Wykaz obowiązujących
aktów normatywnych Rektora-Komendanta SGSP
Stan na dzień 24 sierpnia 2017 r.
lp.

nr

tytuł aktu normatywnego

z dnia

rok 1991-2005
Zarządzenie
11 marca 1991

1

10/91

2

24/92 27 października 1992

3

28/92

3 grudnia 1992

4

3/93

12 stycznia 1993

5

11/96

8 maja 1996

6

12/97

17 lipca 1997

7

10/99

19 kwietnia 1999

8

16/00

1 lipca 2000

9

1/01

15 lutego 2001

10 36/02 18 października 2002

11 49/03

12

4/04

13 17/04

w sprawie powołania Komisji Menażowej
w sprawie zasad gospodarowania sprzętem komputerowym
w Szkole
w sprawie zasad i trybu postępowania strażaków w służbie
kandydackiej korzystających ze zwolnień lekarskich
w sprawie dokumentowania dorobku naukowego, badawczego,
dydaktycznego i technicznego pracowników naukowodydaktycznych i dydaktycznych SGSP
w sprawie powołania Komisji Ergonomii, Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy,
zmienione: zarządzeniem nr 29/97 z 26 listopada 1997 r., 10/99
z 19 kwietnia 1999 r., 4/04 z 3 lutego 2004 r.
w sprawie zasad określania ilości prac dyplomowych
prowadzonych w katedrach i samodzielnych zakładach Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej
zmieniające zarządzenie (nr 11/96) w sprawie powołania
Komisji Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
w sprawie sposobu spisywania ubytków naturalnