa ne go te r mi cz nie
w wa run kach te m pe ra tur po ¿a ro wych [pra ca ma gi ste r ska], Ja kub Brzó z ka; pro mo tor kpt. dr in¿.
Pawe³ Ogrod nik, 97 s.

 65. Me to dy pod no sze nia od po rno œci og nio wej ele men tów no œ nych kon stru kcji sta lo wej
[pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz Bu czek; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Re na ta Kamo cka - Bro nisz,
43 s.

 66. Stu dium przy pa d ku re a li za cji pro je ktu pn. „NOBEL – ad ap ta cja in no wa cji szwe dz kie go
mo de lu kszta³ce nia w ma³opo l skich jed no stkach Stra ¿y Po ¿a r nych” [pra ca dy p lo mo wa], £ukasz 
Bu czek; pro mo tor st. kpt. mgr in¿. To masz Zwê gli ñ ski, 54 s.

 67. Ana li za za gro ¿eñ w po wie cie so kó l skim w opa r ciu o dane sta ty sty cz ne ze zda rzeñ [pra ca
in ¿y nie r ska], Kin ga Bu æ ko; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz, 58 s.

 68. Pro jekt za bez pie cze nia og nio chron ne go hali pro du kcy j nej kon stru kcji ¿e l be to wej [pra ca
in ¿y nie r ska], Ma r cin Bu g da³; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 99 s.

 69. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz za sto so wa ne za bez pie cze nia w ele k -
tro ciep³owni OZEN PLUS w Wa³czu [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Bu l wan; pro mo tor dr in¿. Ma rek 
Wo li ñ ski, 50 s.

 70. Wp³yw dy na mi ki roz wo ju po ¿a ru na ta kty kê pro wa dze nia akcji ratow niczo- gaœ ni czej
w bu dyn ku mie sz ka l nym [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz Bu³aœ; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ma -
rek Ko ne cki, 63 s.

 71. Kon ce p cja za bez pie cze nia tech ni cz ne go i logi sty cz ne go dzia³añ ra to w ni czych i ga œ ni -
czych w za kre sie za opa trze nia wod ne go dla ob sza ru mia sta i po wia tu Gnie z no [pra ca in ¿y nie r -
ska], An drzej Bu³at; pro mo tor bryg. mgr in¿. Ale ksan der Ada m ski, 81 s.
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 72. Ana li za za gro ¿e nia i za bez pie cze nia p.po¿. zak³adu pro du kcji bi ¿u te rii w Ko sze lów ce
[pra ca ma gi ste r ska], Zbi g niew Bu ra czy ñ ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 60 s.

 73. Opty ma li za cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ków wy ko na nych w te ch no lo gii wie l -
kiej p³yty [pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof By strzy cki; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 63 s.

 74. Sy stem oce ny pra co w ni ków jako jed na z faz pro ce su ka dro we go w Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Ca ban; pro mo tor dr Ewa Fran ko wska, 106 s.

 75. Pla no wa nie ope ra cy j ne za bez pie cze nia im pre zy ma so wej na przyk³ad zie Fe sti wa lu XVII
Przy sta nek Wo o d stock [pra ca dy p lo mo wa], An drzej Ca cek; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na -
wo rol, 51 s.

 76. Ana li za pra cy wy³¹czni ków ró ¿ ni co wopr¹do wych w in sta la cjach po wszech ne go u¿y t ku
[pra ca in ¿y nie r ska], Ar ka diusz Ca³ka; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ry szard Chy bo wski, 54 s.

 77. Ana li za sto so wa nych ma te ria³ów do bu do wy sie ci wo do ci¹go wych w aspe kcie nie za wod -
no œci do sta wy wody do ga sze nia po ¿a rów ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem wy po sa ¿e nia cze -
rpa l ne go w po sta ci hy dran tów [pra ca ma gi ste r ska], Ja kub Ce re nie wicz; pro mo tor prof. dr hab.
in¿. S³aw czo De nczew, 75 s.

 78. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go sto la r ni w Cen trum Kszta³ce nia Pra kty cz ne go w Ra -
do miu [pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Che b do wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 47 s.

 79. Krajo wy Sy stem Nor mali zacy j ny [pra ca dy p lo mo wa], Ra dos³aw Chmiel; pro mo tor
dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 35 s.

 80. Wspó³pra ca z me dia mi pod czas zda rzeñ na szla kach komu nika cy j nych w po wie cie sza -
mo tu l skim [pra ca dy p lo mo wa], Prze mys³aw Cho jan; pro mo tor st. kpt. mgr in¿. Jo an na Sze w -
czyk, 47 s.

 81. Two rze nie al go ry t mu za dzia³ania sy ste mów prze ciwpo ¿a ro wych z wy ko rzy sta niem kom -
pu te ro wej sy mu la cji po ¿a ru [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Cho³uj; pro mo tor m³. bryg. dr in¿.
Pawe³ Kê p ka, 59 s.

 82. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych w wy bra nym pro ce sie tech nolo gi cz nym
[pra ca ma gi ste r ska], Ja kub Chu dzik; pro mo tor dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 103 s.

 83. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go na te re nie po wia tu zgo rze lec kie go [pra ca dy p lo mo -
wa], Wo j ciech Cie leñ; pro mo tor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 55 s.

 84. Ana li za za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych w ho te lu Ka to wi ce [pra ca dy p lo mo wa], Piotr
Cie pa³; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 39 s.

 85. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go hali widowi skowo- spor to wej ERGO
ARENA w So po cie [pra ca in ¿y nie r ska], Ka rol Cie pie la; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz
Ry bi ñ ski, 66 s.

 86. Do bór i oce na wa rian tów ta kty cz nych dla pod od zia³ów re a li zuj¹cych za da nia za opa trze -
nia wod ne go na wy pa dek po ¿a rów w ba zie pa liw p³yn nych w No wej Wsi Wie l kiej [pra ca dy-
plo mo wa], To masz Cza j ka; pro mo tor mgr in¿. Ale ksan der Ada m ski, 52 s.

 87. Ana li za za gro ¿eñ zwi¹za nych z wy do by ciem gazu ³up ko we go [pra ca dy p lo mo wa], Ra -
dos³aw Cza p la; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 47 s.

 88. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we pa sa ¿e rów w œro d kach trans po rtu l¹do we go. Ana li za wy ma -
gañ prze pi so wych i roz wi¹zañ te ch ni cz nych [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Cza p li cki; pro mo tor
dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 56 s.

 89. Ana li za wy ma gañ dla sprzê tu ochro ny oso bi stej stra ¿a ka w za kre sie aktu a l nych prze pi -
sów [pra ca in ¿y nie r ska], Ro bert Cza r ne cki; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Re na ta Kamo cka - Bro -
nisz, 56 s.

 90. Bez pie cze ñ stwo im prez ma so wych w œwie t le obo wi¹zuj¹cych prze pi sów [pra ca dy p lo -
mo wa], Ma ciej Cze r ne cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 34 s.
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 91. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go pa ne li pod³ogo wych
kla sy 22, AC2 fi r my KRONOPOL [pra ca in ¿y nie r ska], An drzej Czu ba cki; pro mo tor bryg.
dr Bar ba ra Oœci³owska, 67 s.

 92. Or ga ni za cja i go to woœæ ope ra cy j na me dium USAR POLAND na przyk³ad zie USAR
Gdañsk [pra ca dy p lo mo wa], To masz Czy¿; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 54 s.

 93. Ana li za wy ko rzy sta nia sprzê tu ratow niczo- gaœni cze go w dzia³aniach ra to w ni czych w la -
tach 2004–2010 na te re nie po wia tu pio tr ko wskie go [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Æwi kli ñ ski; pro -
mo tor dr in¿. Da niel Pie niak, 81 s.

 94. Cha ra kte ry styka roz po zna nych za gro ¿eñ wo je wó dz twa pod la skie go [pra ca dy p lo mo wa],
Krzy sztof Da wi dziuk; pro mo tor m³. bryg. dr Ed ward Skie p ko, 57 s.

 95. Oce na przy go to wa nia grup wod no- nur ko wych PSP do re a li za cji dzia³añ pod wod nych
w za kre sie ra tow ni c twa tech ni cz ne go [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz D¹bro wa; pro mo tor m³.
bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 79 s.

 96. Opty ma li za cja me to dy, do bo ru i wy ko rzy sta nia sprzê tu ra tow ni c twa wyso ko œcio we go do
ewa ku a cji osób z ko lei gon do lo wej w miej s co wo œci Œwie ra dów Zdrój [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr
D¹bro wa; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 78 s.

 97. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go oraz za sto so wa nych za bez pie czeñ w wiel koku batu -
ro wym bu dyn ku ka te go rii ZL I na przyk³ad zie obie ktu CASTORAMA w Ostro w cu Œwiê to -
krzy skim [pra ca in ¿y nie r ska], Kon rad D¹bro wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 58 s.

 98. Mob bing – prze moc psy chi cz na w mie j s cu pra cy [pra ca dy p lo mo wa], Ge no we fa De mbi -
ñ ska; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 45 s.

 99. Ana li za za gro ¿e nia po wo dzio we go wraz z ocen¹ ry zy ka w po wie cie wy szko wskim [pra ca 
ma gi ste r ska], Piotr De ptu³a; pro mo tor prof. dr hab. mgr in¿. Sta nis³aw Bie du g nis, 83 s.

100. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie £uków [pra ca dy p lo mo wa], Bo g dan Dê bo w -
ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 51 s.

101. Spo so by usz cze l nia nia cy stern ko le jo wych trans po rtuj¹cych ma te ria³y nie bez pie cz ne
[pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Do biech; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz, 105 s.

102. Do ja z dy po ¿a ro we w la sach na te re nie po wia tu miê dzy rzec kie go [pra ca dy p lo mo wa],
Krzy sztof Do bkie wicz; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 50 s. 

103. Wy ma ga nia w za kre sie bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w obie ktach przed szko l nych ZLII
i mo ¿ li wo œci do sto so wa nia ist niej¹cych obie któw do aktu a l nych wy mo gów prze pi sów na
przyk³ad zie przed szko la nr 10 w Pie ka rach Œl¹skich [pra ca dy p lo mo wa], Da riusz Do bro wo l ski;
pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 48 s.

104. Ana li za wp³ywu obci¹¿e nia og nio we go na szy b koœæ osi¹gniê cia wa run ków kry ty cz nych
kon stru kcji sta lo wej bu dyn ku „GIGANT” w Kra ko wie [pra ca ma gi ste r ska], Da riusz Do brza ñ -
ski; pro mo tor kpt. dr mgr in¿. Nor bert Tu œ nio, 77 s.

105. Stru ktu ra orga niza cy j na i fun kcjo no wa nie Spe cjali sty cz nej Gru py Wod no- Nur ko wej
w Ko men dzie Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Po zna niu [pra ca dy p lo mo wa], Prze -
mys³aw Do r na; pro mo tor dr Jó zef £abê dz ki, 42 s.

106. Trans gra ni cz na wspó³pra ca ra to w ni cza na przyk³ad zie Do lne go Œl¹ska [pra ca dy p lo mo -
wa], Ma³go rza ta Do wnar; pro mo tor st. kpt. mgr in¿. To masz Zwê gli ñ ski, 49 s.

107. Spe cy fi ka pro wa dze nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych pod czas wy pa d ków dro go wych
na przyk³ad zie tu ne lu w La li kach [pra ca dy p lo mo wa], Ma rek Dr¹¿ek; pro mo tor st. kpt. dr in¿.
To masz Drzy ma³a, 63 s.

108. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go sy ste ma mi tech ni cz ny mi zak³adu
ROYAL-CANIN [pra ca in ¿y nie r ska], Ar tur Dre we cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 49 s.
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109. Spo sób po stê po wa nia na mie j s cu akcji ratow niczo- gaœ ni czej w obie ktach za bez pie czo -
nych czyn ny mi urz¹dze nia mi prze ciwpo ¿aro wy mi na przyk³ad zie Szpi ta la Spe cjali stycz ne go
w O stro³êce [pra ca dy p lo mo wa], Ta de usz Drozd; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 41 s.

110. Oce na sta nu wy szko le nia s³ucha czy i stu den tów w za kre sie kwa lifi ko wa nej pie r wszej po -
mo cy na przyk³ad zie wy bra nych szkó³ po ¿a r ni czych [pra ca in ¿y nie r ska], Gi ze la Drwal; pro mo -
tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 86 s.

111. Ana li za dzia³ania sy ste mu cer ty fi ka cji sprzê tu po¿a r ni cze go [pra ca dy p lo mo wa], £ukasz
Drze wie cki; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 32 s.

112. Oce na wy ko rzy sta nia sprzê tu po¿a r ni cze go pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych na te re -
nie dzia³ania KP PSP w Ku t nie w la tach 2006–2010 [pra ca in ¿y nie r ska], Ma riusz Du d ko wski;
pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 65 s.

113. Ana li za za sto so wa nia mo de lo wa nia stre fo we go do pro gno zo wa nia roz wo ju po ¿a ru w bu -
dyn ku bi b lio te ki pu b li cz nej w Chrza no wie [pra ca ma gi ste r ska], An drzej Du dziak; pro mo tor
st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 64 s.

114. Kon ce p cja za bez pie cze nia logi sty cz ne go d³ugo trwa³ych dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych, na 
ba zie po sia da nych kon te ne rów po ¿a r ni czych bêd¹cych w za so bach Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej 
[pra ca dy p lo mo wa], Ur szu la Du p li cka; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Piotr Rów ni cki, 51 s.

115. Ba da nie za dy mie nia pod czas spa la nia wy bra nych ma te ria³ów wy po sa ¿e nia wnêtrz [pra ca
ma gi ste r ska], £ukasz Duro; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 58 s.

116. Ba da nie wp³ywu dy na mi ki po ¿a ru w bu dyn ku ZL III na spo sób pro wa dze nia akcji ratow -
niczo- gaœ ni czej [pra ca in ¿y nie r ska], Emil Du rys; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ma rek Ko ne cki, 
76 s.

117. Zarz¹dza nie za so ba mi lu dz ki mi w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa], Ja cek 
Dy le wski; pro mo tor dr To masz Szan kin, 47 s.

118. Oce na ry zy ka wy bu chu w zak³ad zie EKOCEM, GÓRA¯D¯E CEMENT SA [pra ca dy-
plo mo wa], Piotr Dy mek; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 48 s.

119. Ana li za szy b ko œci wy dzie la nia ciep³a i dymu przez ma te ria³y epo ksy do we wy two rzo ne
z E pi dia nu 5 [pra ca in ¿y nie r ska], Ma r le na Dy trych; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze -
na Pó³ka, 61 s.

120. Ta kty ka dzia³añ dekon tami nacy j nych przy u¿y ciu kon te ne ra dekon tami nacyj ne go
bêd¹cego na wy po sa ¿e niu Jed no stki Ratow niczo- Gaœ ni czej nr 1 w Ol szty nie [pra ca in ¿y nie r -
ska], Se ba stian Dzia d kie wicz; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 52 s.

121. Oce na do ja z dów po ¿a ro wych w la sach w po wie cie ja no wskim [pra ca in ¿y nie r ska], Ja cek
Dzia dosz; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 46 s.

122. Bez pie cz na eks plo a ta cja wy bra nych prze no œ nych zbio r ni ków ci œ nie nio wych [pra ca dy-
plo mo wa], Jo an na Dzie rzê cka; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz, 50 s.

123. Do zór eks ploa tacy j ny che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l nych [pra ca in ¿y nie r ska], Rafa³
Dziu ba³to wski; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 46 s.

124. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go oraz sto so wa nych za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro -
wych w ma ga zy nie wy so kie go sk³ado wa nia Cen trum Dys try bu cji IKEA Ja ro sty, gm. Mo sz cze -
ni ca [pra ca in ¿y nie r ska], Ad rian Dziu be cki; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 66 s.

125. Ana li za sta nu bez pie cze ñ stwa i hi gie ny pra cy w Ko men dzie Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej w By d go sz czy w la tach 2006-2010 [pra ca in ¿y nie r ska], Ire ne usz Echa ust; pro mo tor
m³. bryg. dr Piotr Ku stra, 44 s.

126. Ko deks ho no ro wy stra ¿a ka [pra ca dy p lo mo wa], Wo j ciech Ej s mont; pro mo tor bryg. mgr
in¿. Ma riusz To po ro wski, 35 s.
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127. Ana li za wp³ywu wie l ko œci stre fy spa la nia na stan za dy mie nia w uk³ad zie po mie sz czeñ
[pra ca ma gi ste r ska], Grze gorz Fa l ko wski; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ma rek Ko ne cki, 71 s.

128. Ana li za mo ¿ li wo œci spe³nie nia wy ma gañ prze ciwpo ¿a ro wych przy wy ko rzy sta niu roz -
wi¹zañ za stê pczych i za mien nych dla wy bra ne go zak³adu pro du kcyj ne go [pra ca in ¿y nie r ska],
Ja kub Fi r lej; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 70 s.

129. Eks per ty za te ch ni cz na sta nu ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej przed szko la nr 69 przy ul. Dzie -
wan ny 19 w Lu b li nie [pra ca dy p lo mo wa], Ma rek Fiu t ka; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 
22 s.

130. Ana li za przy go to wa nia zew nê trz ne go bu dyn ków do pro wa dze nia ewa ku a cji in ter we ncyj -
nej si³ami i œro d ka mi JRG PSP [pra ca ma gi ste r ska], We ro ni ka Fla ga; pro mo tor m³. bryg. dr in¿.
An drzej Ma r ci niak, 66 s.

131. Wy ko rzy sta nie ka me ry ter mowi zy j nej w dzia³aniach profi la kty cz nych i ratow niczo- gaœ -
ni czych w KP PSP Pia se cz no [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Fli sz kie wicz; pro mo tor prof. nadzw.
dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 53 s.

132. Za bez pie cze nia prze ciwwy bu cho we i ppo¿. in sta la cji hydro kra kin go wej w gru pie
LOTOS SA [pra ca dy p lo mo wa], Le szek Fo r me la; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 43 s.

133. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa nych za bez pie czeñ w CEDC
INTERNATIONAL Sp. z o.o. od dzia³ POLMOS Bia³ystok [pra ca ma gi ste r ska], Ma ciej Fo ryœ;
pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 88 s.

134. Ana li za wa run ków te ch ni cz nych w za kre sie ewa ku a cji w bu dyn ku szko l nym na wy bra nym
przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], To masz Fra nas; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 66 s.

135. Ana li za sta nu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go oraz opra co wa nie kon ce pcji po pra wy
w zak³adach DELTA TRANS w Œwiê toch³owi cach [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Fr¹szczak;
pro mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 70 s.

136. Ana li za do sto so wa nia do obo wi¹zuj¹cych prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych domu stu den c -
kie go „SKRZAT” w Czê sto cho wie jako obie ktu zakwa lifi kowa ne go do ka te go rii za gro ¿e nia lu -
dzi ZL V [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ Froch; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 36 s.

137. Zarz¹dza nie za so ba mi logi sty cz ny mi w Ko men dzie Po wia to wej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po -
¿a r nej w Ole c ku [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Ga bruœ; pro mo tor kpt. mgr Rafa³ Zi mo cho cki, 48 s.

138. Nor ma li za cja sprzê tu po¿a r ni cze go jako ele ment po li ty ki ja ko œci [pra ca dy p lo mo wa],
Ma rek Ga brych; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 39 s.

139. Ba da nie wp³ywu d³ugo œci fali de te kto ra na czu³oœæ op ty cz nych czu jek dymu [pra ca ma gi -
ste r ska], Ma r cin Ga³¹zka; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 78 s.

140. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa nych za bez pie czeñ w obie k -
cie produ kcyjno -maga zyno wym na przyk³ad zie Mie j skie go Zak³adu Ko mu ni ka cji w S³up sku
[pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Ga³czy ñ ski; pro mo tor dr in¿. Anna Sza je wska, 49 s.

141. Ba da nie wp³ywu sto p nia roz dro b nie nia py³u otrzy ma ne go z dre w na mody fiko wa ne go te r -
mi cz nie na tem pe ra tu rê zap³onu wa r stwy py³u [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz Ga³ek; pro mo tor
bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 95 s.

142. Ana li za i opty ma li za cja za bez pie czeñ ppo¿. w pro ce sie pro je kto wa nia na przyk³ad zie bu -
dyn ku prze cho wa l ni owo ców i wa rzyw [pra ca dy p lo mo wa], W³adys³aw Gan ca r czyk; pro mo tor
mgr in¿. Zbi g niew Tu zi mek, 42 s.

143. Pro jekt zbio ru æwi czeñ do sko nal¹cych dla za³óg JRG w PSP [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr
Ga r ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 66 s.

144. Ana li za ochro ny in fra stru ktu ry kry ty cz nej na przyk³ad zie wy bra ne go sy ste mu [pra ca ma -
gi ste r ska], An drzej Ga w lik; pro mo tor m³. bryg. dr Pawe³ Kê p ka, 67 s.
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145. Po ja z dy hy bry do we i ele ktry cz ne – za sa dy po stê po wa nia pod czas dzia³añ ra to w ni czych
[pra ca dy p lo mo wa], Ja cek Ga w ro ñ ski; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Prze mys³aw Wy so czy ñ ski,
46 s.

146. Ana li za roz wi¹zañ ergo no mi cz nych sto so wa nych w œro d kach ochron indy widu a l nych
w spe cjali sty cz nych gru pach wy so ko œcio wych w Pol sce [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Ga w ry-
sze w ski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Anna Prê de cka, 86 s.

147. Ana li za pa ra me trów techni czno- takty cz nych po du sz kow ca ANACONDA HT-P400
bêd¹cego na wy po sa ¿e niu JRG 2 Ta r nów. Mo ¿ li woœæ wy ko rzy sta nia podu sz ko w ców
w dzia³aniach ra to w ni czych PSP, Do mi nik G¹ciarz; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Ku picz, 54 s.

148. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie W³osz czo wa [pra ca dy p lo mo wa], Grze gorz
G¹sior; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 59 s.

149. Sy stem lo ka li za cji po ja z dów jako Ÿród³o kon tro li zu ¿y cia pa li wa . Spo sób jego roz li cza nia 
w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa], £ukasz G¹sto³; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿.
Piotr Rów ni cki, 30 s.

150. Ana li za za bez pie cze nia ope racy j ne go po wia tu pu³awskie go [pra ca dy p lo mo wa], To masz
Gê ba la; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 64 s.

151. Ana li za za gro ¿eñ wy stê puj¹cych na te re nie po wia tu z¹bko wi c kie go [pra ca dy p lo mo wa],
Pawe³ Glu za; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 28 s.

152. Ana li za mo ¿ li wo œci sku te cz ne go dzia³ania jed no stek stra ¿y po ¿a r nych w po wie cie oœwiê -
ci m skim w opa r ciu o do stê p ne za so by wody [pra ca in ¿y nie r ska], Do mi nik G³ogo wski; pro mo tor 
prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 93 s.

153. Ana li za wp³ywu zmian pa ra me trów we nty la cji kana³owej na za gro ¿e nie dy mem w ga ra ¿u 
pod zie mnym [pra ca ma gi ste r ska], Bart³omiej G³uszek; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio,
53 s.

154. Ba da nia eks ploa tacy j ne urz¹dzeñ ele ktry cz nych w Ko men dzie Mie j skiej PSP w Ra do miu
[pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Gogu³a; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ry szard Chy bo wski, 72 s.

155. Oce na za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu szpi ta la w Li p nie oraz spo so by do sto -
so wa nia obie ktu do obo wi¹zuj¹cych wy ma gañ ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej [pra ca dy p lo mo wa],
Ja cek Go le cki; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 25 s.

156. Ba da nie wp³ywu usta wie nia i pa ra me trów pr¹do wni cy na jej sku te cz noœæ ga œ nicz¹ przy
wy ko rzy sta niu kom pute ro we go mo de lu ga sze nia [pra ca ma gi ste r ska], Ma r ta Go³asze wska; pro -
mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 128 s.

157. Oce na po pra wno œci pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych przy wy pa d ku komu nika cy j nym
w Wy mys³owie po wiat s³upe cki [pra ca dy p lo mo wa], S³awo mir Go³êbiak; pro mo tor dr in¿. Sta -
nis³aw Li pi ñ ski, 49 s.

158. Oce na za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go ho te lu „S³one cz ny M³yn” w By d go sz czy [pra -
ca in ¿y nie r ska], Miko³aj Go³êbie wski; pro mo tor dr in¿. Da riusz Ra ta j czak, 50 s.

159. Re gio na l ny pro gram edu ka cji i pro fi la kty ki z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w od -
nie sie niu do dzie ci w wie ku wczes no szko l nym na przyk³ad zie po wia tu ko sza liñ skie go [pra ca
dy p lo mo wa], Adam Gon ciarz; pro mo tor mgr Ry szard Prze ta cz nik, 66 s.

160. Ana li za wp³ywu zmian pa ra me trów we nty la cji stru mie nio wej na za gro ¿e nie dy mem
w ga ra ¿u pod zie mnym [pra ca ma gi ste r ska], To masz Gon ta r czyk; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor -
bert Tu œ nio, 79 s.

161. Za sa dy fun kcjo no wa nia i Ÿród³a fi nan so wa nia jed no stek Ocho t ni czej Stra ¿y Po ¿a r nej na
przyk³ad zie po wia tu kwi dzy ñ skie go [pra ca dy p lo mo wa], Ma g da le na Gon ta r ska; pro mo tor
mgr Jo lan ta Gli ñ ska, 42 s.
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162. Pol sko - cze ska wspó³pra ca trans gra ni cz na Stra ¿y Po ¿a r nych na przyk³ad zie wo je wó dz twa 
opo l skie go [pra ca dy p lo mo wa], Be a ta Go rek; pro mo tor st. kpt. mgr in¿. To masz Zwê gli ñ ski,
54 s.

163. Ba da nie za cho wa nia ci¹g³oœci do sta wy pr¹du wy bra nych ka b li ele ktry cz nych pod da nych
od dzia³ywa niu stru mie nia pro mie nio wa nia cie p l ne go [pra ca in ¿y nie r ska], Ma r cin Go rz ko wski;
pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 62 s.

164. Ana li za wy bra nych za gro ¿eñ zwi¹za nych z trans po rtem nie nor maty w nym na ob sza rze
RP [pra ca ma gi ste r ska], Ba r tosz Gos³awski; pro mo tor prof. zw. dr hab. in¿. Sta nis³aw Bie du g -
nis, 85 s.

165. Oce na za gro ¿eñ pro mie nio wa niem jo ni zuj¹cym na ob sza rze Pol ski [pra ca ma gi ste r ska],
Ta de usz Góra; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. in¿. Wo j ciech Fe luch, 93 s.

166. Ana li za przy czyn po wsta wa nia po ¿a rów w la tach 2001-2010 na przyk³ad zie Jed no stki
Ratow niczo- Gaœ ni czej nr 1 Ko men dy Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej we Wroc³awiu
[pra ca dy p lo mo wa], An drzej Gó ra l ski; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 41 s.

167. Oce na mia sta Sie mia no wi ce Œl¹skie w za kre sie wy stê puj¹cych za gro ¿eñ [pra ca dy p lo mo -
wa], Adam Gó re cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 43 s.

168. Ana li za mo ¿ li wo œci prze pro wa dze nia sku te cz nej akcji ra to w ni czej w opa r ciu o sprzêt
bêd¹cy w dys po zy cji JRG PSP Golu b - Do brzyñ [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Gó r ski; pro mo tor
prof. dr hab. in¿. Ma ciej Rafa³owski, 67 s.

169. Ba da nie wp³ywu ci œ nie nia na roz dzia³ wody dla wy bra nych ele men tów wy lo to wych in -
sta la cji try ska czo wych [pra ca ma gi ste r ska], Ma te usz Gra ba; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Wnêk, 63 s.

170. Role ze spo³owe w Ko men dzie Po wia to wej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Wie li cz ce
[pra ca dy p lo mo wa], Do ro ta Gra bo wska; pro mo tor mgr Sy l wia Kra w czy ñ ska, 52 s.

171. Or ga ni za cja ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w re so r cie ob ro ny na ro do wej [pra ca dy p lo mo -
wa], Grze gorz Gracz; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 26 s.

172. Wp³yw ko mu ni ka cji w kszta³to wa niu re la cji inter perso na l nych w kon te k œcie Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej, Iwo na Gro ma dzi ñ ska; pro mo tor mgr Sy l wia Kra w czy ñ ska, 32 s.

173. Ana li za i oce na fun kcjo no wa nia szta bu akcji pod czas dzia³añ ga œ ni czych na przyk³ad zie
po ¿a ru lasu w Ko³at ni ku w gmi nie Wa³cz [pra ca dy p lo mo wa], Mi ros³aw Gru chot; pro mo tor
bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 39 s.

174. Ba da nie wp³ywu spo so bu za pocz¹tko wa nia spa la nia na w³aœci wo œci pa l ne wy bra nych
ga tun ków dre w na [pra ca in ¿y nie r ska], Sy l we ster Gru dzi ñ ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de -
mar Ja s kó³owski, 60 s.

175. Kon ce p cja po pra wy za bu do wy sa mo cho du ratow niczo- gaœni cze go w aspe kcie zwiê ksze -
nia efe kty w no œci i dzia³añ oraz bez pie cze ñ stwa za³óg [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Gru sz czy ñ ski; 
pro mo tor dr W³od zi mierz Ku picz, 71 s.

176. Ko m pe ten cje ad mi ni stra cji i s³u¿b pu b li cz nych w po stê po wa niu na rzecz sy tu a cji po wo -
dzio wych na przyk³ad zie po wia tu Nowy Dwór Gda ñ ski [pra ca ma gi ste r ska], Ja ros³aw Gry ciuk;
pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 76 s.

177. Ana li za techni czno- takty cz na sa mo cho dów po ¿a r ni czych wyko rzy sty wa nych do za bez -
pie cze nia Po rtu Lo t ni cze go im. W³adys³awa Re y mon ta w £odzi [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Gu l -
bas; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Ku picz, 68 s.

178. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz zasto so wa nych za bez pie czeñ w obiek -
tach wy dzia³u No wych Te ch no lo gii Zak³adów RECKITT BENCKISER w No wym Dwo rze
Ma zo wie c kim [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Ha der; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 55 s.
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179. Ochro na prze ciw po¿a ro wa w jed no st ce wo j sko wej [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Haik; pro -
mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 65 s.

180. Oce na mo ¿ li wo œci ope ra cy j nych oraz przy da t no œci po ja z dów ATV -QU A D -ów
w dzia³aniach ra to w ni czych jed no stek PSP na przyk³ad zie wo je wó dz twa mazo wie c kie go [pra ca 
dy p lo mo wa], To masz Hen del; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Piotr Rów ni cki, 42 s.

181. Pro ble my fi nan so wa nia jed no stek Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej na przyk³ad zie Ko men dy
Mie j skiej PSP w Bia³ym sto ku [pra ca dy p lo mo wa], Gra ¿y na He r man; pro mo tor mgr Jo lan ta Gli -
ñ ska, 38 s.

182. Ba da nie rozk³adu cz¹stek w ko mo rze czu j ki op ty cz nej dymu przy spa la niu bezp³omie nio -
wym wy bra nych ma te ria³ów [pra ca ma gi ste r ska], Wa l de mar Ho³ow nia; pro mo tor bryg. dr
in¿. Wa l de mar Wnêk, 60 s.

183. Udzia³ jed no stek KSRG w rato w ni c twie me dy cz nym pod czas wy pa d ków dro go wych
[pra ca dy p lo mo wa], Ma riusz Ira uth; pro mo tor st. kpt. mgr Jo lan ta Mi cha l ska, 32 s.

184. Oce na przy da t no œci pneu ma ty cz nych po du szek pod nosz¹cych w dzia³aniach ratow niczo-
 gaœ ni czych [pra ca in ¿y nie r ska], Emil Iwa ñ czuk; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 47 s.

185. Dzia³ania ra to w ni cze w za kre sie usu wa nia sku t ków po wo dzi na przyk³ad zie po wia tu czê -
sto cho wskie go [pra ca dy p lo mo wa], Wies³aw Ja gu siak; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik,
39 s.

186. Oce na prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê na te re nie mia sta So cha cze wa [pra ca
ma gi ste r ska], Mi cha³ Ja ku biak; pro mo tor prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 62 s.

187. Upra w nie nia i obo wi¹zki stro ny w po stê po wa niu admi ni stra cyj nym przed or ga na mi PSP
[pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof Ja ku biec; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 51 s.

188. Ba da nie wp³ywu szo ko we go ch³od ze nia na zmia nê wy trzy ma³oœci na œci ska nie be to nu
kla sy C 60, 75 z do da t kiem w³ókien poli propy le no wych [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Ja ku bo w -
ski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 83 s.

189. Ba da nia mo ¿ li wo œci wy twa rza nia pian o wy so kiej sta bi l no œci z kon cen tra tów na ba zie
alkiloa midopro pylobe ta in [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz Ja ne czek; pro mo tor bryg. prof. nadzw.
dr hab. in¿. An drzej Mi ze r ski, 52 s.

190. Opty ma li za cja od po rno œci og nio wej kon stru kcji dre w nia nych [pra ca ma gi ste r ska], Mi -
cha³ Ja ni sze wski; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 60 s.

191. Or ga ni za cja akcji ga œ ni czej pod czas ga sze nia po ¿a rów zbio r ni ków o du ¿ej po je mno œci
prze zna czo nych do maga zy no wa nia pro du któw na fto wych [pra ca in ¿y nie r ska], Ar ka diusz Jan -
ko wski; pro mo tor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 76 s.

192. Ana li za mo ¿ li wo œci do sto so wa nia do wy ma gañ techni czno- budow la nych wy so kie go bu -
dyn ku mie szka l ne go na wy bra nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], Ba r tosz Jan ko wski; pro mo -
tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 50 s.

193. Ana li za szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru w po mie sz cze niu pod czas spa la nia p³yt drew no po -
chod nych bioko mpo zy to wych przy u¿y ciu da nych ka lo ry me tru sto ¿ ko we go [pra ca ma gi ste r -
ska], Da riusz Jan ko wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 70 s.

194. Pro jekt bie r ne go za bez pie cze nia og nio chron ne go kon stru kcji bu dyn ku ho te lo we go [pra ca 
ma gi ste r ska], Do mi nik Jan ko wski; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 52 s.

195. Ana li za szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru w po mie sz cze niu pod czas spa la nia dre w na mody fiko -
wa ne go te r mi cz nie przy u¿y ciu da nych ka lo ry me tru sto ¿ ko we go [pra ca ma gi ste r ska], Mi ros³aw
Jan ko wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 51 s.

196. Oce na sta nu wdro ¿e nia pro ce dur ra to w ni czych w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ -
ni czym [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Jan ko wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 56 s.
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197. Ba da nie wp³ywu sto p nia roz dro b nie nia py³u otrzy ma ne go z dre w na mody fiko wa ne go te r -
mi cz nie na tem pe ra tu rê zap³onu ob³oku py³u [pra ca in ¿y nie r ska], To masz Jan ko wski; pro mo tor
bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 56 s.

198. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go pa ne li pod³ogo wych
kla sy 21, AC2 fi r my KRONOPOL [pra ca in ¿y nie r ska], Ad rian Ja no ska; pro mo tor bryg. dr Bar -
ba ra Oœci³owska, 65 s.

199. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go pa ne li pod³ogo wych
kla sy 23, AC3 fi r my KRONOPOL [pra ca in ¿y nie r ska], Ar tur Ja no wski; pro mo tor bryg. dr Bar -
ba ra Oœci³owska, 68 s.

200. Plan po stê po wa nia na wy pa dek wy cie ku amo nia ku na przyk³ad zie przed siê bio r stwa
po³owów i us³ug ry ba c kich „Szku ner” we W³adys³awo wie [pra ca dy p lo mo wa], Ba r tosz Ja nusz;
pro mo tor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Sa la mo no wicz, 43 s.

201. Efe kty w noœæ kszta³ce nia na ku r sie na ucza nia kwali fika cyj ne go sze re go wych Pa ñ stwo wej 
Stra ¿y Po ¿a r nej w Wo je wó dz kim Oœro d ku Szko le nia w Kra ko wie [pra ca dy p lo mo wa], Re na ta
Ja nuœ; pro mo tor bryg. mgr in¿. To masz Na czas, 77 s.

202. Ba da nie rozk³adu cz¹ste czek dymu pod czas spa la nia wy bra nych ma te ria³ów [pra ca in ¿y -
nie r ska], Bar ba ra Ja ros; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 71 s.

203. Za sto so wa nie roz wi¹zañ za mien nych przy prze bu do wie bu dyn ku reha bi li ta cji szpi ta la
Po wia to we go w Zgo rze l cu [pra ca dy p lo mo wa], Hu bert Ja rosz; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra
Oœci³owska, 25 s.

204. Ana li za wska Ÿ ni ków ry zy ka dla wy bra nych za gro ¿eñ w po wie cie œwi no u j skim [pra ca in -
¿y nie r ska], Da niel Ja siak; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz, 50 s.

205. Ana li za za gro ¿eñ zwi¹za nych z za sto so wa niem in ter ne tu w wy bra nych ob sza rach bez pie -
cze ñ stwa [pra ca in ¿y nie r ska], Ka mil Ja strzê b ski; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Bie du g -
nis, 52 s.

206. Kon so li da cja sy ste mów ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, OHSAS 18001 z sy ste mem
bez pie cze ñ stwa jak dla zak³adu du ¿e go ry zy ka po wsta nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej wy ni -
kaj¹cego z prze pi sów pra wa ochro ny œro do wi ska – w powi¹za niu z me to dyk¹ kon tro li zin te gro -
wane go sy ste mu [pra ca dy p lo mo wa], Adam Ja wo r ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 47 s.

207. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie dê bi c kim [pra ca ma gi ste r ska], Do -
mi nik Je leñ; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 66 s.

208. Ana li za za gro ¿eñ i oce na bez pie cze ñ stwa che mi cz ne go w zak³ad zie Eu ro fo am Pol ska
Sp. z o.o. w Zgie rzu [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Jê drze j czak; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska,
60 s.

209. Me to dy pod no sze nia od po rno œci og nio wej ele men tów kon stru kcji sta lo wych [pra ca dy-
plo mo wa], Ro bert Jo r gas; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 45 s.

210. Ele men ty ra tow ni c twa me dy cz ne go pod czas dzia³añ ra to w ni czych pro wa dzo nych przez
Spe cja li sty czne Gru py Ra tow ni c twa Wyso ko œcio we go PSP [pra ca dy p lo mo wa], An drzej Ju ro -
wicz; pro mo tor st. kpt. mgr Jo lan ta Mi cha l ska, 55 s.

211. Cha ra kte ry styka po wo dzi 2010 na przyk³ad zie po wia tu sta szo wskie go [pra ca dy p lo mo -
wa], Ja ros³aw Ju sz czyk; pro mo tor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 63 s.

212. Oce na fun kcjo no wa nia sy ste mu ³¹czno œci w KM PSP w Po zna niu, w aspe kcie mi gra cji do 
³¹czno œci cy fro wej [pra ca dy p lo mo wa], Mi cha³ Ka cz ma rek; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek
Chrzê stek, 48 s.

213. Ra dio we sy ste my ³¹czno œci ru cho mej – ana li za techni czno-e ksploa tacyj na w aspe kcie za -
sto so wa nia ich w sie ci ³¹czno œci ra tow ni c twa [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Ka cz ma rek; pro mo tor
m³. bryg. dr in¿. Ja cek Chrzê stek, 59 s.
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214. Oce na Ÿró de³ wody do ce lów prze ciwpo ¿a ro wych w la sach w po wie cie rze szo wskim
[pra ca in ¿y nie r ska], Da riusz Ka czor; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 62 s.

215. Oce na wy po sa ¿e nia jed no stek orga niza cy j nych PSP w wo je wó dztwie pod kar pa c kim
w po ja z dy i sprzêt po ¿a r ni czy wyko rzy sty wa ny do ga sze nia po ¿a rów la sów [pra ca ma gi ste r ska], 
To masz Ka czor; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 75 s.

216. Stan za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go zak³adu wy twa rzaj¹cego ace ty len – wy bra ne za -
gad nie nia [pra ca dy p lo mo wa], Da riusz Ka le ta; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na
Pó³ka, 54 s.

217. Ba da nie wp³ywu pre pa ra tów og nio chron nych na emi sjê ga zów to ksy cz nych pod czas
rozk³adu ter mi cz ne go dre w na jod³owe go [pra ca ma gi ste r ska], Ja cek Ka lin ko; pro mo tor bryg.
dr Bar ba ra Oœci³owska, 91 s.

218. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go zak³adu du ¿e go ry zy ka „GASPOL”
w £om¿y [pra ca ma gi ste r ska], An drzej Ka li no wski; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. in¿. Ja nusz
Ry bi ñ ski, 65 s.

219. Ana li za wy trzy ma³oœci kon stru kcji sta lo wych w wa run kach od dzia³ywa nia te m pe ra tur
po ¿a ro wych [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Ka³wak; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 60 s.

220. Ana li za wy ko rzy sta nia sy ste mów in fo r ma cji prze strzen nej w jed no stkach ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej na przyk³ad zie po wia tu pi l skie go [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Ka mi ñ ski; pro mo tor 
m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 60 s.

221. Po pra wa efe kty w no œci dzia³añ ope ra cy j nych i pra cy orga niza cy j nej Pa ñ stwo wej Stra ¿y
Po ¿a r nej po przez wy ko rzy sta nie na rzê dzi info rma ty cz nych [pra ca dy p lo mo wa], Ar ka diusz Ka -
niak; pro mo tor kpt. mgr in¿. Ka rol Kre ñ ski, 61 s.

222. Po stê po wa nie admi ni stra cyj ne pod czas czyn no œci kontrol no-roz pozna w czych [pra ca dy -
p lo mo wa], Ma riusz Kan to rek; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 52 s.

223. Ana li za mo ¿ li wo œci pro wa dze nia efe kty w nych dzia³añ ga œ ni czych w opa r ciu o dys pozy -
cy j ne za so by wody w re jo nie dzia³ania JRG nr 2 w Kra ko wie [pra ca in ¿y nie r ska], Da wid Ka r po -
wicz; pro mo tor prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 61 s.

224. Zarz¹dza nie ze spo³em w opa r ciu o regu³y spo³ecz ne wy wie ra nia wp³ywu [pra ca dy p lo -
mo wa], Ma r ta Ka r ska; pro mo tor mgr Sy l wia Kra w czy ñ ska, 42 s.

225. Ana li za bez pie cze ñ stwa pra cy pra co w ni ka sta cji bazy pa liw p³yn nych na przyk³ad zie sta -
cji „BLISKA” w Je d wa b nym [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Ka r wo wski; pro mo tor st. kpt.
dr in¿. Anna Prê de cka, 112 s.

226. Ana li za prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê po wia tu bar to szyc kie go [pra ca in ¿y -
nie r ska], Grze gorz Ka szu ba; pro mo tor dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 56 s.

227. Ana li za sta nu ra tow ni c twa wyso ko œcio wego- œmig³ow co we go PSP w œwie t le wy ma gañ
i roz wi¹zañ œwia to wych [pra ca ma gi ste r ska], S³awo mir Kata; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja -
nusz Ry bi ñ ski, 57 s.

228. Cha ra kte ry styka takty czno- techni cz na i po rów na nie pod wzglê dem wy ko rzy sta nia ciê ¿ -
kich sa mo cho dów ga œ ni czych w po wie cie pru sz ko wskim [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Kawa³ek;
pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Ku picz, 75 s.

229. Pro ble my orga niza cy j ne i te ch ni cz ne de kon tami na cji obie któw za la nych pod czas po wo -
dzi z wy ko rzy sta niem do stê p ne go sprzê tu [pra ca in ¿y nie r ska], Ar tur K¹dzie la; pro mo tor
dr Jó zef £abê dz ki, 65 s.

230. Ana li za, wa run ki pro wa dze nia do cho dzeñ i usta le nie przy pusz cza l nej przy czy ny po wsta -
nia po ¿a ru w bu dyn ku mie sz ka l nym w miej s co wo œci Hu mni ska w dniu 30.12.2008 r., Ja cek Kê -
dra; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 34 s.
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231. Spe cy fi ka ewa ku a cji osób z bu dyn ku are sztu œle d cze go w Che³mnie [pra ca dy p lo mo wa],
Adam Kie³ba sie wicz; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 34 s.

232. Opra co wa nie pro je ktu pro ce du ry w za kre sie bez pie cz ne go pro wa dze nia de kon tami na cji
ma so wej [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Kie rzek; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak,
96 s.

233. Ba da nie wp³ywu pre pa ra tów og nio chron nych na emi sjê ga zów to ksy cz nych pod czas
rozk³adu ter mi cz ne go dre w na bu ko we go [pra ca ma gi ste r ska], Ar tur Ki jan ka; pro mo tor bryg.
dr Bar ba ra Oœci³owska, 85 s.

234. Ana li za ry zy ka za gro ¿eñ mie j s co wych w po wie cie ku t no wskim na pod sta wie da nych
z pro gra mu SWD-ST [pra ca in ¿y nie r ska], Ar tur Ki ko si cki; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz,
57 s.

235. Wa³y prze ciwpo wo dzio we – bu do wa oraz spo so by ich za bez pie cze nia pod czas po wo dzi
[pra ca dy p lo mo wa], Ma rek Ki l ja ñ ski; pro mo tor kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 60 s.

236. Oce na wy ko rzy sta nia ze w nê trz nych Ÿró de³ wody pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych na 
te re nie po wia tu ole skie go w la tach 2006–2010 [pra ca in ¿y nie r ska], To biasz Kla ma; pro mo tor
m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 78 s.

237. Spo so by zwiê ksza nia bez pie cze ñ stwa eks plo a ta cji bazy pa liw PKN ORLEN w Mo œci -
skach SA [pra ca in ¿y nie r ska], Krzy sztof Kla rzak; pro mo tor dr in¿. Ma riusz Ma zu rek, 71 s.

238. Mo ty wa cja – jej rola i zna cze nie w pro ce sie pra cy [pra ca dy p lo mo wa], Da nu ta Kla rzy ñ -
ska; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 65 s.

239. Ana li za zda rzeñ i oce na wy po sa ¿e nia w sprzêt ratow niczo -gaœ ni czy po wia tu bi³go ra j skie -
go [pra ca in ¿y nie r ska], Rafa³ Kle cha; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 61 s.

240. Ana li za wa run ków techni czno- budow la nych oraz or ga ni za cji ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej 
w wielo kondy gnacy j nym bu dyn ku biu ro wym na wy bra nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska],
£ukasz Kli ma sze wski, Ma riusz Pe cio, 76 s.

241. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie £êka Opa to wska [pra ca dy p lo mo wa], Ur szu la 
K³od ni cka; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 46 s.

242. Ana li za wa run ków ewa ku a cji z klu bów mu zy cz nych przy wy ko rzy sta niu kom pu te ro wej
sy mu la cji ewa ku a cji [pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof K³os; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p -
ka, 111 s.

243. Ana li za wy ko rzy sta nia pro gra mu kom pute ro we go JET do ob li czeñ pa ra me trów po ¿a ru
we wnê trz ne go [pra ca ma gi ste r ska], Ro bert K³os; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ma rek Ko ne cki, 
56 s.

244. Za sto so wa nie ele ktro ni cz nych sy ste mów wy mia ny in fo r ma cji w dzia³al no œci wy dzia³ów
ope ra cy j nych woj. ³ódz kie go w kon te k œcie two rze nia, aktu a li za cji i wy ko rzy sta nia pla nów ra-
 to w ni czych [pra ca dy p lo mo wa], Mi cha³ K³osi ñ ski; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Da riusz Ma r czyñ -
ski, 41 s.

245. Oce na wy bra ne go bu dyn ku u¿y te cz no œci pu b li cz nej w za kre sie przy go to wa nia do pro wa -
dze nia dzia³añ ra to w ni czych [pra ca dy p lo mo wa], To masz Kmak; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze -
gorz Dzieñ, 51 s.

246. Ana li za zin te gro wane go sy ste mu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go na Sta dio nie Na ro do wym
[pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Kno tek; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 90 s.

247. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa nych za bez pie czeñ w zak³ad -
zie poli gra fi cz nym [pra ca ma gi ste r ska], Rafa³ Kno tek; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 82 s.

248. Po stê po wa nie do wo do we w po stê po wa niu admi ni stra cyj nym [pra ca dy p lo mo wa], Piotr
Ko bie la; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 32 s.
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249. Or ga ni za cja dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych si³ pie r wsze go rzu tu w wa run kach ob ni ¿o -
nych sta nów oso bo wych JRG PSP [pra ca in ¿y nie r ska], Da mian Koby³ka; pro mo tor bryg. dr in¿.
Sta nis³aw Li pi ñ ski, 88 s.

250. Oce na stan dar dów wy po sa ¿e nia plu to nów ga œ ni czych wchodz¹cych w sk³ad ga œ ni czych
ko m pa nii od wo do wych na przyk³ad zie Ko m pa nii Ga œ ni czej „Szcze cin” COO [pra ca dy p lo mo -
wa], Ce za ry Ko ca no wski; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Ta de usz Jo pek, 51 s.

251. Opra co wa nie za sad prze pro wa dza nia roz po zna nia bez po œred nie go w dzia³aniach ra to w -
ni czych [pra ca ma gi ste r ska], Ma rek Ko cie l ski; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 61 s.

252. Nie le ga l ne sk³ado wi ska od pa dów jako isto t ny ele ment nie ko rzy st nie wp³ywaj¹cy na bez -
pie cze ñ stwo eko lo gi cz ne [pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Ko cz ko daj; pro mo tor dr Da riusz Dmo -
cho wski, 50 s.

253. Przegl¹d i ana li za roz wi¹zañ termo izola cy j nych w budo w ni c twie mie sz ka nio wym
w aspe kcie za cho wa nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Ko kot; pro -
mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 68 s.

254. Ba da nie wy trzy ma³oœci dre w na œwier ko we go w wa run kach po po ¿a ro wych [pra ca ma gi -
ste r ska], Adam Ko lad; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 64 s.

255. Me to dy ka i sku te cz noœæ neu tra li za cji cie czy ro po po chod nych w trans po rcie dro go wym
pod czas awa rii [pra ca in ¿y nie r ska], Adam Ko³ako wski; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 47 s.

256. Ana li za po rów na w cza w³aœci wo œci termo kine ty cz nych wy bra nych ga tun ków dre w na
egzo ty cz ne go i krajo we go [pra ca in ¿y nie r ska], Al bert Ko³at; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Ja skó³owski, 84 s.

257. Ro dza je i kla sy fi ka cja wy bu chów mo ¿ li wych do wyst¹pie nia w prze my œle [pra ca dy p lo -
mo wa], Zdzis³aw Ko³ba siuk; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 37 s.

258. Psy cho logi cz ne aspe kty po wia da mia nia o za gro ¿e niu i ewa ku a cji [pra ca dy p lo mo wa],
Anna Ko³od ziej -Sa ra mak; pro mo tor mgr Sy l wia Kra w czy ñ ska, 46 s.

259. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie po zna ñ skim [pra ca ma gi ste r ska],
Rafa³ Ko mi no wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 104 s.

260. Oce na po ten cja l nych strat po wo dzio wych dla aglo me ra cji wa r sza wskiej [pra ca ma gi ste r -
ska], Piotr Ko mo ro wski; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. in¿. Wo j ciech Fe luch, 102 s.

261. Sce na riu sze kry zy so we oraz wa run ki bez pie cze ñ stwa u¿yt ko w ni ków me tra w Wa r sza wie
[pra ca in ¿y nie r ska], An drzej Kon dra ciuk; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 68 s.

262. Mo de lo wa nie sce na riu szy zda rzeñ z wy ko rzy sta niem rozk³adów sta ty sty cz nych zwi¹za -
nych z wy bra ny mi infra stru ktu ra mi kry ty cz ny mi [pra ca ma gi ste r ska], Ce za ry Ko nie cz ny; pro -
mo tor prof. dr hab. Je rzy Wo la nin, 130 s.

263. Ba da nie wp³ywu pre pa ra tów og nio chron nych na emi sjê ga zów to ksy cz nych pod czas
rozk³adu ter mi cz ne go dre w na œwier ko we go [pra ca ma gi ste r ska], Ty be riusz Ko niuch; pro mo tor
bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 73 s.

264. Rola oce ny za gro ¿e nia wy bu chem w sy ste mie za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa pra cy
w Spó³ce Ke mi pol Sp. z o.o. [pra ca ma gi ste r ska], Ja ros³aw Ko no pa cki; pro mo tor dr in¿. Ma rek
Wo li ñ ski, 57 s.

265. Or ga ni za cja ra tow ni c twa me dy cz ne go w jed no stkach pod leg³ych i nad zo ro wa nych przez
MSW [pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof Ko ñ cze wski; pro mo tor dr To masz Szan kin, 43 s.

266. Ana li za mo ¿ li wo œci pro wa dze nia efe kty w nych dzia³añ ga œ ni czych w opa r ciu o dys pozy -
cy j ne za so by wody w po wie cie mie cho wskim [pra ca in ¿y nie r ska], Prze mys³aw Ko peæ; pro mo -
tor prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 67 s.

267. Kon ce p cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go za byt ko we go bu dyn ku œred niowy so kie go [pra ca
dy p lo mo wa], Piotr Ko per; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Ed ward Skie p ko, 36 s.
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268. Wp³yw za gro ¿e nia osu wi sko we go na te re nie po³ud nio wej Pol ski na bez pie cze ñ stwo lud -
no œci [pra ca in ¿y nie r ska], Kon rad Ko r ne luk; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Wo j ciech Fe luch, 57 s.

269. Spo so by ewa ku a cji w cza sie im prez ma so wych przy u¿y ciu si³ i œro d ków PSP [pra ca in ¿y -
nie r ska], Pawe³ Ko r ni luk; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 87 s.

270. Me to dy ka bu do wy map za gro ¿eñ i map ry zy ka na przyk³ad zie mia sta Kie l ce [pra ca ma gi -
ste r ska], Ma r cin Ko ry t ni cki; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 84 s.

271. Wp³yw pa ra me trów prze mian fa zo wych pod czas awa rii bu t li za wie raj¹cych gaz LPG na
kon ce pcjê dzia³añ ra to w ni czych [pra ca ma gi ste r ska], Piotr Ko so wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. 
Wo j ciech Ja rosz, 88 s.

272. Ana li za sta nu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w bu dyn ku ZL II na przyk³ad zie szpi ta la po -
wia to we go w Su chej Be ski dz kiej [pra ca in ¿y nie r ska], Ka rol Ko stka; pro mo tor st. kpt. dr in¿.
Ma riusz Pe cio, 54 s.

273. Ana li za pa ra me trów wy trzy ma³oœcio wych sta li B500SP w pod wy ¿szo nych tem pe ra tu -
rach [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Ko strze wa; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Re na ta Kamo cka - Bro -
nisz, 76 s.

274. Iden ty fi ka cja za gro ¿eñ mikro biolo gi cz nych wy stê puj¹cych w po wie trzu we wnê trz nym
w po mie sz cze niach SGSP [pra ca in ¿y nie r ska], Sy l wia Ko sut; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Anna Prê -
de cka, 73 s.

275. Oce na wy ko rzy sta nia sprzê tu ratow niczo- gaœni cze go pod czas akcji ra to w ni czych w po -
wie cie z¹bko wi c kim [pra ca dy p lo mo wa], Jó zef Ko sza³ka; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod -
nik, 48 s.

276. Ana li za za sto so wa nych za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych oraz te ch ni cz nych wa run ków
ewa ku a cji w obie ktach che mii prze mys³owej na wy bra nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], Ra -
dos³aw Ko szy ko wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 73 s.

277. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w gmi nie Ko lu sz ki [pra ca dy p lo mo wa], Ma te -
usz Ko ty nia; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 47 s.

278. Za po bie ga nie za gro ¿e niom i bez pie cze ñ stwo oby wa te li jako pod sta wo we za da nie or ga -
nów ad mi ni stra cji [pra ca dy p lo mo wa], Ma³go rza ta Ko ty ñ ska; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³
Kê p ka, 57 s.

279. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go wy twó r ni mas bi tu mi cz nych PBDiM
Sp. z o.o. w Mi ñ sku Ma zo wie c kim [pra ca ma gi ste r ska], Ag nie sz ka Ko wa l czyk; pro mo tor m³.
bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 60 s.

280. Ana li za fun kcjo na l na Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny In fra stru ktu ry Kry ty cz nej [pra ca
in ¿y nie r ska], Ewe li na Ko wa l czyk; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 54 s.

281. Wa run ki ewa ku a cji z uw z glêd nie niem eks per ty zy te ch ni cz nej na przyk³ad zie oœro d ka
wcza so we go „Za ci sze” w Tu ra wie [pra ca dy p lo mo wa], Ire na Ko wa l czyk; pro mo tor bryg.
dr in¿. Pawe³ Ja nik, 55 s.

282. Oce na su per mar ke tu sie ci KAUFLAND w Sta lo wej Woli w za kre sie przy go to wa nia do
pro wa dze nia dzia³añ ra to w ni czych [pra ca dy p lo mo wa], Wo j ciech Ko wa lik; pro mo tor bryg.
dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 56 s.

283. Ana li za za bez pie cze nia ope racy j ne go wo je wó dz twa warmiñ sko-ma zur skie go [pra ca ma -
gi ste r ska], Ja kub Ko wa l ski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 111 s.

284. Przy go to wa nie Spe cjali sty cz nej Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni czej do trans po rtu lo t ni -
cze go [pra ca dy p lo mo wa], Ja ros³aw Ko wa l ski; pro mo tor dr Jó zef £abê dz ki, 59 s.

285. Ana li za er go no mii wa run ków pra cy na przyk³ad zie JRG SGSP oraz JRG nr 3 w Wa r sza -
wie [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Ko wa l ski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Anna Prê de cka, 67 s.
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286. Ana li za sy ste mu za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych na przyk³ad zie zak³adu Co lepCCL
Sp. z o.o. w Kle sz czo wie [pra ca in ¿y nie r ska], Prze mys³aw Ko wa l ski; pro mo tor bryg. mgr in¿.
Zbi g niew Tu zi mek, 58 s.

287. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie pi skim [pra ca ma gi ste r ska], Le szek 
Ko w na cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 54 s.

288. Opra co wa nie pro je ktu pro ce du ry w za kre sie dzia³añ ra to w ni czych w wy pa d kach dro go -
wych sa mo cho dów ciê ¿a ro wych prze wo¿¹cych cie cze i gazy pa l ne [pra ca ma gi ste r ska], Ja kub
Ko zak; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 75 s.

289. Ana li za termo grawi metry cz na i spe ktrofo tome trycz na w IR wy bra nych ma te ria³ów po li -
me ro wych [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Ko zio³; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na
Pó³ka, 88 s.

290. Wy ty cz ne po stê po wa nia ratow niczo- gaœni cze go pod czas zda rzeñ z udzia³em LPG [pra ca
in ¿y nie r ska], Ma te usz Koz³owski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Sa la mo no wicz, 80 s.

291. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie I³awa [pra ca dy p lo mo wa], Wo j ciech Ko ¿u -
cho wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 40 s.

292. Ana li za prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia wod ne go do zew nê trz ne go ga sze nia po ¿a ru
w E le ktro ciep³owni Nowa Sa rzy na Sp. z o.o. [pra ca dy p lo mo wa], Ro bert Kra je wski; pro mo tor
bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 44 s.

293. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie w¹brze skim [pra ca ma gi ste r ska],
Da wid Kra j nik; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 66 s.

294. Oce na za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych sto so wa nych na te re nie Bazy Pa liw P³yn nych
w Za wa dów ce [pra ca dy p lo mo wa], Grze gorz Kra ska; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk,
50 s.

295. Ana li za wy da j no œci cie p l nej wy bra nych ma te ria³ów po li me ro wych [pra ca in ¿y nie r ska],
Ar ka diusz Kras no po l ski; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na Pó³ka, 59 s.

296. Ana li za wp³ywu czyn no œci kontrol no-roz pozna w czych na po ziom bez pie cze ñ stwa po ¿a -
ro we go w po wie cie Sza mo tu³y [pra ca ma gi ste r ska], Kry stian Kra œ nie wski; pro mo tor dr in¿. Ma -
rek Wo li ñ ski, 93 s.

297. Ana li za za gro ¿e nia po wo dzio we go na ob sza rze po wia tu nowo dwo r skie go w aspe kcie
bez pie cze ñ stwa lud no œci [pra ca ma gi ste r ska], To masz Kra œ nie wski; pro mo tor prof. dr hab. in¿.
Sta nis³aw Bie du g nis, 121 s.

298. Sy ste my ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w bu dyn kach u¿y te cz no œci pu b li cz nej [pra ca dy p lo -
mo wa], An drzej Król; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 38 s.

299. Ana li za za siê gu wi dzia l no œci w dy mie po wsta³ym pod czas spa la nia wy bra nych ma te -
ria³ów epo ksy do wych [pra ca ma gi ste r ska], Ar tur Król; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma -
rze na Pó³ka, 60 s.

300. Ana li za wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej na przyk³ad zie bu dyn ku ZL V [pra ca in ¿y -
nie r ska], An drzej Król-£êgo wski; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 57 s.

301. Za sto so wa nie sta³ego urz¹dze nia ga œ ni cze go –zra sza czy i we nty la cji po ¿a ro wej jako roz -
wi¹za nia za stê pcze go w za kre sie od dzie le nia prze ciwpo ¿aro we go po mie sz cze nia kot³owni od
sk³adu opa³u na przyk³ad zie kot³owni na bio pa li wo w spó³ce LASAFFRE POLSKA SA,
Wo³czyn ul. Dwo r co wa 36 [pra ca dy p lo mo wa], Ja nusz Kru pa; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja -
nik, 45 s.

302. Ana li za pro ce su ewa ku a cji lu dzi na przyk³ad zie wy bra ne go bu dyn ku z u¿y ciem opro gra -
mo wa nia kom pute ro we go [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Kru pa; pro mo tor prof. Sta nis³aw Bie du -
g nis, 110 s.
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303. Ana li za po ten cja l nych sku t ków zda rzeñ ra dia cy j nych w Pol sce [pra ca in ¿y nie r ska], Ka -
mil Kru sze wski; pro mo tor dr in¿. Ma riusz Ma zu rek, 67 s.

304. Ana li za wp³ywu wy bra nych cech po ¿a ro wych ma te ria³ów na szy b koœæ roz wo ju po ¿a ru
w po mie sz cze niach bu dyn ku [pra ca ma gi ste r ska], Adam Kry la; pro mo tor prof. nadzw. dr hab.
Ma rek Ko ne cki, 69 s.

305. Ana li za za gro ¿eñ wy stê puj¹cych na te re nie wo je wó dz twa pod la skie go [pra ca in ¿y nie r -
ska], Da niel Kry siuk; pro mo tor prof. zw. dr hab. Sta nis³aw Bie du g nis, 39 s.

306. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie au gu sto wskim [pra ca ma gi ste r -
ska], Ka rol Kry siuk; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 86 s.

307. Za sa dy two rze nia modu³u rato w ni cze go w Eu ro pe j skim Me cha ni z mie Ochro ny Lud no œci.
Po ten cja³ ra to w ni czy Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej do pro wa dze nia dzia³añ poza gra ni ca mi kra ju
[pra ca dy p lo mo wa], Ad ria na Krze mi ñ ska; pro mo tor st. kpt. mgr in¿. To masz Zwê gli ñ ski, 42 s.

308. Ba da nie stê ¿eñ tlen ku wê gla pod czas spa la nia wy bra ne go ma te ria³u wy po sa ¿e nia wnêtrz
[pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Krze szo wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 58 s.

309. Kie ro wa nie dzia³ania mi rato w ni czy mi w œwie t le prze pi sów pra wa [pra ca dy p lo mo wa],
Mi cha³ Krzo ska; pro mo tor bryg. mgr in¿. Wo j ciech £¹gie w ka, 42 s.

310. Kon ce p cja za bu do wy kon te ne ra ga œ ni cze go do prze wo zu œro d ka pia no twór cze go
z urz¹dze nia mi do jego dys try bu cji pod czas dzia³añ ga œ ni czych [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Krzy -
¿a niak; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Piotr Rów ni cki, 35 s.

311. Opty ma li za cja do bo ru roz wi¹zañ za mien nych i za stê pczych z za kre su ochro ny prze -
ciwpo ¿a ro wej dla bu dyn ku OPZZ przy uli cy Ko pe r ni ka w Wa r sza wie [pra ca ma gi ste r ska], Ma -
rek Ksi¹¿kie wicz; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 80 s.

312. Ana li za zu ¿y cia wody na te re nie po wia tu o³awskie go [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Ksi¹¿kie -
wicz; pro mo tor prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 77 s.

313. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go wyk³ad zi ny dy wa no -
wej na ba zie w³ókien poli propy le no wych [pra ca in ¿y nie r ska], Edy ta Ku biak; pro mo tor bryg.
dr Bar ba ra Oœci³owska, 62 s.

314. Ana li za za gro ¿eñ zwi¹za nych z maga zy no wa niem gazu zie mne go w ma ga zy nie gazu
w Wie rz cho wi cach [pra ca in ¿y nie r ska], Do mi nik Ku cha r ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech
Ja rosz, 69 s.

315. Ana li za wp³ywu czyn no œci kontrol no-roz pozna w czych na iloœæ po ¿a rów na te re nie po -
wia tu krap kowi c kie go w la tach 2008–2011 [pra ca dy p lo mo wa], Ma rek Ku cha r ski; pro mo tor
st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Sa la mo no wicz, 37 s.

316. Ana li za za gro ¿e nia po ¿a ro we go oraz za sto so wa nych za bez pie czeñ dla ze spo³u obie któw
Fa bry ki Me b li „Gru pa G-3” [pra ca in ¿y nie r ska], Ja ros³aw Ku cha rzak; pro mo tor st. kpt. dr in¿.
Ma riusz Pe cio, 59 s.

317. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa ne za bez pie cze nia w zak³ad -
zie prze mys³u kos mety cz ne go COLEP CCL POLSKA Sp. z o.o. w Kle sz czo wie [pra ca in ¿y nie -
r ska], Roz alia Ku ch ci ñ ska; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 77 s.

318. Ana li za po rów na w cza w³as no œci przep³ywo wych ró ¿ nych ty pów pr¹do wnic [pra ca ma gi -
ste r ska], £ukasz Ku c min; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 60 s.

319. Ana li za wp³ywu sy ste mu zin te gro wane go na efe kty w noœæ eks plo a ta cji oraz po ziom bez -
pie cze ñ stwa bu dyn ków u¿y te cz no œci pu b li cz nej [pra ca in ¿y nie r ska], Jo an na Ku ja wa; pro mo tor
m³. bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 70 s.

320. Ana li za or ga ni za cji sy ste mu ³¹czno œci PSP na te re nie po wia tu Opo le Lu be l skie [pra ca dy -
p lo mo wa], Ja nusz Ku³ak; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek Chrzê stek, 34 s.
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321. Oce na przy go to wa nia si³ i œro d ków PSP i OSP na te re nie po wia tu p³oñ skie go do dzia³añ
ra to w ni czych w przy pa d ku po wo dzi [pra ca ma gi ste r ska], Ar tur Kun ko wski; pro mo tor m³. bryg.
dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 69 s.

322. Ana li za ob li cze nio wych me tod in ¿y nie r skich wyko rzy sty wa nych do usta la nia kla sy od -
po rno œci og nio wej ele men tów kon stru kcji ¿e l be to wych [pra ca ma gi ste r ska], Ka rol Ku ras; pro -
mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 77 s.

323. Ba da nia i ana li za sta bi l no œci te r mi cz nej kle jów do dre w na otrzy ma nych z po chod nych gli -
ce ry ny i meto ksyla mina ni ny [pra ca in ¿y nie r ska], Ma ciej Ku r nik; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de -
mar Ja skó³owski, 84 s.

324. Udzia³ jed no stek Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go w li k wi da cji og nisk pta -
siej gry py [pra ca ma gi ste r ska], Ka ro li na Ku sko wska; pro mo tor dr in¿. Ma riusz Ma zu rek, 113 s.

325. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go wy so kie go bu dyn ku biu ro we go na wy bra nym
przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Kusy; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 54 s.

326. We ry fi ka cja za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu ho te lo wo -us³ugo we go w œwie t -
le obo wi¹zuj¹cych prze pi sów [pra ca dy p lo mo wa], Rafa³ Ku z ne cki; pro mo tor bryg. dr in¿.
Pawe³ Ja nik, 40 s.; za³.

327. Or ga ni za cja sy ste mu za opa trze nia w wodê pod czas ga sze nia po ¿a rów powie rz ch nio wych
zbio r ni ków z rop¹ na ftow¹ [pra ca ma gi ste r ska], Grze gorz Ku Ÿ niar; pro mo tor st. bryg. w st.
spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 60 s.

328. Oce na or ga ni za cji Krajo we go Sy ste mu Ra to w ni czo–Ga œ ni cze go w po wie cie dra wskim
[pra ca dy p lo mo wa], Vio let ta Kwia t ko wska; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 51 s.

329. Ba da nie w³as no œci przep³ywo wych wy bra nych ele men tów ar ma tu ry po ¿a r ni czej [pra ca
ma gi ste r ska], Kon rad Kwia t ko wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 84 s.

330. Umie jê t no œci in ter per sona lne wa run kuj¹ce sku te cz noœæ dzia³ania do wó d cy [pra ca dy p lo -
mo wa], To masz Kwia t ko wski; pro mo tor bryg. mgr Ce za ry Do bro dziej, 39 s.

331. Ana li za ry zy ka za gro ¿eñ mie j s co wych w po wie cie przy su skim na pod sta wie da nych
z pro gra mu SWD-ST [pra ca in ¿y nie r ska], Krzy sztof Kwie cieñ; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie -
wicz, 55 s.

332. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie i mie œcie Œwi no u j œcie [pra ca dy p lo mo wa], Le -
szek La biœ; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 41 s.

333. Ana li za mo ¿ li wo œci pro wa dze nia efe kty w nych dzia³añ ra to w ni czych w opa r ciu o sprzêt
ra to w ni czy zna j duj¹cy siê na wy po sa ¿e niu KM PSP Kra ków JRG 2 [pra ca in ¿y nie r ska], Ma r cin
Lan ge, pro mo tor prof. dr hab. in¿. Ma ciej Rafa³owski, 61 s.

334. Wp³yw zin te gro wa nych sy ste mów bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go na prze bieg akcji ratow -
niczo- gaœ ni czej w wy bra nym obie kcie ZL [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ La u dy; pro mo tor m³.
bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 100 s.

335. Ana li za wa r to œci cza sów kry ty cz nych do osi¹gniê cia okre œlo nych za siê gów wi dzia l no œci
w dy mie w mo de lo wa nym uk³ad zie po mie sz czeñ [pra ca in ¿y nie r ska], Er nest Lech; pro mo tor
bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na Pó³ka, 65 s.

336. Ana li za sy ste mu ³¹czno œci ala r mo wa nia, do wo dze nia i wspó³dzia³ania pod mio tów
bior¹cych udzia³ w zin te gro wa nych akcjach ratow niczo- gaœ ni czych na te re nie mia sta £odzi
[pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Lech; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek Chrzê stek, 66 s.

337. Oce na za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go Sali Widowi skowo -Eduka cyj nej „Mate cznik -
-Ma zo wsze” w Ka ro li nie [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz Le p tacz; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz 
Dzieñ, 68 s.

338. Ana li za sku te cz no œci sor ben tów wyko rzy sty wa nych w akcjach ra tow ni c twa che mi cz ne go 
[pra ca in ¿y nie r ska], To masz Le sik; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 43 s.
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339. Ochro na da nych oso bo wych w sy ste mach prze twa rza nia da nych sto so wa nych w Pa ñ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa], Ali cja Le sz czy ñ ska; pro mo tor mgr Ida Mro czek -
 - Lep, 69 s.

340. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych oraz za sto so wa nych za bez pie czeñ w wy bra nych obie ktach
Ele ktro w ni Be³cha tów [pra ca in ¿y nie r ska], Ja ros³aw Le œ nie wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma -
riusz Pe cio, 61 s.

341. Kom p le kso wa ana li za wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej dla bu dyn ku CH PLAZA
w To ru niu [pra ca in ¿y nie r ska], Miko³aj Le wan do wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ,
53 s.

342. Przy czy ny po wsta wa nia awa rii i ka ta strof bu do w la nych na przyk³ad zie Ko men dy Po wia -
to wej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w K³od zku w la tach 2005-2011 [pra ca dy p lo mo wa], Ry szard 
Le wan do wski; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 46 s.

343. Ana li za wa r to œci emi sji w³aœci wych tlen ku i dwu t len ku wê gla dla wy bra nych ko m po zy -
tów po li me ro wych [pra ca in ¿y nie r ska], Ma ciej Le w czuk; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab.
Ma rze na Pó³ka, 62 s.

344. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie mie le c kim [pra ca ma gi ste r ska],
Ka ro li na Lewi cka- M ro zik; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 102 s.

345. Or ga ni za cja i fun kcjo no wa nie Spe cjali sty cz nej Gru py Ra tow ni c twa Wod no- Nur kowe -
go „Au gu stów” [pra ca dy p lo mo wa], Ar ka diusz Li cho ta; pro mo tor bryg. mgr in¿. Ale ksan der
Ada m ski, 64 s.

346. Ana li za mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia zbio r ni ków na tu ra l nych wody do ce lów prze ciwpo ¿a -
ro wych na przyk³ad zie mia sta £odŸ [pra ca in ¿y nie r ska], Krzy sztof Li cho ta; pro mo tor bryg.
dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 56 s.

347. Osza co wa nie i zarz¹dza nie ry zy kiem po ¿a ro wym bu dyn ku [pra ca dy p lo mo wa], Rafa³
Lik; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 53 s.

348. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa nych za bez pie czeñ w in sta la -
cji ekstra kcji rze pa ku w Zak³adach „Or ga ni ka–Azot” S.A. w Ja wo rz nie [pra ca ma gi ste r ska], To -
masz Li kus; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 83 s.

349. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów zarz¹dza nych przez Nad leœ ni c two Kli ni ska [pra ca dy p -
lo mo wa], Ma ciej Li p ka; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 58 s.

350. Oce na przy go to wa nia wy so kie go bu dyn ku mie szka l ne go do dzia³añ ra to w ni czych na wy bra -
nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], Ma r cin Lo rens; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 52 s.

351. Ana li za szy b ko œci two rze nia siê œro do wi ska po ¿a ru w przy pa d ku spa la nia wy bra nych ma -
te ria³ów po li me ro wych [pra ca ma gi ste r ska], To masz Lu d wi cki; pro mo tor prof. nadzw. dr hab.
Ma rek Ko ne cki, 72 s.

352. Ana li za akcji ratow niczo- gaœ ni czych z wy ko rzy sta niem ka me ry ter mowi zy j nej w wo je -
wó dztwie œl¹skim w 2011 roku [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz £aciok; pro mo tor prof. nadzw.
dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 68 s.

353. Fun kcjo no wa nie Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go na przyk³ad zie po wia tu
gnie Ÿnie ñ skie go [pra ca dy p lo mo wa], Ja ros³aw £agu to cz kin; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Wnêk, 52 s.

354. Oce na mo ¿ li wo œci sku te cz ne go dzia³ania stra ¿y po ¿a r nej w opa r ciu o do stê p ne za so by
wody na przyk³ad zie wy bra ne go te re nu [pra ca ma gi ste r ska], Prze mys³aw £aski; pro mo tor
st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 96 s.

355. Fi nan so wa nie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej na przyk³ad zie Cen tra l nej Szko³y Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej w Czê sto cho wie w la tach 2008-2010 [pra ca dy p lo mo wa], Ro man £awi ñ ski;
pro mo tor bryg. Jo lan ta Pie trzak -Kre ko ra, 71 s.
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356. Oce na wy po sa ¿e nia Ko men dy Po wia to wej PSP w Sie ra dzu w sprzêt i sa mo cho dy po ¿a r -
ni cze w aspe kcie no r ma ty wów Ko men dy G³ów nej PSP [pra ca dy p lo mo wa], To masz £odo; pro -
mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 36 s.

357. Ana li za za gro ¿e nia po ¿a ro we go i za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych ze spo³u pr¹do twó r -
cze go w PGE Ele ktro w nia Be³cha tów S.A., Anna £ogo¿ na - Ga jek; pro mo tor m³. bryg. dr in¿.
Piotr Ku stra, 81 s.

358. Ma po wa nie in fra stru ktu ry kry ty cz nej [pra ca ma gi ste r ska], To masz £ubi ñ ski; pro mo tor
m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 114 s.

359. Ana li za pra w na i eko no mi cz na pro ce su bu dow la ne go w opa r ciu o bu do wê Jed no stki
Ratow niczo- Gaœ ni czej 10 Wa r sza wa [pra ca dy p lo mo wa], Adam £uczaj; pro mo tor m³. bryg.
mgr in¿. Piotr Pi¹tko wski, 46 s., za³.

360. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go za byt ko we go bu dyn ku Gi mna zjum nr 1 w Ja ro -
s³awiu [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr £uczy ñ ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 55 s.

361. Szko le nie pra co w ni ków jako czyn nik mo ty wuj¹cy w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca
dy p lo mo wa], Ewa £uæko; pro mo tor bryg. mgr in¿. To masz Na czas, 67 s.

362. Przegl¹d li te ra tu ry i ana li za me tod ba da w czych do tycz¹cych kla sy fi ka cji ma te ria³ów i ele -
men tów bu do w la nych w ra mach re a kcji na ogieñ oraz od po rno œci og nio wej [pra ca ma gi ste r -
ska], £ukasz £uka sik; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na Pó³ka, 76 s.

363. Po stê po wa nie admi ni stra cyj ne na szcze b lu po wia to wym w za kre sie prze strze ga nia prze -
pi sów prze ciwpo ¿a ro wych [pra ca dy p lo mo wa], Ma r cin £uka sik; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne -
usz Na wo rol, 53 s.

364. Ana li za przy da t no œci i wy ko rzy sta nia spe cja l nych sa mo cho dów po ¿a r ni czych kon te ne ro -
wych pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych i æwi czeñ w woj. zacho dnio pomo r skim [pra ca in ¿y -
nie r ska], £ukasz £ysiak; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 53 s.

365. Oce na sta nu przy go to wa nia i mo ¿ li wo œci prze ciw dzia³ania sku t kom ZOONOZ na te re nie
po wia tu [pra ca ma gi ste r ska], Ma³go rza ta Ma ch ni cka; pro mo tor dr in¿. Anna Prê de cka, 79 s.

366. Zmnie j sza nie ry zy ka po ¿a ro we go w pro ce sach tech nolo gi cz nych na przyk³ad zie RPP
w Go rzo wie Wlkp. [pra ca dy p lo mo wa], To masz Ma cie je wicz; pro mo tor st. kpt. mgr in¿.
Zdzis³aw Sa la mo no wicz, 38 s.

367. Ba da nie i ana li za sta bi l no œci te r mi cz nej li g ni no wych kle jów do dre w na [pra ca in ¿y nie r -
ska], Do mi nik Ma cie je wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 65 s.

368. Ana li za szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru w po mie sz cze niu pod czas spa la nia dre w na egzo ty cz -
ne go przy u¿y ciu da nych ka lo ry me tru sto ¿ ko we go [pra ca ma gi ste r ska], To masz Ma cie je wski;
pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 68 s.

369. Ba da nie za pa l no œci ma te ria³ów wyko ñ cze nio wych – tapi ce ro wa nych pod da wa nych od -
dzia³ywa niu zew nê trz ne go stru mie nia pro mie nio wa nia cie p l ne go [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³
Ma cy szyn; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 74 s.

370. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie k³obu ckim [pra ca ma gi ste r ska],
Mi cha³ Maj; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 85 s.

371. Oce na mo ¿ li wo œci takty czno- techni cz nych oraz opty ma li za cja do bo ru sprzê tu i wy szko -
le nia ciê ¿ kiej gru py poszuki wawczo- ratow ni czej [pra ca ma gi ste r ska], Ba r tosz Ma j chrzak; pro -
mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 86 s.

372. Wp³yw we nty la cji po ¿a ro wej na wa run ki ewa ku a cji na przyk³ad zie sy mu la cji kom pu te ro -
wej w wy bra nym obie kcie [pra ca ma gi ste r ska], Grze gorz Ma j da; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de -
mar Wnêk, 107 s.
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373. Ana li za mo ¿ li wo œci takty czno- techni cz nych Spe cjali sty cz nej Gru py Ra tow ni c twa Wod -
no- Nur kowe go Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej na pod sta wie SGRWN Wroc³aw 1 [pra ca dy p lo -
mo wa], Ja nusz Ma j ty ka; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Zdzis³aw Bu dzi ñ ski, 54 s.

374. In te gra cja dzia³añ s³u¿b ra to w ni czych z wy dzia³em zarz¹dza nia kry zy so we go na
przyk³ad zie ka ta stro fy ko le jo wej w Bia³ym sto ku w 2010 r. [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Ma ko -
wski; pro mo tor dr in¿. Ma riusz Ma zu rek, 66 s.

375. Ana li za zja wisk to wa rzysz¹cych uwo l nie niom stru mie nio wym LPG [pra ca ma gi ste r ska],
Ra dos³aw Ma ko wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Sa la mo no wicz, 92 s.

376. Ana li za przy czyn wy stê po wa nia ka ta strof zwi¹za nych z wy do by ciem i trans po rtem ropy
na fto wej oraz me to dy ich usu wa nia [pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Ma lek; pro mo tor dr Da riusz
Dmo cho wski, 53 s., zdj.

377. Ana li za wa run ków ewa ku a cji w bu dyn ku hali spo r to wej „Are na Le gio no wo” [pra ca in ¿y -
nie r ska], Ma te usz Ma le ta; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 68 s.

378. Os wo iæ stres – me to dy ra dze nia so bie ze stre sem zwi¹za nym ze s³u¿b¹ stra ¿aka- ratow ni ka 
[pra ca dy p lo mo wa], Han na Ma le wska; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 50 s.

379. Ana li za ry zy ka zwi¹za ne go ze zda rze nia mi na sta cjach pa liw p³yn nych w œwie t le do stê p -
nych da nych sta ty sty cz nych [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Ma³ecki; pro mo tor st. bryg. w st.
spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 84 s.

380. Re a li za cja za dañ z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w jed no stkach orga niza cy j nych
s³u¿by wiê zien nej [pra ca dy p lo mo wa], Da riusz Ma³ole p szy; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Piotr
Wo j ta sze wski, 51 s.

381. Ana li za za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych i prze ciwwy bu cho wych w ga le rii na wê gla nia
na pod sta wie PKE S.A. – Ele ktro w ni Ja wo rz no III [pra ca ma gi ste r ska], Adam Ma mi ca; pro mo -
tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 97 s.

382. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we w pro ce sie in wes tycy j nym obie któw bu do w la nych [pra ca dy -
p lo mo wa], Ja nusz Ma ni ko wski; pro mo tor bryg. mgr in¿. Zbi g niew Tu zi mek, 67 s.

383. Za wo ry 52 w bu dyn kach wy so kich. Ana li za przy da t no œci i wy ko rzy sta nia w dzia³aniach
ratow niczo- gaœ ni czych na przyk³ad zie po wia tu gro dz kie go By d goszcz [pra ca dy p lo mo wa],
Rafa³ Ma rasz; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 33 s.

384. Ana li za Miê dzyna ro do wych Æwi czeñ Ra to w ni czych rea li zo wa nych przez Pa ñ stwow¹
Stra¿ Po ¿arn¹ wspó³fi nan so wa nych z in stru men tu fi nan so we go ochro ny lud no œci na przyk³ad -
zie EU CARPATHEX 2011 [pra ca dy p lo mo wa], Ma l wi na Ma r cin ko wska; pro mo tor st. kpt.
mgr in¿. To masz Zwê gli ñ ski, 69 s.

385. Ana li za za sto so wa nia mo de lo wa nia po lo we go w ba da niach przy czyn po wsta wa nia po ¿a -
rów [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Ma r cin ko wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 60 s.

386. Or ga ni za cja ra tow ni c twa w Pol sce [pra ca dy p lo mo wa], An drzej Ma r cze nia; pro mo tor
prof. nadzw. dr hab. Jó zef Jan Sko czy las, 72 s.

387. Ana li za za pa l no œci i szy b ko œci roz prze strze nia nia p³omie nia po wy bra nych ma te ria³ach
w³ókien ni czych [pra ca ma gi ste r ska], Ro man Ma re k wi ca; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab.
Ma rze na Pó³ka, 69 s.

388. Bez pie cze ñ stwo ekip ra to w ni czych pod czas pro wa dze nia dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych
na przyk³ad zie tu ne lu w La li kach [pra ca in ¿y nie r ska], Da mian Mar kiel; pro mo tor st. kpt. dr in¿.
To masz Drzy ma³a, 79 s.

389. Ana li za spe³nie nia wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oraz techni czno- budow la nych
wy ni kaj¹cych z prze zna cze nia i spo so bu u¿y t ko wa nia bu dyn ku szpi ta l ne go nr 1 w 4 Wo j sko -
wym Szpi ta lu Kli ni cz nym z Po li kli nik¹ SP ZOZ we Wroc³awiu w œwie t le trwaj¹cego pro ce su
in wes tycy jne go na do sto so wa nie do obo wi¹zuj¹cych prze pi sów techni czno- budow la nych
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i prze ciwpo ¿a ro wych [pra ca dy p lo mo wa], Ro bert Mar kos; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik,
52 s.

390. Od dzia³ywa nie œro do wisk opi nio twó r czych na post rze ga nie Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
w woj. lu bu skim z per spe kty wy do œwia d czeñ w³as nych i in nych ra to w ni ków PSP [pra ca dy p lo -
mo wa], Le szek Mar ko wicz; pro mo tor st. kpt. mgr in¿. Jo an na Sze w czyk, 37 s.

391. Ana li za za gro ¿eñ wy stê puj¹cych pod czas dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych z udzia³em wo -
do ru [pra ca ma gi ste r ska], Piotr Mar ko wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Sa la mo no wicz,
79 s.

392. Bu dyn ki inte li gen t ne w aspe kcie bez pie cze ñ stwa [pra ca ma gi ste r ska], To masz Mar ko w -
ski; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Ma rian Ab ra mo wicz, 111 s.

393. Oce na mo ¿ li wo œci logi sty cz ne go za bez pie cze nia d³ugo trwa³ych dzia³añ ratow niczo- gaœ -
ni czych w po wie cie sta r gar dz kim [pra ca dy p lo mo wa], To masz Ma rzec; pro mo tor dr in¿. Sta -
nis³aw Li pi ñ ski, 72 s.

394. Ba da nie rozk³adu stru mie nia roz py lo ne go gene ro wa ne go przez g³owi ce mg³owe pr¹do -
wni cy Tur bo - Twist [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Ma ste r nak; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy
Ga³aj, 67 s.

395. Czyn nik lu dz ki a bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we w obie ktach [pra ca dy p lo mo wa], Wi told
Ma szta lerz; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 53 s.

396. Wp³yw trans po rtu ma te ria³ów nie bez pie cz nych na bez pie cze ñ stwo ob sza ru po wia tu cie -
cha no wskie go [pra ca ma gi ste r ska], Hu bert Ma t czak; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Bie -
du g nis, 86 s.

397. Mo de lo wa nie pro pa ga cji nie bez pie cz nych za nie czy sz czeñ py³owych w po wie trzu po -
wsta³ych pod czas ró ¿ no rod nych po ¿a rów [pra ca in ¿y nie r ska], Ma r cin Ma tu siak; pro mo tor
dr in¿. Ma riusz Ma zu rek, 61 s.

398. Ana li za ry zy ka in sta la cji prze mys³owej z tle nem [pra ca dy p lo mo wa], Ma rian Ma tu zik;
pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 64 s.

399. Wdro ¿e nie pro ce dur bez pie cze ñ stwa w Fa bry ce Farb i La kie rów Œnie ¿ka SA jako zak³ad
zwiê kszo ne go ry zy ka wyst¹pie nia awa rii prze mys³owej [pra ca dy p lo mo wa], Ma rian Ma ziar ka;
pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 36 s.

400. Ana li za po rów na w cza pa l no œci wy bra nych ga tun ków dre w na egzo ty cz ne go me tod¹
wska Ÿ ni ka tle no we go [pra ca in ¿y nie r ska], Wo j ciech Ma ziec; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Ja skó³owski, 57 s.

401. Oce na prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê zak³adu Ta r tak OLCZYK w Œwid nie
[pra ca in ¿y nie r ska], Pawe³ Ma zur; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 77 s.

402. Miê dzy naro do we aspe kty ra tow ni c twa na przyk³ad zie zwa l cza nia sku t ków po wo dzi
w 2010 roku w po wie cie opo l skim [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Ma zu rek; pro mo tor m³. bryg. mgr
in¿. Ma riusz Fe l ty no wski, 40 s.

403. Ana li za sta nu bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go Cen trum Bizne sowo- Hotelo we go „LIDER”
w Ny sie wraz z wy pra co wa niem roz wi¹zañ za stê pczych [pra ca dy p lo mo wa], Grze gorz Ma zur -
kie wicz; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 39 s.

404. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ku wy dzia³u pedago giczno -arty styczne go
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mi c kie wi cza w Ka li szu [pra ca in ¿y nie r ska], Ma ciej Ma zur kie wicz;
pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 73 s.

405. Ana li za stru ktu ry organi zacyjno -techni cz nej sy ste mu ³¹czno œci ra tow ni c twa na ob sza rze
po wia tu Strze l ce Opo l skie [pra ca in ¿y nie r ska], Da wid Me hlich; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek 
Chrzê stek, 65 s.
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406. Oce na wy ko rzy sta nia ze w nê trz nych Ÿró de³ wody pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych na 
te re nie po wia tu wê go rze wskie go w la tach 2006–2010 [pra ca in ¿y nie r ska], Wo j ciech Me l nik;
pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 53 s.

407. Oce na wy ko rzy sta nia sprzê tu ratow niczo- gaœni cze go w akcjach ratow niczo- gaœ ni czych
przez jed no stki PSP na te re nie mia sta Kra ko wa [pra ca ma gi ste r ska], Ar ka diusz Men tal; pro mo -
tor prof. dr hab. in¿. Ma ciej Rafa³owski, 56 s.

408. Ana li za sta nu ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w zak³ad zie Od le w nie Pol skie S.A. Sta ra cho wi -
ce, Piotr Me r ga l ski; pro mo tor dr in¿. Anna Sza je wska, 63 s.

409. Za sa dy oce ny go to wo œci ope ra cy j nej jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych na te re nie wo je -
wó dz twa kuja wsko- pomor skie go [pra ca dy p lo mo wa], Mi ros³awa Me szy ñ ska; pro mo tor dr in¿.
Sta nis³aw Li pi ñ ski, 42 s.

410. Ana li za spe³nie nia wy ma gañ prze ciwpo ¿a ro wych oraz za sto so wa nych za bez pie czeñ
w œre dnio wy so kim bu dyn ku us³ugowo -mie szka l nym na wy bra nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r -
ska], Prze mys³aw Mi¹sek; pro mo tor dr in¿. Da riusz Ra ta j czak, 49 s.

411. Ba da nie opi nii pu b li cz nej do tycz¹cej po zio mu bez pie cze ñ stwa na przyk³ad zie gmi ny
Jab³onna La cka [pra ca ma gi ste r ska], Olga Mi cha l czuk; pro mo tor dr in¿. Ma riusz Ma zu rek,
129 s.

412. Ana li za wy ko rzy sta nia e- lea r nin gu opa r te go o te ch no lo giê wizu a li za cji Flash do do sko na -
le nia za wo do we go PSP z za kre su ra tow ni c twa me dy cz ne go na przyk³ad zie wo je wó dz twa
ma³opo l skie go [pra ca dy p lo mo wa], Grze gorz Mi cha l czyk; pro mo tor bryg. mgr in¿. To masz Na -
czas, 36 s.

413. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie Ko t la [pra ca dy p lo mo wa], Jan Mi cha l ski; pro -
mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 53 s.

414. Or ga ni za cja wspó³pra cy z me dia mi w kon te k œcie info r mo wa nia i ostrze ga nia lud no œci
w sy tu a cjach kry zy so wych [pra ca dy p lo mo wa], Bo ¿e na Mie cho wicz; pro mo tor st. kpt. mgr in¿.
Jo an na Sze w czyk, 47 s.

415. Ana li za po rów na w cza pro je kto wa nia wy bra nych stan dar dów sy ste mów od dy mia nia
wg NFPA I PN [pra ca ma gi ste r ska], Ma ciej Mie l ni czuk; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Wnêk, 67 s.

416. Wp³yw sto so wa nia œro d ków che mi cz nych pod czas dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych na œro -
do wi sko [pra ca dy p lo mo wa], Ma riusz Miê dzy bro dz ki; pro mo tor bryg. mgr in¿. Mi ros³aw So bo -
le wski, 45 s.

417. Ana li za wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej dla obie ktu sporto wo-wi dowi skowe go
sta dion ¿u ¿ lo wy „MOTOARENA” w To ru niu [pra ca in ¿y nie r ska], Grze gorz Mi kla sze wski;
pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 67 s.

418. Opty ma li za cja od po rno œci og nio wej kon stru kcji sta lo wych [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz
Mi ku l ski; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 68 s.

419. Za bez pie cze nie obie któw bu do w la nych przed wy bu chem i po ¿a rem [pra ca dy p lo mo wa],
Je rzy Mi³ota; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 146 s.

420. Sztab akcji jako ele ment wspa r cia kie ruj¹cego dzia³ania mi rato w ni czy mi [pra ca ma gi ste r -
ska], Ale ksan der Mi ro wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 86 s.

421. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go wy so kie go wie loro dzin ne go bu dyn ku mie szka l ne go 
na wy bra nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], Da riusz Mi sz czak; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze -
gorz Dzieñ, 50 s.

422. Two rze nie fo r ma cji prze zna czo nych do re a li za cji wy bra nych za dañ ob ro ny cy wi l nej na
szcze b lu gmi ny (po wia tu) [pra ca ma gi ste r ska], Ce za ry Mi zio³ek; pro mo tor dr Jó zef £abê dz ki,
61 s.
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423. Ana li za zu ¿y cia wody i in nych œro d ków ga œ ni czych pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych
w po wie cie soko³owskim w la tach 2005–2009 [pra ca dy p lo mo wa], To masz Mo czu l ski; pro mo -
tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 60 s.

424. Ana li za po rów na w cza sta bi l no œci te r mi cz nej prze mys³owych kle jów polii zocyja nia no -
wych o zmien nej ilo œci kata li za to rów [pra ca ma gi ste r ska], Ka rol Mo j ski; pro mo tor bryg. dr in¿.
Wa l de mar Ja skó³owski, 57 s.

425. Ana li za zgod no œci roz wi¹za nia pro je kto we go z wy ma ga nia mi bez pie cze ñ stwa wy bra nej
hali ma ga zy no wej [pra ca ma gi ste r ska], Ka ro li na Mo li ñ ska; pro mo tor prof. Sta nis³aw Bie du g nis, 
64 s.

426. Bez pie cze ñ stwo ucze st ni ków im prez ma so wych o cha ra kte rze spo r to wym na przyk³ad zie
kon ce pcji wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej sta dio nu mie j skie go w Po zna niu [pra ca dy p lo -
mo wa], Da riusz Mo na r cha; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 41 s.

427. Ba da nie wy trzy ma³oœci im preg nowa ne go dre w na dê bo we go w wa run kach pod wy ¿szo -
nych te m pe ra tur [pra ca in ¿y nie r ska], Da niel My sz ka; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik,
61 s.

428. Pod sta wy pra w ne fun kcjo no wa nia Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w £odzi [pra ca dy p lo mo -
wa], Ja cek My œlak; pro mo tor prof. dr hab. Jó zef Jan Sko czy las, 34 s.

429. Me to do lo gia opra co wa nia mapy za gro ¿eñ z wy ko rzy sta niem na rzê dzi sy ste mów in fo r ma -
cji prze strzen nej na przyk³ad zie po wia tu pro szo wic kie go [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Mzyk;
pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 86 s.

430. Wp³yw do ta cji z bu d¿e tu pa ñ stwa na stan go to wo œci bo jo wej jed no stek Ocho t ni czych
Stra ¿y Po ¿a r nych na te re nie po wia tu gru dzi¹dzkie go [pra ca dy p lo mo wa], Ali na Na gó r ska; pro -
mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 58 s.

431. Ana li za mo ¿ li wo œci prze pro wa dze nia sku te cz nej akcji ra to w ni czej w opa r ciu o sprzêt
bêd¹cy w dys po zy cji jed no stki ratow niczo- gaœ ni czej PSP w Ostró dzie [pra ca ma gi ste r ska],
Rafa³ Na piór ko wski; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Ma ciej Rafa³owski, 61 s.

432. Ana li za szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru w ga ra ¿u pod zie mnym do pu sz czo nym do par ko wa nia
sa mo cho dów za si la nych ga zem LPG za po moc¹ mo de lo wa nia po lo we go [pra ca ma gi ste r ska],
Ro bert Ni czy po ruk; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 88 s.

433. Ana li za po rów na w cza wy bra nych pa ra me trów pa l nych ma te ria³ów po liu reta no wych
[pra ca ma gi ste r ska], Ag nie sz ka Nie do by l ska; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na
Pó³ka, 85 s.

434. Ana li za sta ty sty cz na dzia³al no œci KM PSP w Gdy ni w la tach 2006-2010 [pra ca ma gi ste r -
ska], Ma r cin Nie wêg³owski; pro mo tor dr Ka zi mierz Ce gie³ka, 68 s.

435. Ba da nie to ksy cz no œci im preg no wa nej skle j ki pod da nej od dzia³ywa niu zew nê trz ne go
stru mie nia pro mie nio wa nia cie p l ne go [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Nie wia do m ski; pro mo tor bryg.
dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 64 s.

436. Zwa l cza nie roz le wów ole jo wych na wo dach œródl¹do wych [pra ca dy p lo mo wa], Ar tur
Nie wi ñ ski; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Ta de usz Jo pek, 79 s.

437. Do cho dze nie po po ¿a ro we [pra ca dy p lo mo wa], Da riusz No wa cki; pro mo tor bryg. dr Bar -
ba ra Oœci³owska, 50 s.

438. Mo ty wa cja – ro dza je, re la cje in ter per sona lne a mo ty wa cja [pra ca dy p lo mo wa], Ali na No -
wa ko wska; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 62 s.

439. Ana li za po rów na w cza wa r to œci ciep³a spa la nia wy bra nych ga tun ków dre w na mody fiko -
wa ne go te r mi cz nie [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr No wa ko wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Ja skó³owski, 63 s.
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440. Ana li za i oce na sy ste mu zarz¹dza nia na przyk³ad zie Ko men dy Mie j skiej PSP w £odzi
[pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ No wo cieñ; pro mo tor dr Ewa Fran ko wska, 80 s.

441. Roz po zna wa nie za gro ¿eñ oraz ana li za przy jê tych spo so bów za po bie ga nia za gro ¿e niom
w po wie cie cie cha no wskim [pra ca dy p lo mo wa], Ja ros³aw No wo sie l ski; pro mo tor prof. nadzw.
dr hab. Ma rek Ko ne cki, 40 s.

442. Ana li za wy ko rzy sta nia ge o fo nów w akcjach poszuki wawczo- ratow ni czych [pra ca ma gi -
ste r ska], Wi told Nycz; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 58 s.

443. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w pro ce sie prze twa rza nia pa pie ru na przyk³ad zie
zak³adów R.R. DONNELLEY Sta ra cho wi ce Sp. z o.o., Ma ciej Nyga; pro mo tor st. kpt. dr in¿.
Ma riusz Pe cio, 65 s.

444. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go wy so kie go bu dyn ku u¿y te cz no œci pu b li cz nej na wy -
bra nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], Pawe³ Ob wa ¿a nek; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz
Dzieñ, 55 s.

445. Przy sto so wa nie bu dyn ków mie sz ka l nych i ko mu na l nych do roli schro nów za pe w -
niaj¹cych cza sow¹ ochro nê przed ska ¿on¹ ze w nêtrzn¹ at mo s fer¹ [pra ca in ¿y nie r ska], Hu bert
Of man; pro mo tor dr Jó zef £abê dz ki, 51 s.

446. Fi nan so wa nie zarz¹dza nia kry zy so we go pod czas po wo dzi w 2010 r. na przyk³ad zie po -
wia tów tcze wskie go i sta ro gar dz kiego [pra ca dy p lo mo wa], Ju sty na Ol cen; pro mo tor mgr Jo lan -
ta Gli ñ ska, 41 s.

447. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie Szczy t na [pra ca dy p lo mo wa], Wa l de mar
Ole j nik; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 42 s.

448. Ba da nie in sta la cji od gro mo wej bu dyn ku szpi ta l ne go w Lu ba r to wie [pra ca ma gi ste r ska],
£ukasz Ol szak; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ry szard Chy bo wski, 65 s.

449. Bezpie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie Wo l sztyn [pra ca dy p lo mo wa], Re na ta Ol szew -
ska; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 40 s.

450. Ba da nie prze bie gu sa mo cho du oso bo we go w tu ne lu [pra ca ma gi ste r ska], Ar ka diusz
Oma z da; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 85 s.

451. Kon ce p cja za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu biu ro we go na przyk³ad zie nowo
pro je kto wane go bu dyn ku Ale ja Of fi ce Park w Bia³ym sto ku [pra ca in ¿y nie r ska], Pawe³ Or ga -
nek; pro mo tor kpt. dr in¿. Piotr Tofi³o, 98 s.

452. Oce na przy da t no œci mo to pomp prze no œ nych w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni czych [pra ca 
in ¿y nie r ska], Grze gorz Or³owski; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 78 s.

453. Oce na sy ste mu zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem po ¿a ro wym na przyk³ad zie wy bra ne go
obie ktu [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Orze cho wski; pro mo tor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we -
ster Kie li szek, 73 s.

454. Oce na do sto so wa nia do wy mo gów ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej obie ktu ZL na przyk³ad zie 
Oœro d ka Sanato ryjno- Wczaso we go „IRYS” w Œwi no u j œciu przy uli cy ¯ero m skie go 2 [pra ca
dy p lo mo wa], Iwo na Osi ñ ska; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 50 s.

455. Ana li za po rów na w cza wy ni ków uzy ska nych z mo de li roz prze strze nia nia siê dymu
i ciep³a w wa run kach po ¿a ru wy ko rzy stuj¹cych te ch ni kê CFD oraz no r my NFPA 92B i BS
7346–4 na przyk³ad zie sy ste mu od dy mia nia wy bra ne go obie ktu atria l ne go [pra ca ma gi ste r ska],
£ukasz Osta piuk; pro mo tor bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 186 s.

456. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych na wy bra nym pro ce sie pro du kcy j nym – pro du k cja p³yt
wió ro wych [pra ca ma gi ste r ska], Ja ros³aw Osta sze wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo -
rol, 64 s.

457. Ana li za zu ¿y cia œro d ków ga œ ni czych w okre sie 2006–2010 na te re nie po wia tu dê bi c kie go
[pra ca in ¿y nie r ska], Da mian Ow cza rek; pro mo tor prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 66 s.
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458. Pro jekt za bez pie cze nia og nio chron ne go mi mo œro do wo œci ska nych, ¿e l be to wych ele men -
tów kon stru kcy j nych hali [pra ca ma gi ste r ska], Ma ciej Pa³dyna; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 74 s.

459. Sy ste mo we roz wi¹za nia za opa trze nia w wodê na przyk³ad zie Jed no stki Ratow niczo- Gaœ -
ni czej w Ol ku szu [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Pan del; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Prze mys³aw
Wy so czy ñ ski, 36 s.

460. Oce na ry zy ka za wo do we go na sta no wi sku stra ¿a ka w œwie t le obo wi¹zuj¹cych prze pi sów
BHP [pra ca ma gi ste r ska], Ire ne usz Pa r cho miuk; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz, 77 s.

461. Iden ty fi ka cja i ana li za za gro ¿eñ w zago spoda ro wa niu od pa dów ko mu na l nych w gmi nie
Ko ñ skie [pra ca ma gi ste r ska], S³awo mir Pa si ñ ski; pro mo tor prof. zw. dr hab. in¿. Sta nis³aw Bie -
du g nis, 125 s.

462. Wy ma ga nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w od nie sie niu do bu dyn ków szkó³ [pra ca dy-
plo mo wa], Ta de usz Pa ste r nak; pro mo tor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 70 s.

463. Ochro na od gro mo wa obie któw i in sta la cji na przyk³ad zie bu dyn ku Jed no stki Ratow -
niczo- Gaœ ni czej PSP w Ozor ko wie [pra ca dy p lo mo wa], Sy l we ster Pa w lak; pro mo tor m³. bryg.
dr in¿. Ry szard Chy bo wski, 46 s.

464. Ana li za roz prze strze nia nia siê po ¿a rów ³¹k na te re nie wo je wó dz twa pod la skie go [pra ca
ma gi ste r ska], Piotr Paw³owski; pro mo tor dr in¿. Anna Sza je wska, 62 s.

465. Ana li za szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru w po mie sz cze niu pod czas spa la nia p³yt drew no po -
chod nych przy u¿y ciu da nych ka lo ry me tru sto ¿ ko we go [pra ca ma gi ste r ska], Da niel Pelc; pro -
mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 57 s.

466. Ana li za za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych obie ktu han d lo we go na przyk³ad zie MAKRO
w Rze szo wie [pra ca ma gi ste r ska], Grze gorz Pelc; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ -
ski, 98 s.

467. îród³a i za sa dy fi nan so wa nia jed no stek Ocho t ni czych Stra ¿y Po ¿a r nych na przyk³ad zie
po wia tu bia³ogar dz kie go [pra ca dy p lo mo wa], Anna Pen der; pro mo tor mgr Jo lan ta Gli ñ ska, 42 s.

468. Ana li za mo ¿ li wo œci do sto so wa nia do wy ma gañ techni czno- budow la nych wy so kie go bu -
dyn ku mie szka l ne go na wy bra nym przyk³ad zie [pra ca in ¿y nie r ska], Ka mil Per li ñ ski; pro mo tor
bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 55 s.

469. Ochro na prze ciw po¿a ro wa g³ów ne go pun ktu za si la nia sta cji ele ktroe nerge tycz nej Sklê cz -
ki [pra ca dy p lo mo wa], Zdzis³aw Pê go wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ry szard Chy bo wski,
43 s.

470. Ana li za po da t no œci na zap³on od na grza nej po wie rz ch ni warstw i ob³oków dla wy bra nych
py³ów prze mys³owych [pra ca ma gi ste r ska], Piotr Pê ksyk; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ -
nio, 69 s.

471. Wy ma ga nia z za kre su ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej dla ¿³ob ków i przed szko li w od nie sie -
niu do wy ma gañ sta wia nych dla alte rna ty w nych form wy cho wa nia przed szko l ne go [pra ca dy p -
lo mo wa], Sy l we ster Pia se cki; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 49 s.

472. Ana li za za bez pie cze nia ope racy j ne go po wia tu pro szo wic kie go [pra ca dy p lo mo wa], Ma -
rek Pi¹tek; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 59 s.

473. Za kres przed mio to wej usta wy o Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa], Adam
Pi¹tko wski; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Jó zef J. Sko czy las, 52 s.

474. Ana li za po rów na w cza wy bra nych w³aœci wo œci pa l nych ko m po zy tów drew no- po li mer
[pra ca ma gi ste r ska], Do ro ta Pie cho cka; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na Pó³ka, 87 s.

475. Ana li za za gro ¿eñ sta nu za bez pie czeñ na przyk³ad zie bazy pa liw TANQUID w Ra dzion -
ko wie [pra ca dy p lo mo wa], Ma rek Pie cho ta; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz.
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476. Ana li za za gro ¿e nia che mi cz ne go na przyk³ad zie Mie j skie go Przed siê bio r stwa Ene r ge ty ki
Cie p l nej w Ol szty nie [pra ca in ¿y nie r ska], Ar ka diusz Pie cho wski; pro mo tor dr Anna Dmo cho w -
ska, 70 s.

477. Oce na przy da t no œci wy bra ne go wy po sa ¿e nia oso bi ste go stra ¿a ka [pra ca in ¿y nie r ska], Mi -
cha³ Pie ka rek; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 53 s.

478. Oce na mo ¿ li wo œci sku te cz ne go ga sze nia po ¿a rów w po wie cie dê bi c kim w opa r ciu o dys -
pozy cy j ne za so by wody [pra ca in ¿y nie r ska], Ka rol Pie kie l niak; pro mo tor prof. dr hab. in¿.
S³aw czo De nczew, 66 s.

479. Ana li za zdo l no œci ope ra cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej na przyk³ad zie wy bra nej
Jed no stki Ratow niczo- Gaœ ni czej [pra ca in ¿y nie r ska], Grze gorz Pie la cha; pro mo tor m³. bryg.
dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 72 s.

480. Roz wój me tod diag no zo wa nia si l ni ków spa li no wych w sa mo cho dach po ¿a r ni czych
w okre sie trzy dzie stu lat [pra ca in ¿y nie r ska], Pa tryk Pie l ka; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Ku -
picz, 46 s.

481. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie bia l skim [pra ca ma gi ste r ska], Rafa³ 
Pie ñ ko wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 56 s.

482. Wa run ki techni czno- budow la ne oraz wy ma ga nia w za kre sie ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
dla przed szko li [pra ca dy p lo mo wa], Ja ros³aw Pie sz ko; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Piotr Wo j ta -
sze wski, 37 s.

483. Dzia³ania ra to w ni cze z udzia³em ma te ria³ów pro mie nio twór czych [pra ca dy p lo mo wa],
Ma ciej Pie tra szek; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz, 81 s.

484. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go oraz spo so by za bez pie czeñ tur boge nera to ra
TG–120 w ele ktro w ni Ada mów [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Pie tru cha; pro mo tor m³. bryg. dr in¿.
Ry szard Chy bo wski, 80 s.

485. Ana li za za gro ¿e nia po wia tu wê go rze wskie go [pra ca dy p lo mo wa], Ewa Pie trzak; pro mo -
tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 38 s.

486. Ba da nie wy trzy ma³oœci im preg nowa ne go i nieim preg nowa ne go dre w na œwier ko we go
w wa run kach pod wy ¿szo nych te m pe ra tur [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz Pie trzyk; pro mo tor kpt.
dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 69 s.

487. Oce na po wia tu œre dz kie go w za kre sie wy stê puj¹cych za gro ¿eñ [pra ca dy p lo mo wa], Ra -
dos³aw Pie trzy ñ ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 63 s.

488. Ana li za za bez pie cze nia ope racy j ne go po wia tu bia l skie go [pra ca in ¿y nie r ska], Ma r cin Piê -
ko wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 50 s.

489. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go dla obie któw i te re nu US PHARMACIA Sp. z o.o. we
Wroc³awiu [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Piê ta; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 75 s.

490. Ana li za pa ra me trów te ch ni cz nych i u¿y t ko wych he³mów stra ¿a c kich [pra ca ma gi ste r ska],
Ar ka diusz Piê tak; pro mo tor dr in¿. Re na ta Kamo cka - Bro nisz, 69 s.

491. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go bu dyn ku o zró¿ ni co wa nej kwa li fi ka cji w za kre sie ZL
na przyk³ad zie CMC Ste g ny w Wa r sza wie [pra ca in ¿y nie r ska], Se ba stian Pi³ko wski; pro mo tor
m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 76 s.

492. Oce na wy bra nych pomp spe cja l nych sto so wa nych w rato w ni c twie che mi cz nym [pra ca
in ¿y nie r ska], Piotr Pin de r ski; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 63 s.

493. Ana li za zu ¿y cia wody i œro d ków ga œ ni czych w akcjach ratow niczo- gaœ ni czych na te re nie
chro nio nym JRG nr 1 w Ol szty nie w la tach 2006-2010 [pra ca in ¿y nie r ska], Prze mys³aw Pi sa r -
ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 68 s.

494. Wp³yw im pre g na cji pre pa ra tem og nio chron nym na wy trzy ma³oœæ dre w na kon stru kcyj ne -
go kle jo ne go [pra ca in ¿y nie r ska], An drzej Pi skorz; pro mo tor dr in¿. Da niel Pie niak, 57 s.
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495. Za sto so wa nie sy mu la cji kom pu te ro wej do okre œle nia wa run ków ewa ku a cji na przyk³a-
 dzie pro gra mu Pa t h fin der [pra ca ma gi ste r ska], Da mian Pi troch; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Piotr
Ku stra, 65 s.

496. Wp³yw ele ktro nicz ne go sy ste mu ste ro wa nia na bez pie cze ñ stwo i fun kcjo na l noœæ dzia³añ
ratow niczo- gaœ ni czych z u¿y ciem pod no œ ni ka hy drau licz ne go [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz Pi -
wi ñ ski; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Ku picz, 51 s.

497. Ba da nie wp³ywu ete rów gli ko li na zdo l no œci pia no twó r cze wy bra nych su r fa ktan tów ró ¿ -
nych ty pów [pra ca in ¿y nie r ska], Pawe³ Pi wo ñ ski; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. An drzej
Mi ze r ski, 70 s.

498. Oce na wp³ywu dzia³añ ra to w ni czych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w wo je wó dztwie kuja -
wsko- pomo r skim na kszta³to wa nie wi ze run ku s³u¿by [pra ca dy p lo mo wa], Wa l de mar Plak;
prom otor st. kpt. mgr in¿. Jo an na Sze w czyk, 35 s.

499. Ska ¿e nie œro do wi ska przez dzia³al noœæ ele ktro w ni j¹dro wej [pra ca ma gi ste r ska], Se ba -
stian P³azo wski; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 67 s.

500. Ana li za i oce na me tod sta bi li za cji i za bez pie cze nia usz ko dzo nych ele men tów bu dyn ku
pod czas awa rii i ka ta strof bu do w la nych [pra ca ma gi ste r ska], Rafa³ Pod la si ñ ski; pro mo tor m³.
bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 63 s.

501. Pro ble ma ty ka pla no wa nia prze strzen ne go w ob rê bie zak³adów du ¿e go i zwiê kszo ne go ry -
zy ka na przyk³ad zie mia sta By d go sz czy [pra ca dy p lo mo wa], Ja cek Pod wo l ski; pro mo tor dr in¿.
Sta nis³aw Li pi ñ ski, 41 s.

502. Ana li za pra wno- fun kcjo nalna pla nu zarz¹dza nia kry zy so we go na przyk³ad zie wy bra nej
gmi ny [pra ca ma gi ste r ska], Ja ros³aw Po lak; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 85 s.

503. Ana li za po rów na w cza pro je kto wa nia sta³ych urz¹dzeñ ga œ ni czych ga zo wych wg wy bra -
nych stan dar dów [pra ca ma gi ste r ska], Da wid Po la kie wicz; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Wnêk, 68 s.

504. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych w wy bra nym pro ce sie tech nolo gi cz nym
bu do wy ³odzi z la mi na tu – MARKOS [pra ca ma gi ste r ska], To masz Pon cz ko wski; pro mo tor
dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 62 s.

505. Sto su nek s³u¿ bo wy stra ¿a ka Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w aspe kcie sto sun ku admini -
stracyj no-praw ne go i indy widu a l nych aktów admi ni stra cyj nych [pra ca dy p lo mo wa], Ag nie sz ka 
Poto cka- Ju r czyk; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 39 s.

506. Ana li za do bo ru me tod de kon tami na cji œro do wi ska wod ne go po wy cie ku sub stan cji ro po -
po chod nej [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz Pó³rola; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 50 s.

507. Wy zna cze nie za le ¿ no œci roz dzia³u wody od wspó³czyn ni ka przep³ywu dla wy bra nych
try ska czy ESFR [pra ca ma gi ste r ska], Ma te usz Pro kop; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk,
82 s.

508. Za bez pie cza nie prze ciw po¿a ro we tan ko w ców pod czas re mon tu wed³ug roz wi¹zañ przy -
jê tych w Gda ñ skiej Sto cz ni Re mon to wej [pra ca in ¿y nie r ska], Ma rek Pru szak; pro mo tor prof.
nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 44 s.

509. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go i wy bu cho we go w wy bra nej ba zie pa liw [pra ca ma -
gi ste r ska], To masz Przy bo ro wski; pro mo tor st. bryg. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 86 s.

510. Me to dy usu wa nia sub stan cji ro po po chod nych z po wie rz ch ni cie ków i zbio r ni ków wod -
nych z u¿y ciem sprzê tu bêd¹cego na wy po sa ¿e niu JRG 2 w Ol szty nie [pra ca in ¿y nie r ska], Ma -
riusz Przy bu³owski; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 68 s.

511. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go dla bu dyn ku admi ni stra cyjne go w Ko kso w ni 
„Ra d lin” [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz Przy by³a; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 52 s.
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512. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go te ktu ry [pra ca in¿y -
 nie r ska], Ba r tosz Przy gó rze wski; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 64 s.

513. Wy ma ga nia prze ciw po¿a ro we dla obie któw za mie sz ka nia zbio ro we go na przyk³ad zie bu -
dyn ku ho te lo we go „Za jazd G³êbo kie” zlo kali zowa ne go na te re nie OW G³êbo kie w Miê dzy rze -
czu [pra ca dy p lo mo wa], Ma riusz Przy sie cki; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 51 s.

514. Ana li za za gro ¿eñ wraz z ana liz¹ ry zy ka dla mia sta Cho rzów [pra ca ma gi ste r ska], Ma riusz
Pu cha³a; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz, 91 s.

515. Me to dy ka oce ny za gro ¿eñ na przyk³ad zie mia sta Cho rzów [pra ca dy p lo mo wa], Ma riusz
Pu cha³a; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 43 s.

516. Pro je kto wa nie za bez pie cze nia ope racy j ne go im prez spo r to wych przez Pa ñ stwow¹ Stra¿
Po ¿arn¹ w ra mach EURO 2012 [pra ca ma gi ste r ska], Ja ros³aw Pu³awski; pro mo tor bryg. dr in¿.
Sta nis³aw Li pi ñ ski, 95 s.

517. Ana li za dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych na przyk³ad zie wy bra ne go zda rze nia w po wie cie
czê sto cho wskim – ana li za po ¿a ru Ko niec po l skich Zak³adów Pi l œ nio wych KONIECPOL SA
ul. Ko le jo wa 3 [pra ca dy p lo mo wa], Zbi g niew Pu r gal; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci -
niak, 40 s.

518. Ana li za mo ¿ li wo œci do sto so wa nia do wy ma gañ techni czno- budow la nych bu dyn ku Mi ni -
ste r stwa Roz wo ju Re gio nal ne go w Wa r sza wie [pra ca in ¿y nie r ska], To masz Pu ste lak; pro mo tor
bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 50 s.

519. Wp³yw s³u¿by stra ¿a ka ra to w ni ka na re la cje miê dzy lu dz kie [pra ca dy p lo mo wa], Wio let ta
Pych; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 47 s.

520. Dzia³al noœæ rze czoz na w ców ds. za bez pie czeñ prze ciwpo ¿a ro wych [pra ca dy p lo mo wa],
Grze gorz Py r chla; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 33 s.

521. Ana li za ewa ku a cji osób po pio no wych dro gach ewa kua cy j nych oraz spe cy fi ka mo de lo -
wa nia kom pute ro we go tego pro ce su [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz Py rza no wski; pro mo tor kpt.
dr in¿. Piotr Tofi³o, 67 s.

522. Ana li za efe kty w no œci fun kcjo no wa nia sy ste mu we nty la cji po ¿a ro wej w ga ra ¿u za po -
moc¹ mo de lo wa nia kom pute ro we go [pra ca ma gi ste r ska], To masz Ra czy ñ ski; pro mo tor prof.
nadzw. dr hab. Ma rek Ko ne cki, 86 s.

523. Oce na po pra wno œci dzia³añ ra to w ni czych po zio mu ta kty cz ne go przy nad zwy cza j nym
zda rze niu w Zie lo nej Gó rze w dniu 30 li sto pa da 2010 r. [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ Rad ny; pro -
mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 53 s.

524. Mo de lo wa nie kom pu te ro we wa run ków ewa ku a cji z wy bra ne go obie ktu ka te go rii ZL I
[pra ca in ¿y nie r ska], Ar ka diusz Ra do m ski; pro mo tor kpt. dr in¿. Piotr Tofi³o, 59 s.

525. Pro gno zo wa nie za gro ¿eñ wy stê puj¹cych na te re nie po wia tu ko œcie r skie go. Opra co wa nie
sce na riu szy zda rzeñ z wy ko rzy sta niem na rzê dzi kom pu te ro wych [pra ca ma gi ste r ska], Da riusz
Ra do m ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 71 s.

526. Oce na wy ko rzy sta nia ze w nê trz nych Ÿró de³ wody pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych w
re jo nie dzia³ania JRG PSP nr 4 w Bia³ym sto ku w la tach 2007-2011 [pra ca in ¿y nie r ska], Ma r cin
Ra dzi sze wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 80 s.

527. Ana li za wp³ywu zmian we nty la cji na szy b koœæ roz wo ju I fazy po ¿a ru w po mie sz cze niach
[pra ca ma gi ste r ska], Grze gorz Ra ta j czyk; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ma rek Ko ne cki, 96 s.

528. Or ga ni za cja i za sa dy fun kcjo no wa nia Grup Ra tow ni c twa Wod no- Nur kowe go w stru ktu -
rach PSP na przyk³ad zie SGRWN „Miê dzy rzecz” [pra ca dy p lo mo wa], Je rzy Ra t kie wicz; pro -
mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak, 48 s.

529. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go bu dyn ku cen trum handlo wo-ro zrywko we go
Ry b nik Pla za [pra ca ma gi ste r ska], Wo j ciech Rduch; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 100 s.
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530. Ana li za po rów na w cza szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru w wy bra nym uk³ad zie po mie sz czeñ za
po moc¹ ró ¿ nych mo de li po ¿a ru [pra ca ma gi ste r ska], Piotr Re jer; pro mo tor prof. nadzw. dr hab.
Ma rek Ko ne cki, 83 s.

531. Or ga ni za cja wspól no to we go me cha ni z mu ochro ny lud no œci jako pod sta wo we go in stru -
men tu ochro ny lud no œci Unii Eu ro pe j skiej [pra ca dy p lo mo wa], Prze mys³aw Re m bie lak; pro mo -
tor dr Jó zef £abê dz ki, 36 s.

532. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa ne za bez pie cze nia w zak³ad -
zie Fla ga Gas Pol ska [pra ca in ¿y nie r ska], Ar tur Re mi sze wski; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 
66 s.

533. Kon fli kty in ter per sona lne, ge ne za i spo so by roz wi¹zy wa nia [pra ca dy p lo mo wa], Mo ni ka
Ro go wska; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 57 s.

534. Oce na pro ce dur dys po no wa nia sto so wa nych na po wia to wym sta no wi sku kie ro wa nia
w Ko men dzie Po wia to wej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Le gio no wie [pra ca in ¿y nie r ska],
Grze gorz Ro ma nik; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 67 s.

535. Me to dy po szu ki wañ przyrz¹do wych na ak we nach wod nych w opa r ciu o dzia³ania Spe -
cjali sty cz nej Gru py Ra tow ni c twa Wod no- Nur kowe go w Au gu sto wie [pra ca dy p lo mo wa], Ro -
man Ro sz ko wski; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Ta de usz Jo pek, 67 s.: m., rys.

536. Za cho wa nie kon stru kcji ¿e l be to wych w wa run kach te m pe ra tur po ¿a ro wych [pra ca dy p lo -
mo wa], Ma rian Róg; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 64 s.

537. Dia g no za za gro ¿eñ po wo dzio wych i spo so by za po bie ga nia im na przyk³ad zie po wia tu nowo -
mie j skie go [pra ca dy p lo mo wa], Ta de usz Ru czy ñ ski; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 53 s.

538. Ana li za organi zacyjno -techni cz na sy ste mu ³¹czno œci wspó³dzia³ania s³u¿b ra tun ko wych
w wo je wó dztwie lu bu skim [pra ca in ¿y nie r ska], Je rzy Ry bak; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek
Chrzê stek, 48 s.

539. Przegl¹d za sad or ga ni za cji akcji ra to w ni czych jed no stek PSP pod czas osu wisk, zawa³ów
zie mnych i ka ta strof bu do w la nych [pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof Ry b ka; pro mo tor m³. kpt.
mgr in¿. Wi ktor W¹sik, 64 s.

540. Me to dy ka po stê po wa nia rato w ni cze go pod czas awa rii zbio r ni ków na sta cjach LPG [pra ca 
in ¿y nie r ska], Ro bert Ry ce r ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 46 s.

541. Oce na za gro ¿e nia pod czas awa ry j ne go uwo l nie nia amo nia ku w ch³odni RAB-POL
Sp. z o.o. w Mia stku [pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof Ry ch ter; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw
Sa la mo no wicz, 43 s.

542. Pro blem oraz sku t ki stre su za wo do we go na przyk³ad zie s³u¿by w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po -
¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa], Ma g da le na Ry ma r czyk; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec,
45 s.

543. Oce na sta nu zarz¹dza nia bez pie cze ñ stwem po ¿a ro wym bu dyn ku Col le gium Hu ma ni sti -
cum Uni wer sy te tu Miko³aja Ko pe r ni ka w To ru niu [pra ca in ¿y nie r ska], To masz Ryn ko wski;
pro mo tor st. bryg. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 67 s.

544. Ba da nia po rów na w cze akty w no œci po wie rzch nio wej kon cen tra tów pia no twó r czych ró ¿ -
nych ty pów [pra ca in ¿y nie r ska], Pawe³ Ryœ; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. An drzej
Mize r ski, 61 s.

545. Ana li za ry zy ka po ¿a ro we go dla po wia tu prze wo r skie go [pra ca ma gi ste r ska], Ma ciej Ry z -
ner; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz, 97 s.

546. Dzia³ania ra to w ni cze zwi¹zane z LPG [pra ca dy p lo mo wa], Zbi g niew Rze my sz kie wicz;
pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na Pó³ka, 46 s.

547. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w gmi nie Miê dzy rzecz [pra ca dy p lo mo wa],
Da riusz Rze pe cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 64 s.
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548. Oce na tech ni cz ne go i ope racy j ne go za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go dre w nia nych
obie któw za by t ko wych z te re nu po wia tu pszczy ñ skie go [pra ca ma gi ste r ska], Rafa³ Rze wi czok;
pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 93 s.

549. Mani pu lo wa nie lu dŸ mi czy od dzia³ywa nie spo³ecz ne a mo¿e wy wie ra nie wp³ywu [pra ca
dy p lo mo wa], Ewe li na Sado wska - Lu bach; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 46 s.

550. Wy bra ne aspe kty przep³ywu in fo r ma cji po miê dzy pio nem kontro lno-ro zpozna w czym
i pio nem ope ra cy j nym Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej oraz ich wp³yw na kszta³to wa nie bez pie-
 cze ñ stwa po ¿a ro we go na te re nie wo je wó dz twa [pra ca dy p lo mo wa], Da riusz Sa do wski; pro mo -
tor m³. bryg. mgr in¿. Ed ward Skie p ko, 46 s.

551. Wp³yw za sto so wa nia œro d ków og nio o chron nych na to ksy cz noœæ pro du któw rozk³adu ter -
mi cz ne go dre w na so s no we go [pra ca ma gi ste r ska], Do mi nik Sa do wski; pro mo tor bryg. dr Bar -
ba ra Oœci³owska, 64 s.

552. Oce na za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu Domu Po mo cy Spo³ecz nej w Ko wa lu
[pra ca dy p lo mo wa], Grze gorz Sa do wski; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 33 s.

553. Ba da nie hi ste re zy zwi l ¿a nia wy bra nych ma te ria³ów sta³ych roz two ra mi su r fa ktan tów ró ¿ -
nych ty pów [pra ca ma gi ste r ska], Do mi ni ka Sala; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. An drzej
Mi ze r ski, 64 s.

554. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w po wie cie gry fi c kim [pra ca ma gi ste r ska],
Ma r cin Sa³aga; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 78 s.

555. Przy go to wa nie jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oraz obie ktu MARINE HOTEL do
dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych w kon te k œcie bazy po by to wej re pre zen ta cji Da nii w ra mach im -
pre zy EURO 2012 [pra ca dy p lo mo wa], To masz Sa m bo r ski; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ -
ski, 47 s.

556. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go pa ne li pod³ogo wych
[pra ca in ¿y nie r ska], Se ba stian Sa ra ma ñ ski; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 77 s.

557. Ana li za przy czyn po ¿a rów na te re nie po wia tu œwid ni c kie go w la tach 2000–2010 [pra ca
dy p lo mo wa], Wa l de mar Sa r lej; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 57 s.

558. Pro jekt pro ce du ry dzia³añ ra to w ni czych przy wy pa d kach dro go wych z udzia³em au to bu -
sów [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Sa r ne cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 74 s.

559. Czyn no œci kontro lno-ro zpozna w cze i ana li za za gro ¿eñ na te re nie po wia tu ple sze wskie go
[pra ca dy p lo mo wa], Wa l de mar Sa wa da; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 51 s.

560. Za gro ¿e nia dla ra to w ni ków pod czas po ¿a rów i wy bu chów ropy na fto wej i cie czy ro po po -
chod nych [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ Se ku ra; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja skó³owski, 38 s.

561. Ana li za wp³ywu prê d ko œci na grze wa nia i po zio mu obci¹¿eñ na wy bra ne pa ra me try wy -
trzy ma³oœcio we sta li B500SP [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Sen de ro wski; pro mo tor m³. bryg.
dr in¿. Re na ta Kamo cka - Bro nisz, 80 s.

562. Me to dy ka szko leñ z za kre su do sko na le nia za wo do we go w jed no stkach ratow niczo- gaœ ni -
czych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa], Ma³go rza ta Sie cz ko wska; pro mo tor
dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 62 s.

563. Rys hi sto ry cz ny ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w san ktu a riach i se mi na riach [pra ca dy p lo -
mo wa], Je rzy Sie ñ ko wski; pro mo tor st. bryg. Ma riusz To po ro wski, 81 s.

564. De kon tami na cja lu dzi pod czas zda rzeñ ma so wych w kon te k œcie EURO 2012 [pra ca in ¿y -
nie r ska], Bart³omiej Sie pie to wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz, 59 s.

565. Ana li za za gro ¿e nia po ¿a ro we go i wy bu cho we go oraz za sto so wa nych za bez pie czeñ na
przyk³ad zie wy dzia³u chlor ku wi ny lu ANWIL SA [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Sie ra dz ki; pro mo -
tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 34 s.
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566. Nowa fo r mu³a IBP jako wy ty cz ne dla u¿yt ko w ni ków obie któw oraz po moc dla JRG PSP
[pra ca dy p lo mo wa], S³awo mir Sie r pa to wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 101 s.

567. Wp³yw za sto so wa nych me tod oce ny ry zy ka na po pra wê bez pie cze ñ stwa pra cy nur ka
[pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Si ko ra; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Anna Prê de cka, 84 s.

568. Ba da nie roz wo ju po ¿a ru sa mo cho du oso bo we go z wy ko rzy sta niem ka me ry ter mowi zy j -
nej [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Ska l ny; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 59 s.

569. Eks plo a ta cja i kon se r wa cja hy drau li cz nych na rzê dzi ra to w ni czych [pra ca in ¿y nie r ska],
Ka mil Skie resz; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 56 s.

570. Sy ste my za bez pie czeñ bu dyn ków na wy pa dek awa rii te ch ni cz nej na przyk³ad zie Ho te lu
Cen trum Me dy cz ne go Kszta³ce nia Pody plo mo we go „Dom Na uki” [pra ca in ¿y nie r ska], Ma -
te usz Sko ru p ski; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Dwo re cki, 62 s.

571. Odwo³anie w admi ni stra cyj nym toku po stê po wa nia [pra ca dy p lo mo wa], Jo an na Skór ka;
pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 37 s.

572. Ana li za wp³ywu wa run ków po ¿a ru i od dzia³ywa nia me cha nicz ne go na bu t le ace ty le no we
[pra ca ma gi ste r ska], Ma ciej Sku lich; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na Pó³ka, 107 s.

573. Rola ob ro ny cy wi l nej na rzecz za dañ zarz¹dza nia kry zy so we go [pra ca ma gi ste r ska],
Ju sty na Skwa r ska; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 55 s.

574. Pro ble my pro je kto wa nia sta³ych urz¹dzeñ ga œ ni czych na pia nê lekk¹ [pra ca ma gi ste r ska],
Da riusz S³owik; pro mo tor st. kapt. dr in¿. Be r nard Król, 37 s.

575. Ana li za dy na mi ki roz wo ju po ¿a ru w prze strze ni ogra ni czo nej przy u¿y ciu za awan so wa -
nych mo de li ob li cze nio wych [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin S³owik; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. 
Ma rek Ko ne cki, 97 s.

576. Ana li za wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oraz wy ma gañ ewa kua cy j nych w bu dyn -
ku ZL I na przyk³ad zie Cen trum Han d lo wo -Us³ugo we go „Dru ka r nia” w By d go sz czy [pra ca in -
¿y nie r ska], Ka rol Smarz; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 70 s.

577. Pro ce du ra po stê po wa nia w przy pa d ku wyst¹pie nia za gro ¿eñ sanitar no-epide miologi cz -
nych zwi¹za nych z po wo dzi¹ na te re nie gmi ny Ujazd [pra ca ma gi ste r ska], Ja ros³aw Smo³a; pro -
mo tor st. kpt. dr in¿. Anna Prê de cka, 79 s.

578. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go oraz za sto so wa nych za bez pie czeñ w wy so kim bu -
dyn ku ka te go rii ZL II na przyk³ad zie Po wia to we go Zak³adu Opie ki Zdro wo t nej w Sta ra cho wi -
cach [pra ca in ¿y nie r ska], Ja ros³aw So b czak; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 45 s.

579. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go wyk³ad zi ny dy wa no -
wej na ba zie w³ókien we³nia nych [pra ca in ¿y nie r ska], Ar ka diusz So b czyk; pro mo tor bryg.
dr Bar ba ra Oœci³owska, 80 s.

580. Pro jekt wo je wó dz kiej sie ci ³¹czno œci ra dio wej dla KWPSP Wroc³aw [pra ca dy p lo mo wa],
Grze gorz So bie raj; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek Chrzê stek, 32 s.

581. Ba da nie i ana li za po rów na w cza w³aœci wo œci pa l nych wy bra nych ga tun ków dre w na krajo -
we go i egzo ty cz ne go [pra ca ma gi ste r ska], Ane ta So cha cka; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Ja skó³owski, 78 s.; rys.

582. Opty ma li za cja pro ce su pro je kto wa nia dŸwiê ko wych sy ste mów ostrze ga w czych [pra ca
ma gi ste r ska], Pawe³ So j ka; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 69 s.

583. Oce na przy go to wa nia bu dyn ku ho te lu STANDARD w D¹bro wie Gó r ni czej do pro wa -
dze nia dzia³añ ra to w ni czych [pra ca dy p lo mo wa], Adam Sokó³; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz
Dzieñ, 47 s.

584. Wp³yw Stra ¿y Mie j skiej na bez pie cze ñ stwo mie sz ka ñ ców wy bra nych miast RP [pra ca in -
¿y nie r ska], Ur szu la So le cka; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Bie du g nis, 62 s.
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585. Ana li za wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej w wiel koku batu ro wym bu dyn ku ka te go rii 
ZL na przyk³ad zie Ga le rii “SFERA II” [pra ca in ¿y nie r ska], Sta nis³aw So me r lik; pro mo tor
st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 98 s.

586. Ba da nie ge o me trii po wie rz ch ni ga sze nia sta no wisk ga œ ni czych o du ¿ych wy da j no œciach
[pra ca in ¿y nie r ska], Ma riusz Sor dyl; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Be r nard Król, 53 s.

587. De kon tami na cja wstê p na w rato w ni c twie che mi cz nym i eko lo gi cz nym [pra ca ma gi ste r -
ska], Mi cha³ Sowa; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 98 s.

588. Kwa lifi ko wa na pie r wsza po moc w Krajo wym Sy ste mie Ratow niczo- Gaœ ni czym [pra ca
dy p lo mo wa], Piotr So wi z dra niuk; pro mo tor st. kpt. mgr Jo lan ta Mi cha l ska, 58 s.

589. Ba da nie zmian stê ¿e nia tlen ku wê gla pod czas spa la nia mody fiko wa ne go i niemo dyfi -
kowa ne go ma te ria³u epo ksy do we go w po mie sz cze niu za mkniê tym [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te -
usz Spê ta ny; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 46 s.

590. Za gro ¿e nie od stref po ¿a ru we wnê trz ne go w cza sie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych [pra ca
dy p lo mo wa], Bo g dan Spi t z ka; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ma rek Ko ne cki, 51 s.

591. Sy ste my lo gi sty cz ne Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej dla po wia tu ku t no wskie go [pra ca in ¿y -
nie r ska], Kon rad Sta ni sze wski; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Dwo re cki, 57 s.

592. Wp³yw edu ka cji z za kre su ra tow ni c twa wyso ko œcio we go na spra w noœæ fi zyczn¹ ra to w ni -
ków w po dzia le bo jo wym [pra ca dy p lo mo wa], Da riusz Sta ñ czak; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿.
Zdzis³aw Bu dzi ñ ski, 50 s.

593. Za bez pie cze nie lo gi sty cz ne d³ugo trwa³ych dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych na te re nie gmi -
ny Iza be lin [pra ca dy p lo mo wa], Ma g da le na Sta r no wska; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski,
79 s.

594. Syn drom wy pa le nia za wo do we go w kon te k œcie pra cy w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
[pra ca dy p lo mo wa], Ma rze na Sta r no wska; pro mo tor mgr Sy l wia Kra w czy ñ ska, 34 s.

595. Oce na prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê mia sta £odzi [pra ca ma gi ste r ska],
B³a¿ej Sta siak; pro mo tor prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 87 s.

596. Ochro na prze ciw po¿a ro wa jako za da nie w³asne gmi ny [pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof
Sta œ kie wicz; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Jó zef Jan Sko czy las, 42 s.

597. Stan fa kty cz ny wy szko le nia ob sad sta no wisk kie ro wa nia a po pra wnoœæ po wia da mia nia
i dy spo no wa nia za so bów ra to w ni czych do zda rzeñ. Ba da nia prze pro wa dzo ne na fun kcjo na riu -
szach PSP woj. ³ódz kie go [pra ca dy p lo mo wa], Je rzy Ste fa nek; pro mo tor st. bryg. mgr in¿. Da -
riusz Ma r czy ñ ski, 39 s.

598. Ana li za zarz¹dza nia kry zy so we go w Bo ga ty ni w kon te k œcie do œwia d czeñ po po wo dzi
2010 r. [pra ca in ¿y nie r ska], Ma g da le na Ste fa niak; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. in¿. Wo j ciech
Fe luch, 60 s.

599. Oce na mo ¿ li wo œci ta kty cz nych ko m pa nii ga œ ni czej KM PSP w By d go sz czy [pra ca dy p lo -
mo wa], Piotr Ste p ka; pro mo tor bryg. mgr in¿. Ale ksan der Ada m ski, 45 s.

600. Zarz¹dza nie bez pie cze ñ stwem na przyk³ad zie wo je wó dz twa opo l skie go [pra ca in ¿y nie r -
ska], Ma riusz Stê pieñ; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 72 s.

601. Wp³yw obci¹¿e nia psy chofi zycz ne go na or ga nizm ra to w ni ka pod czas pra cy przy u¿y ciu
che mood po r nych ubrañ gazo sz cze l nych typu 1 A [pra ca in ¿y nie r ska], Wo j ciech Sto bie r ski; pro -
mo tor dr Anna Dmo cho wska, 65 s.

602. Oce na ry zy ka za wo do we go dla wy bra nych sta no wisk pra cy w Przed siê bio r stwie Wo do -
ci¹gów i Ka na li za cji [pra ca ma gi ste r ska], Wa l de mar Stra wi ñ ski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Anna
Prê de cka, 132 s.
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603. Rola i za da nia s³u¿by pra so wej Ko men dan ta Mie j skie go na przyk³ad zie wy pa d ków ma so -
wych w ko mu ni ka cji dro go wej i ko le jo wej [pra ca dy p lo mo wa], Zbi g niew Stro m ski; pro mo tor
st. kpt. mgr in¿. Jo an na Sze w czyk, 52 s.

604. Oce na za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu han d lo wo -us³ugo we go OBI w Za brzu 
[pra ca dy p lo mo wa], Wo j ciech Stru gacz; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 35 s.

605. Opty ma li za cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go na przyk³ad zie bu dyn ku produ kcyj no- ma ga-
zy no we go [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Strze le cki; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 63 s.

606. Ana li za przy czyn wy stê po wa nia ka ta strof bu do w la nych spo wo do wa nych po ¿a ra mi oraz
lo so wy mi czyn ni ka mi atmo sfe rycz ny mi w la tach 1990–2012 [pra ca ma gi ste r ska], Ka mil Sty -
czek; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 74 s.

607. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie Cze m piñ [pra ca dy p lo mo wa], Ali na Su cho ra;
pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 53 s.

608. Zarz¹dza nie ka rier¹ pod chor¹¿ych Szko³y G³ów nej S³u¿by Po ¿a r ni czej [pra ca ma gi ste r -
ska], To masz Su der; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Ma rek Li sie cki, 68 s.

609. Ana li za za gro ¿eñ i zda rzeñ na te re nie mia sta Mys³owi ce [pra ca dy p lo mo wa], Mi ros³aw
Sy no wiec; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 30 s.

610. Pla no wa nie dzia³añ ratow niczo- gaœ ni czych w sta nie za gro ¿e nia na te re nie po wia tu bê dzi -
ñ skie go [pra ca dy p lo mo wa], Sta nis³aw Sy sa kie wicz; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma -
rze na Pó³ka, 43 s.

611. Ba da nie wp³ywu we nty la cji me cha ni cz nej na czas za dzia³ania sy ste mu syg na li za cji po ¿a -
ro wej fi r my AUTRONICA [pra ca ma gi ste r ska], Iza be la Syta; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar
Wnêk, 55 s.

612. Kszta³to wa nie siê sy ste mu szko le nia z ra tow ni c twa me dy cz ne go, ana li za szko le nia ra to w -
ni ków PSP i OSP na przyk³ad zie wo je wó dz twa po mo r skie go [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ Sza j -
da; pro mo tor st. kpt. mgr Jo lan ta Mi cha l ska, 52 s.

613. Wp³yw trans po rtu ma te ria³ów nie bez pie cz nych na bez pie cze ñ stwo na ob sza rze po je zie rza 
po mo r skie go [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Sza le wski; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Bie -
du g nis, 93 s.

614. Opty ma li za cja od po rno œci og nio wej dre w nia nych ele men tów œci ska nych [pra ca ma gi ste r -
ska], Piotr Szcze biot; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 64 s.

615. Ba da nie zdo l no œci zwi l ¿aj¹cej wod nych roz two rów œro d ków pia no twó r czych wg me to -
dy ki opi sa nej w stan da r cie NFPA 18 [pra ca ma gi ste r ska], Ka mil Szczech; pro mo tor st. kpt.
dr in¿. Be r nard Król, 71 s.

616. Cha ra kte ry styka i oce na za gro ¿e nia po ¿a ro we go Bazy Te ch ni cz nej Ma ry nar ki Wo jen nej
w Gdy ni [pra ca dy p lo mo wa], To masz Szcze pa nek; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 39 s.

617. Ba da nie za dy mie nia pod czas spa la nia mody fi ko wa nych i niemo dyfi ko wa nych ma te -
ria³ów epo ksy do wych w po mie sz cze niu za mkniê tym [pra ca in ¿y nie r ska], Grze gorz Szczêch;
pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 63 s.

618. Ba da nie rozk³adu cz¹stek w ko mo rze czu j ki op ty cz nej dymu przy spa la niu p³omie nio -
wym wy bra nych ma te ria³ów [pra ca ma gi ste r ska], An drzej Szczê s ny; pro mo tor bryg. dr in¿.
Wal de mar Wnêk, 79 s.

619. Ana li za mo ¿ li wo œci wyst¹pie nia awa rii w Ch³od niach Wa r sza wskich MORSPOL [pra ca
in ¿y nie r ska], Da niel Szczê s ny; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 66 s.

620. Przy go to wa nia jed no stek ra tow ni c twa che mi cz ne go i eko logi cz ne go w aspe kcie bez pie czeñ -
stwa EURO 2012 [pra ca ma gi ste r ska], Ma riusz Sze mis; pro mo tor dr Anna Dmo cho wska, 81 s.

621. Pro jekt termo moder ni za cji bu dyn ku ZL w aspe kcie po pra wy wa run ków bez pie cze ñ stwa
po ¿a ro we go [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Sze r szeñ; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 77 s.
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622. Dzia³ania Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej oraz s³u¿b wspo ma gaj¹cych w cza sie po wo dzi na
te ry to rium Rze czypo spo li tej Pol skiej na prze³omie XX i XXI wie ku [pra ca ma gi ste r ska], Da niel
Sze w czak; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 101 s.

623. Ana li za me tod przet³acza nia ga zów skro p lo nych przez jed no stki PSP [pra ca in ¿y nie r ska],
To masz Sze w czyk; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz, 84 s.

624. Wp³yw pro mie nio wa nia cie p l ne go na wa run ki ewa ku a cji lu dzi z bu dyn ków [pra ca ma gi -
ste r ska], Pawe³ Szko³a; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 117 s.

625. Ana li za i oce na dzia³añ ra to w ni czych na przyk³ad zie zda rze nia na ak we nie wod nym w po -
wie cie po zna ñ skim [pra ca dy p lo mo wa], Da riusz Szra ma; pro mo tor bryg. mgr in¿. Wo j ciech
£¹gie w ka, 50 s.

626. Ba da nie cza su za dzia³ania czu jek dymu w fun kcji rozk³adu cz¹stek dla spa la nia
bezp³omie nio we go ma te ria³ów [pra ca ma gi ste r ska], Ma ciej Szra ma; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l -
de mar Wnêk, 62 s.

627. Oce na przy go to wa nia do dzia³añ gru py spe cjali sty cz nej ra tow ni c twa chemi czno-e kologi -
czne go w Bie l sku - Bia³ej [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Szta fi ñ ski; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li -
pi ñ ski, 67 s.

628. Oce na za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go la sów w po wie cie zgie r skim [pra ca ma gi ste r -
ska], Iza be la Sztan de ra; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 90 s.

629. Ba da nie wp³ywu do da t ków do de ka no lu na zdo l no œci pia no twó r cze i sta bi l noœæ pian wy -
twa rza nych z wy bra nych su r fa ktan tów anio no wych [pra ca in ¿y nie r ska], Ba r tosz Szu l bo r ski;
pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. An drzej Mi ze r ski, 47 s.

630. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie Strze l no [pra ca dy p lo mo wa], £ukasz Szulc;
pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 52 s.

631. Ba da nie emi sji ga zów to ksy cz nych pod czas rozk³adu ter mi cz ne go MDF [pra ca in ¿y nie r -
ska], Piotr Szulc; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 69 s.

632. Oce na fun kcjo no wa nia sy ste mu ³¹czno œci ra tow ni c twa w po wie cie ka li skim [pra ca in ¿y -
nie r ska], Ar tur Szu le ta; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek Chrzê stek, 53 s.

633. Wy ko rzy sta nie me tod na ucza nia zda l ne go w PSP na przyk³ad zie Pla t fo r my szko le nio wej
Ma³opo l skich Stra ¿a ków [pra ca dy p lo mo wa], Ma r ta Szy ch - Flo rek; pro mo tor bryg. mgr in¿. To -
masz Na czas, 53 s.

634. Ba da nie pola te m pe ra tur pod czas spa la nia wy bra ne go ma te ria³u wy po sa ¿e nia wnêtrz
[pra ca ma gi ste r ska], Emi lia Szyd³owska; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 90 s.

635. Fi nan so we za sa dy fun kcjo no wa nia PSP w wo je wó dztwie pod kar pa c kim na przyk³ad zie
Ko men dy Po wia to wej w Ustrzy kach Do lnych [pra ca dy p lo mo wa], Ma³go rza ta Szy j duk; pro -
mo tor mgr Jo lan ta Gli ñ ska, 56 s.

636. Me to dy i te ch ni ki zarz¹dza nia za so ba mi lu dz ki mi na przyk³ad zie ko mend wo je wó dz twa
pod kar pac kie go [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Szy j duk; pro mo tor dr Ewa Fran ko wska, 75 s.

637. Ana li za wa run ków ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej oraz za sto so wa nych roz wi¹zañ za stê -
pczych i za mien nych w Hali G³ów nej ko m p le ksu Spo dek w Ka to wi cach [pra ca in ¿y nie r ska],
Ma r ty na Szy ma; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio, 63 s.

638. Ana li za bez pie cze ñ stwa fun kcjo no wa nia Zak³adów Azo to wych „Pu³awy” SA [pra ca ma -
gi ste r ska], Ma r ta Szy ma nek; pro mo tor dr in¿. Ma riusz Smo lar kie wicz, 63 s.

639. Za kres sto so wa nia roz porz¹dze nia Mi ni stra In fra stru ktu ry w spra wie wa run ków te ch ni cz -
nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich usy tu o wa nie przy pro je kto wa niu i bu do wie sta -
dio nów pi³ka r skich, na przyk³ad zie Sta dio nu Mie j skie go w Po zna niu [pra ca dy p lo mo wa],
Mi cha³ Szy ma niak; pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 35 s.
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640. Aktu a l ne mo ¿ li wo œci PSP w za kre sie udzie la nia za gra ni cz nej po mo cy ra to w ni czej [pra ca
dy p lo mo wa], Ed ward Szy man kie wicz; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Ma riusz Fe l ty no wski, 52 s.

641. Oce na organi zacyjno -techni cz na fun kcjo no wa nia sy ste mu ³¹czno œci ra tow ni c twa w po -
wie cie po zna ñ skim [pra ca in ¿y nie r ska], Ja kub Szy ma ñ ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek
Chrzê stek, 71 s.

642. Dzia³ania ratow niczo -gaœ ni cze pod czas zda rzeñ lo t ni czych na lo t ni sku Cho pi na w Wa r -
sza wie i poza nim [pra ca dy p lo mo wa], Le szek Szy ma ñ ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za -
rzy cki, 68 s.

643. Za bez pie cze nie prze ciw po¿a ro we Cen trum Us³ugowo -Hand lo we go na przyk³ad zie „Ga -
le rii Vi c to ria” w Wa³brzy chu [pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof Szy sz ka; pro mo tor bryg. dr Bar ba -
ra Oœci³owska, 35 s.

644. Pra kty ka zarz¹dza nia or ga ni zacj¹ na przyk³ad zie KP PSP w Ko œcie rzy nie [pra ca ma gi ste -
r ska], Wo j ciech Szy sz ka; pro mo tor dr Ewa Fran ko wska, 95 s.

645. Pro jekt in stru kcji dla prze pro wa dze nia in spe kcji go to wo œci ope ra cy j nej Po wia to we go
Sta no wi ska Kie ro wa nia [pra ca in ¿y nie r ska], Prze mys³aw Œci gaj; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li -
pi ñ ski, 63 s.

646. Stan i per spe kty wy roz wo ju ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej wo je wó dz twa lu be l skie go [pra ca
ma gi ste r ska], Grze gorz Œli wi ñ ski; pro mo tor dr Ewa Fran ko wska, 79 s.

647. Za gad nie nia bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go i wy bu cho we go na eta pie pro je kto wa nia w pro -
ce sie in wes tycy j nym bu do wy zak³adów p³yt drew no po chod nych [pra ca dy p lo mo wa], Wies³aw
Œli wi ñ ski; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 70 s.

648. Ana li za i pro gno za za gro ¿eñ w trans po rcie ma te ria³ów nie bez pie cz nych na ob sza rze wo -
je wó dz twa mazo wie c kie go [pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Œmie tan ka; pro mo tor prof. zw.
dr hab. in¿. Sta nis³aw Bie du g nis, 118 s.

649. Ana li za prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê re jo nu dzia³ania JRG 4 Kra ków [pra ca
in ¿y nie r ska], Ra dos³aw Œwi der; pro mo tor dr in¿. Anna Sza je wska, 61 s.

650. Za sa dy fun kcjo no wa nia Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni czej na przyk³ad zie Wiel ko po l -
skiej Spe cjali sty cz nej Gru py Poszuki wawczo- Ratow ni czej PSP [pra ca dy p lo mo wa], Bo gus³aw
Œwi du r ski; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Ma riusz Fe l ty no wski, 30 s.

651. Wy ma ga nia sta wia ne in stru kcji bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go na przyk³ad zie ist niej¹cego
obie ktu [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Ta ra siuk; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 69 s.

652. Wspó³cze s ny mo del zarz¹dza nia w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej na przyk³ad zie pla có wek
w Suwa³kach i Le gio no wie [pra ca ma gi ste r ska], Ka mil Ta ra sz kie wicz; pro mo tor dr Ewa Fran -
ko wska, 86 s.

653. Oce na po ten cja l nych sku t ków za gro ¿eñ che mi cz nych po wsta³ych w wy ni ku po wo dzi na
przyk³ad zie po wia tu kwi dzy ñ skie go [pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Tar ko wski; pro mo tor dr in¿.
Ma riusz Ma zu rek, 82 s.

654. Ocho t ni cza Stra¿ Po ¿a r na w Zarz¹dza niu Kry zy so wym na przyk³ad zie gmi ny Su chy Las
[pra ca dy p lo mo wa], Pa tryk Ta sarz; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 63 s.

655. Za sa dy pra wid³owej eks plo a ta cji ga œ nic [pra ca in ¿y nie r ska], Bart³omiej Te kiel; pro mo tor
dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 55 s.

656. Wia ry god noœæ in fo r ma cji i jej zna cze nie dla bez pie cze ñ stwa i porz¹dku pub li cz ne go
w œwie t le na ra staj¹cego tren du prze twa rza nia „w chmu rze” [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Te re sz -
czen ko; pro mo tor mgr Ida Mro cze k - Lep, 40 s.

657. Zarz¹dza nie przez kon fli kty sty mu la to rem zmian w or ga ni za cji na przyk³ad zie Pa ñ stwo -
wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca ma gi ste r ska], Adam To bór; pro mo tor dr Ewa Fran ko wska, 106 s.
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658. Ana li za za gro ¿eñ po wia tu py rzy c kie go [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ To³ocz ko; pro mo tor dr 
in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 42 s.

659. Kwa lifi ko wa nie zak³adów do ka te go rii zak³adów o zwiê kszo nym i du ¿ym ry zy ku
wyst¹pie nia po wa ¿ nej awa rii prze mys³owej na pod sta wie ZDR In ter na tio nal Pa per Sp. z o.o.
ul. Lo t ni cza, 82-500 Kwi dzyn [pra ca in ¿y nie r ska], Da mian Tor bo wski; pro mo tor dr Anna Dmo -
cho wska, 74 s.

660. Oce na po rów na w cza sto p nia pa l no œci wy bra nych uk³adów ta pi ce r skich [pra ca ma gi ste r -
ska], Da riusz Treæ; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na Pó³ka, 90 s.

661. Ana li za za gro ¿e nia po ¿a ro we go i wy bu cho we go pro du kcji la kie ru do w³osów w s³up skiej 
fi r mie kos me ty cz nej LOTON [pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Tro cki; pro mo tor dr in¿. Sy l we ster 
Kie li szek, 66 s.

662. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych w pro ce sach tech nolo gi cz nych w zak³ad zie
pro du kcji me b li [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Tro cki; pro mo tor dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 77 s.

663. Wp³yw ele ktro w ni j¹dro wych usy tu o wa nych w po bli ¿u gra nic Pol ski na bez pie cze ñ stwo
ra dio logi cz ne kra ju [pra ca ma gi ste r ska], Ba r tosz Trza ska; pro mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz
Ry bi ñ ski, 90 s.

664. Za gro ¿e nia po ¿a ro we i wy bu cho we w zak³ad zie hy dro kra kin gu Gru py LOTOS SA [pra ca 
dy p lo mo wa], An drzej Trzci ñ ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz, 40 s.

665. Wp³yw wy so kich te m pe ra tur na wy trzy ma³oœæ na œci ska nie dre w na kon stru kcyj ne go kle -
jo ne go [pra ca in ¿y nie r ska], Ad rian Trze ciak; pro mo tor dr in¿. Da niel Pie niak, 60 s.

666. Oce na sy ste mów ochro ny przed za dy mie niem pio no wych dróg ewa kua cy j nych w bu dyn -
kach œred nio wy so kich [pra ca ma gi ste r ska], Piotr Tu ro wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej
Ma r ci niak, 71 s.

667. Pra kty cz ne spra w dze nie wa run ków i or ga ni za cji ewa ku a cji [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Tu -
zi mek; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 52 s.

668. Ba da nie zmian za chodz¹cych w mie sza ni nach sub stan cji bêd¹cych sk³ad ni ka mi pro -
szków ga œ ni czych BC i ABC [pra ca ma gi ste r ska], Grze gorz Ty mo szuk; pro mo tor bryg. prof.
nadzw. dr hab. in¿. An drzej Mi ze r ski, 68 s.

669. Oce na fun kcjo no wa nia in sty tu cji skarg i wnio sków w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca
dy p lo mo wa], Mi ros³awa Ty wo niuk; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 41 s.

670. Wy ko rzy sta nie tre na ¿e ra rozgo rzenio wo-dy mowe go w pro ce sie do sko na le nia za wo do -
we go ra to w ni ka [pra ca dy p lo mo wa], Ja ros³aw Uche rek; pro mo tor m³. bryg. mgr in¿. Prze -
mys³aw Wy so czy ñ ski, 72 s.

671. Ochro na prze ciwpo wo dzio wa po wia tu to ru ñ skie go w pla no wa niu kry zy so wym [pra ca in -
¿y nie r ska], Krzy sztof Wach; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 63 s.

672. Oce na roz mie sz cze nia i wy po sa ¿e nia jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych na te re nie po wia -
tu o³awskie go [pra ca dy p lo mo wa], Ka mil Wa li sze wski; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski,
56 s.

673. Ana li za roz wi¹zañ te ch ni cz nych za pe w niaj¹cych po pra wê bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go
w ist niej¹cym u¿y t ko wa nym bu dyn ku szpi ta l nym na przyk³ad zie Po mo r skie go Cen trum Cho -
rób Za ka Ÿ nych w Gda ñ sku [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ Wa nat; pro mo tor bryg. mgr in¿. Da riusz
Dzi wu l ski, 62 s.

674. Ba da nie przy cze p no œci sta li S355J2G3 do be to nu C40, 50 w wa run kach po ¿a ro wych
[pra ca ma gi ste r ska], Mi cha³ Wan cze wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 84 s.

675. Oce na ry zy ka za wo do we go stra ¿a ka w Jed no st ce Ratow niczo- Gaœ ni czej w Pion kach przy 
wy ko rzy sta niu pro gra mu kom pute ro we go STER [pra ca in ¿y nie r ska], Aga ta Wa rych; pro mo tor
st. kpt. dr in¿. Anna Prê de cka, 72 s.
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676. Rola æwi czeñ w pod no sze niu go to wo œci ope ra cy j nej jed no stek ratow niczo- gaœ ni czych
PSP i jed no stek w³¹czo nych do KSRG [pra ca in ¿y nie r ska], Ma riusz We nta; pro mo tor bryg.
dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 66 s.

677. Oce na bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go la sów w gmi nie Pi sz czac [pra ca dy p lo mo wa], Ja -
ros³aw We re m ko; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 47 s.

678. Plan stru ktu ra l ny or ga ni za cji æwi cze nia poli go no we go opra co wa ny przy po mo cy ana li zy
info lo gi cz nej zda rzeñ na przyk³ad zie zda rze nia ma so we go po ¿a ru ho te lu „We ne cki” w Czê sto -
cho wie dla po trzeb szko le nio wych Cen tra l nej Szko³y Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Czê sto -
cho wie [pra ca dy p lo mo wa], Wies³aw Wer ner; pro mo tor mgr Ry szard Prze ta cz nik, 40 s.

679. Opra co wa nie mo de lu de kon tami na cji ma so wej lud no œci po ata kach bio i chemo terro -
rysty cz nych [pra ca ma gi ste r ska], To masz Weso³owski; pro mo tor dr Jó zef £abê dz ki, 74 s.

680. Ana li za prze ciwpo ¿a ro wych i prze ciwwy bu cho wych za bez pie czeñ li nii tech nolo gi cz nej
przy jê cia, maga zy no wa nia i ob ró b ki s³odu w bro wa rze ̄ ywiec [pra ca ma gi ste r ska], £ukasz Wê -
gli ñ ski; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 116 s.

681. Kon ce p cja tre na ¿e ra dy ¿u r nych sta no wisk kie ro wa nia w Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej
[pra ca ma gi ste r ska], Krzy sztof Wi ciak; pro mo tor bryg. dr in¿. Ire ne usz Na wo rol, 91 s.

682. Ba da nie higro skopi j no œci pro szków ga œ ni czych w zmien nych wa run kach wil go t no œci
i tem pe ra tu ry [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz Wiek; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. in¿. An drzej
Mi ze r ski, 60 s.

683. Ana li za po rów na w cza wy da j no œci cie p l nej i wska Ÿ ni ków tle no wych dla wy bra nych ma te -
ria³ów po li me ro wych [pra ca ma gi ste r ska], Da riusz Wie wió ra; pro mo tor bryg. prof. nadzw.
dr hab. Ma rze na Pó³ka, 89 s.

684. Ana li za po rów na w cza me tod chlo ro wa nia i ozo no wa nia wody ba se no wej w aspe kcie
zdro wia u¿yt ko w ni ków [pra ca ma gi ste r ska], Anna Wi jas; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Anna Prê de -
cka, 65 s.

685. Ana li za szy b ko œci roz wo ju po ¿a ru w po mie sz cze niu pod czas spa la nia p³yt drew no po -
chod nych za kle ja nych two rzy wa mi sztu cz ny mi przy u¿y ciu da nych ka lo ry me tru sto ¿ ko we go
[pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Wi kto ro wicz; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 70 s.

686. Ewa ku a cja pa sa ¿e rów z poci¹gów Ko lei Ma zo wie c kich – KM w Wa r sza wie – sy mu la cje
przy wy ko rzy sta niu pro gra mów kom pu te ro wych [pra ca ma gi ste r ska], Ra dos³aw Wi l czek; pro -
mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 143 s.

687. Zmia ny w kla sy fi ka cji zak³adów zwiê kszo ne go i du ¿e go ry zy ka w na stê p stwie wpro wa -
dze nia glo ba l ne go zhar moni zowa ne go sy ste mu kla sy ja ko œci oz na ko wa nia che mi ka liów (GHS)
[pra ca dy p lo mo wa], Bart³omiej Wi l czy ñ ski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Sa la mo no wicz,
30 s.

688. Ana li za wy ko rzy sta nia sprzê tu ratow niczo- gaœni cze go w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni -
czych w JRG Ko³ob rzeg w la tach 2006–2010 [pra ca in ¿y nie r ska], Krzy sztof Wilk; pro mo tor m³. 
bryg. dr in¿. Re na ta Kamo cka - Bro nisz, 73 s.

689. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go i me to dy po stê po wa nia na wy pa dek po wsta -
nia awa rii w zak³ad zie pro du kcji che mi cz nej w Do bro wie [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Wilk; pro -
mo tor prof. nadzw. dr hab. Ja nusz Ry bi ñ ski, 93 s.

690. Ana li za wy trzy ma³oœci dre w na kle jo ne go wa r stwo wo w wa run kach po po ¿a ro wych [pra -
ca in ¿y nie r ska], To masz Wilk; pro mo tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 61 s.

691. Wp³yw awa rii i ka ta strof tan ko w ców oraz pla t form wie r t ni czych na bez pie cze ñ stwo eko -
lo gi cz ne i go spo da r cze RP [pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ Wi l ko wski; pro mo tor prof. dr hab. in¿.
Sta nis³aw Bie du g nis, 80 s.
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692. Ana li za mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia wy bra nych pomp do prze po mpo wa nia cie czy w rato -
w ni c twie che mi cz nym [pra ca in ¿y nie r ska], Rafa³ Wi nia r ski; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su -
che cki, 67 s.

693. Wp³yw tem pe ra tu ry wy grze wa nia na zmia nê nasi¹kli wo œci po wie rzch nio wej pró bek za -
czy no wych z do da t kiem i bez do da t ku w³ókien poli propy le no wych [pra ca ma gi ste r ska], Szy -
mon Win ni cki; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 52 s.

694. Oce na wy ko rzy sta nia ze w nê trz nych Ÿró de³ wody pod czas akcji ratow niczo- gaœ ni czych na 
te re nie po wia tu cie cha no wskie go w la tach 2006–2010 [pra ca in ¿y nie r ska], Mi cha³ Wi œ nie wski;
pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 73 s.

695. Opi nio wa nie przed szko li oraz pun któw przed szko l nych w kon te k œcie prze pi sów prze -
ciwpo ¿a ro wych w po wie cie ol szty ñ skim [pra ca dy p lo mo wa], Ro bert Wi œ nie wski; pro mo tor
st. bryg. mgr in¿. Piotr Wo j ta sze wski, 39 s.

696. Oce na mo ¿ li wo œci za pe w nie nia bez pie cz nych wa run ków ewa ku a cji za byt ko we go bu dyn -
ku Fil ha r mo nii Na ro do wej w Wa r sza wie [pra ca ma gi ste r ska], Wo j ciech Wi œ nie wski; pro mo tor
bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 86 s.

697. Ana li za techni czno- takty cz na zbio r ni ków do zbie ra nia sub stan cji nie bez pie cz nych wyko -
rzy sty wa nych w PSP w wy bra nych sy tu a cjach awa ry j nych [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Wi t ko w -
ski; pro mo tor bryg. dr in¿. Wo j ciech Ja rosz, 43 s.

698. Ana li za mo ¿ li wo œci ob li cze nio wych pro gra mu CFAST opa r te go na za awan so wa nym
mo de lu stre fo wym po ¿a ru [pra ca ma gi ste r ska], Ka mil Wi to sz ko; pro mo tor prof. nadzw. dr hab.
Ma rek Ko ne cki, 92 s.

699. Dzia³al noœæ i fun kcjo no wa nie gmin ne go ze spo³u zarz¹dza nia kry zy so we go w przy pa d ku
wyst¹pie nia po wo dzi (pod to pieñ) na przyk³ad zie gmi ny Iza be lin [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz
Witt; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Dwo re cki, 54 s.

700. Ana li za bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go na przyk³ad zie ma ga zy nu wy so kie go sk³ado wa nia
[pra ca ma gi ste r ska], Pawe³ W³ady czuk; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 71 s.

701. Rola i fun kcje rze cz ni ka pra so we go na przyk³ad zie Ko men dy Po wia to wej Pa ñ stwo wej
Stra ¿y Po ¿a r nej w Kro to szy nie [pra ca dy p lo mo wa], S³awo mir W³oda r czyk; pro mo tor st. kpt.
mgr Jo an na Sze w czyk, 42 s.

702. Li der bez pie cze ñ stwa – nowe spo j rze nie na rolê me ne d¿e ra [pra ca dy p lo mo wa], Mo ni ka
Wo ja ko wska; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 64 s.

703. Ana li za wy ko rzy sta nia sprzê tu ratow niczo- gaœni cze go w akcjach ra to w ni czych na te re nie
po wia tu ³ódz kie go wschod nie go w la tach 2001–2011 [pra ca in ¿y nie r ska], Piotr Wo j cie cho wski; 
pro mo tor st. kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 58 s.

704. Ana li za za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go hali widowi skowo- spor to wej „ARENA
SANOK” [pra ca dy p lo mo wa], Ro bert Wo j cie cho wski; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Ma riusz Pe cio,
34 s.

705. Ana li za przy czyn po wsta wa nia po ¿a rów w la tach 2001-2010 na przyk³ad zie jed no stki
Ratow niczo- Gaœ ni czej nr 4 Ko men dy Mie j skiej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej we Wroc³awiu
[pra ca dy p lo mo wa], Wies³aw Wo j cie cho wski; pro mo tor bryg. dr Bar ba ra Oœci³owska, 30 s.

706. Me to dy pra cy kie ro w ni ków jed no stek orga niza cy j nych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra -
ca dy p lo mo wa], Mi ros³aw Wo j ta ro wicz; pro mo tor mgr Ry szard Prze ta cz nik, 69 s.

707. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we la sów w gmi nie Be³cha tów [pra ca dy p lo mo wa], To masz Wol -
no wski; pro mo tor bryg. dr in¿. Ja ros³aw Za rzy cki, 43 s.

708. Bie r ne i czyn ne za bez pie cze nia prze ciw po¿a ro we na przyk³ad zie tu ne lu w La li kach [pra -
ca in ¿y nie r ska], Ma rek Wo l ny; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 58 s.
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709. Bez pie cze ñ stwo dzia³añ ra to w ni czych w ob sza rze ra tow ni c twa dro go we go w Pa ñ stwo -
wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa], Mie czys³aw Wo l ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej
Ma r ci niak, 41 s.

710. Spe cy fi ka ko mu ni ka cji inter perso na l nej wœród ra to w ni ków KSRG [pra ca dy p lo mo wa],
Ire ne usz Wo Ÿ niak; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 53 s.

711. Ana li za po rów na w cza wa r to œci ciep³a spa la nia dla wy bra nych ma te ria³ów po lio lefi no -
wych [pra ca in ¿y nie r ska], Ja ros³aw Wo Ÿ niak; pro mo tor bryg. prof. nadzw. dr hab. Ma rze na
Pó³ka, 63 s.

712. Mo de lo wa nie roz wo ju po ¿a ru hali ma ga zy no wej za po moc¹ pro gra mu FDS [pra ca dy p lo -
mo wa], Se ba stian Wo Ÿ niak; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Nor bert Tu œ nio, 98 s.

713. Ana li za udzia³u si³ PSP w orga ni zo wa niu i prze bie gu za bez pie cze nia im prez ma so wych
na przyk³ad zie Mi strzostw Eu ro py w pi³ce no ¿ nej UEFA EURO 2012 [pra ca ma gi ste r ska], Ma -
riusz Wo Ÿ nials; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Zdzis³aw Sa la mo no wicz, 101 s.

714. Ana li za prze ciwpo ¿aro we go za opa trze nia w wodê po wia tu bu skie go [pra ca in ¿y nie r ska],
Ma r cin Wó j cik; pro mo tor prof. dr hab. in¿. S³aw czo De nczew, 78 s.

715. Za sto so wa nie pomp du ¿ej wy da j no œci pod czas dzia³añ prze ciwpo wo dzio wych [pra ca dy -
p lo mo wa], Zbi g niew Wó j cik; pro mo tor st. kpt. dr in¿. To masz Drzy ma³a, 53 s.

716. Oce na przy da t no œci na rzê dzi hy drau li cz nych w dzia³aniach ratow niczo- gaœ ni czych [pra ca 
in ¿y nie r ska], Da niel Wó j to wicz; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 67 s.

717. Ba da nie wp³ywu gru bo œci wa r stwy na tem pe ra tu rê zap³onu py³u otrzy ma ne go z dre w na
egzo ty cz ne go [pra ca ma gi ste r ska], An drzej Wró bel; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Ja -
skó³owski, 65 s.

718. Oce na przy da t no œci ubra nia ochron ne go stra ¿a ka [pra ca in ¿y nie r ska], Sta nis³aw Wró bel;
pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 51 s.

719. Wy ko rzy sta nie sy ste mów in fo r ma cji prze strzen nej do opra co wa nia map za gro ¿eñ w po -
wie cie cho j ni c kim [pra ca ma gi ste r ska], Ma r cin Wró b le wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³
Kê p ka, 64 s.

720. Wp³yw te m pe ra tur po ¿a ro wych na pa ra me try wy trzy ma³oœcio we wy bra ne go ga tun ku sta -
li zbro je nio wej [pra ca ma gi ste r ska], Da riusz Wrze si ñ ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Re na ta
Kamo cka - Bro nisz, 74 s.

721. Mo ty wo wa nie w zarz¹dza niu or ga ni zacj¹ jako g³ówne ¿ród³o wy da j no œci stra ¿a ków na
przyk³ad zie ko mend PSP w Le gio no wie i Ko l nie [pra ca ma gi ste r ska], Sy l wia Wrze œ nie wska;
pro mo tor dr Ewa Fran ko wska, 84 s.

722. Sy stem bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go w stru ktu rze sy ste mu BMS [pra ca ma gi ste r ska],
Szy mon Wrzo sek; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Piotr Ku stra, 73 s.

723. Udzia³ jed no stek Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go w rato w ni c twie me dy cz -
nym pod czas wy pa d ków dro go wych w po wie cie ny skim w la tach 2007–2011 [pra ca dy p lo mo -
wa], Re mi giusz Wy le zi ñ ski; pro mo tor st. kpt. mgr Jo lan ta Mi cha l ska, 74 s.

724. Oce na przy go to wa nia obie ktu Cen trum Dys try bu cji w Te re si nie do ewa ku a cji osób i dzia³añ
ra to w ni czych [pra ca ma gi ste r ska], Mi ros³aw Wy pie ro wski; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 65 s.

725. Ba da nie i oce na wy trzy ma³oœci po ¿a r ni czych dra bin prze no œ nych wg no r my eu ro pe j skiej
[pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz Wy rwich; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 55 s.

726. Oce na sy ste mu kon tene ro we go na po trze by d³ugo trwa³ych dzia³añ ra to w ni czych [pra ca
ma gi ste r ska], Ar tur Wy sia de cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 97 s.

727. Ba da nie trwa³oœci wod nych roz two rów œro d ków pia no twó r czych w sta³ych in sta la cjach
ga œ ni czych [pra ca in ¿y nie r ska], Adam Wy so cki; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Be r nard Król, 42 s.
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728. Wy ko rzy sta nie wy bra nych sy ste mów ob se r wa cji sate li ta r nej pod czas pro wa dze nia
dzia³añ ra to w ni czych na przyk³ad zie sy ste mów GMES, GEOSS i LINKER [pra ca dy p lo mo wa], 
Se ba stian Wy so cza ñ ski; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz, 30 s.

729. Po li ty ka mo ty wa cyj na fun kcjo na riu szy Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej [pra ca dy p lo mo wa],
S³awo mir Wy szy ñ ski; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Dwo re cki, 56 s.

730. Po rów na nie pa ra me trów te ch ni cz nych i wa lo rów ta kty cz nych ciê ¿ kich sa mo cho dów ga œ -
ni czych na przyk³ad zie GCBA 6, 32 JELCZ 1974 r. i GCBA 12, 60 SCANIA z 2010 r. [pra ca in -
¿y nie r ska], Rafa³ Za dka; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Ku picz, 75 s.

731. Ba da nie wp³ywu pre pa ra tów og nio o chron nych na emi sjê ga zów to ksy cz nych pod czas
rozk³adu ter mi cz ne go dre w na dê bo we go [pra ca ma gi ste r ska], Ma te usz Zaj¹c; pro mo tor bryg.
dr Bar ba ra Oœci³owska, 98 s.

732. Ad ap ta cja obie któw po fa bry cz nych na cele u¿y te cz no œci pu b li cz nej [pra ca in ¿y nie r ska],
Ma ciej Za j del; pro mo tor st. bryg. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 73 s.

733. Prze ciw po¿a ro we wy ma ga nia bu do w la ne [pra ca dy p lo mo wa], Ma riusz Za ko l ski; pro mo -
tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik.

734. Za sa dy ksiê go wa nia oraz cha ra kte ry styka do cho dów i wy da t ków jed no stki bu d¿e to wej na 
przyk³ad zie Ko men dy Po wia to wej Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w Brze gu [pra ca dy p lo mo wa],
Do ro ta Za krze wska; pro mo tor mgr Jo lan ta Gli ñ ska, 34 s.

735. Ana li za ry zy ka za gro ¿eñ w trans po rcie ko³owym w opa r ciu o sta ty sty ki zda rzeñ po li cji dla 
po wia tu ¿uro mi ñ skie go [pra ca in ¿y nie r ska], Ar tur Za le wski; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie -
wicz, 67 s.

736. Opty ma li za cja od po rno œci og nio wej kon stru kcji ¿e l be to wych [pra ca ma gi ste r ska], Ra -
dos³aw Za le wski; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 75 s.

737. Ana li za wp³ywu sta nu wy po sa ¿e nia tech ni cz ne go jed no stek ochro ny prze ciwpo ¿a ro wej
na za bez pie cze nie po wia tu hru bie szo wskie go [pra ca in ¿y nie r ska], Ka mil Za mo œci ñ ski; pro mo -
tor kpt. dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 71 s.

738. Ana li za za gro ¿eñ po ¿a ro wych i wy bu cho wych oraz sto so wa nych za bez pie czeñ w obie -
ktach spó³dzie l ni piekar sko- cia stkar skiej „FAWOR” w Po zna niu [pra ca ma gi ste r ska], Piotr Za -
rê ba; pro mo tor dr in¿. Ma rek Wo li ñ ski, 70 s.

739. Oce na za bez pie cze nia prze ciwpo ¿aro we go obie ktu pro du kcyj ne go „STEEL.S-POLAND”
w ¯aro wie [pra ca in ¿y nie r ska], Bart³omiej Za rzy cki; pro mo tor bryg. dr in¿. Grze gorz Dzieñ, 47 s.

740. Pro jekt za bez pie cze nia og nio chron ne go hali ma ga zy no wej o kon stru kcji sta lo wej [pra ca
in ¿y nie r ska], Ka ta rzy na Za sa da; pro mo tor dr in¿. Pawe³ Su lik, 67 s.

741. Wy zna cze nie prê d ko œci przep³ywu po wie trza w ko mo rze czu j ki op ty cz nej dymu [pra ca
ma gi ste r ska], Se ba stian Za sê pa; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 61 s.

742. Przegl¹d i ana li za przy czyn wy stê po wa nia ka ta strof bu do w la nych w Pol sce w la tach
1990-2010 [pra ca in ¿y nie r ska], Ma g da le na Za wa dz ka, 53 s.

743. Ana li za ry zy ka po ¿a ro we go wy bra nych obie któw bu do w la nych [pra ca ma gi ste r ska], Mi -
cha³ Za wi œlak; pro mo tor st. kpt. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 122 s.

744. Oce na wp³ywu dzia³añ ra to w ni czych Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej w wo je wó dztwie
œl¹skim na kszta³to wa nie wi ze run ku s³u¿by [pra ca dy p lo mo wa], Pawe³ Za wi œlak; pro mo tor
st. kpt. mgr in¿. Jo an na Sze w czyk, 57 s.

745. Ana li za po zio mu bez pie cze ñ stwa dla im pre zy ma so wej [pra ca in ¿y nie r ska], ̄ ane ta Za wiœ -
lak; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Pawe³ Kê p ka, 67 s.

746. Stres w pra cy za wo do wej stra ¿aka- ratow ni ka [pra ca dy p lo mo wa], An ge li ka Za wi t ko w -
ska; pro mo tor kpt. mgr Bar ba ra Szy ku³a- Piec, 41 s.

142 Zeszyty Naukowe SGSP nr 45 (1) 2013



747. Ana li za wy ni ków eg za mi nu po twier dzaj¹cego kwa li fi ka cje za wo do we w za wo dzie te ch -
nik po ¿ar ni c twa w la tach 2007–2011 [pra ca dy p lo mo wa], Piotr Zdzie cho wski; pro mo tor kpt.
dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 39 s.

748. Ana li za mo ni to rin gu po ¿a ro we go na te re nie Pol ski [pra ca ma gi ste r ska], Tymote usz
Zgrab ka; pro mo tor bryg. dr in¿. Wa l de mar Wnêk, 89 s.

749. Ana li za bez pie cze ñ stwa na wy pa dek ewa ku a cji obie ktu spo r to we go na przyk³ad zie hali
Are na Le gio no wo [pra ca ma gi ste r ska], Edy ta Zie li ñ ska; pro mo tor dr Ma r cin Smo lar kie wicz, 76 s.

750. Ana li za sta nu forma lno- praw ne go powo³ywa nia oraz szko le nia Spe cjali sty cz nych Grup
Ra tow ni c twa Wod no- Nur kowe go [pra ca dy p lo mo wa], Ma g da le na Zie li ñ ska; pro mo tor m³.
bryg. mgr in¿. Zdzis³aw Bu dzi ñ ski, 60 s.

751. In stru k cja bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go dla szko³y pod sta wo wej i gi mna zjum w Ostrów ku 
wraz z in stru kta ¿em z za kre su bez pie cze ñ stwa po ¿a ro we go dla pra co w ni ków szko³y pod sta wo -
wej i gi mna zjum w Ostrów ku [pra ca dy p lo mo wa], Le szek Zie li ñ ski; pro mo tor dr in¿. Ma rek
Wo li ñ ski, 67 s.

752. Ana li za mo ¿ li wo œci fun kcjo na l nych urz¹dzeñ radio tele foni cz nych sto so wa nych w jed nost -
kach ochro ny p.po¿. [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz Zie li ñ ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Ja cek
Chrzê stek, 70 s.

753. Za sa dy do bo ru, roz mie sz cza nia i eks plo a ta cji ga œ nic prze no œ nych [pra ca in ¿y nie r ska],
Ewa Zie m ba; pro mo tor dr in¿. W³od zi mierz Su che cki, 60 s.

754. Ba da nie wy trzy ma³oœci przy zgi na niu dre w na egzo ty cz ne go w wa run kach te m pe ra tur po -
¿a ro wych na przyk³ad zie dre w na Mer bau [pra ca in ¿y nie r ska], Ma te usz Zwi jacz; pro mo tor kpt.
dr in¿. Pawe³ Ogrod nik, 66 s.

755. Ana li za wy ko rzy sta nia sprzê tu ratow niczo- gaœni cze go w dzia³aniach na te re nie po wia tu
gli wi c kie go w la tach 2001–2011 [pra ca in ¿y nie r ska], Ja kub Zych; pro mo tor st. kpt. dr in¿.
Pawe³ Ogrod nik, 64 s.

756. Oce na przy go to wa nia Krajo we go Sy ste mu Ratow niczo- Gaœni cze go do li k wi da cji za gro -
¿eñ ze stro ny ro jów owa dów b³on ko skrzyd³ych [pra ca ma gi ste r ska], Ma ciej Zych; pro mo tor
dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 75 s.

757. Ana li za wy szko le nia w za kre sie ele men tów ra tow ni c twa wyso ko œcio we go rea lizo wa ne go 
w ra mach szko le nia pod sta wo we go i uzu pe³niaj¹cego stra ¿a ka jed no stki ochro ny prze ciwpo ¿a -
ro wej [pra ca in ¿y nie r ska], Ad rian Zy g ma ñ ski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. An drzej Ma r ci niak,
62 s.

758. Bez pie cze ñ stwo po ¿a ro we i wy bu cho we pod czas dru ku off se to we go [pra ca in ¿y nie r ska],
£ukasz Zygu³a; pro mo tor st. bryg. w st. spocz. dr in¿. Sy l we ster Kie li szek, 71 s.

759. Wspó³dzia³anie pod mio tów w akcjach ra to w ni czych. Te o ria i pra kty ka [pra ca dy p lo mo -
wa], Ja nusz Zyra; pro mo tor prof. dr hab. in¿. Sta nis³aw Dwo re cki, 57 s.

760. Sy stem zarz¹dza nia kry zy so we go po wia tu Ostró da [pra ca dy p lo mo wa], Piotr ̄ ar kie wicz; 
pro mo tor prof. dr hab. in¿. Be r nard Wi œ nie wski, 40 s.

761. Fi nan so we za sa dy fun kcjo no wa nia Pa ñ stwo wej Stra ¿y Po ¿a r nej na przyk³ad zie Ko men dy 
Po wia to wej PSP w Sie mia ty czach [pra ca dy p lo mo wa], Anna ̄ ebro wska; pro mo tor mgr Jo lan ta
Gli ñ ska, 59 s.

762. Ra tow ni c two wod ne na ak we nach po wia tu wê go rze wskie go [pra ca dy p lo mo wa], Wo j -
ciech ¯ebro wski; pro mo tor bryg. mgr in¿. Wo j ciech £¹gie w ka, 48 s.

763. Me to dy ka prze pro wa dza nia czyn no œci kontrol no-roz pozna w czych w za kre sie nad zo ru
nad prze strze ga niem prze pi sów prze ciwpo ¿a ro wych w szpi ta lach na przyk³ad zie Samo dzie l ne -
go Pub li cz ne go Zak³adu Opie ki Zdro wo t nej w Kole [pra ca dy p lo mo wa], Krzy sztof ¯ura wik;
pro mo tor bryg. dr in¿. Pawe³ Ja nik, 30 s.

Wy kaz prac dy p lo mo wych ob ro nio nych w Szkole G³ównej S³u¿by Po ¿a r ni czej w 2012 r. 143



764. Ana li za sku te cz no œci ga sze nia pr¹dami roz pro szo ny mi, wy twa rza ny mi przez wspó³cze s -
ne pr¹do wni ce wod ne, przy po mo cy sy mu la cji kom pu te ro wej [pra ca in ¿y nie r ska], £ukasz
¯ura wski; pro mo tor m³. bryg. dr in¿. Je rzy Ga³aj, 63 s.

765. Pro jekt me to dy ki oce ny za gro ¿eñ po wia tu œwiê toch³owi c kie go [pra ca ma gi ste r ska], Ire -
ne usz ¯ywi ca; pro mo tor dr in¿. Sta nis³aw Li pi ñ ski, 76 s.

Wszy stkie pra ce dy p lo mo we do stê p ne s¹ w zbio rach Bi b lio te ki G³ów nej SGSP,
www.sgsp.edu.pl/bi b lio te ka/start.php
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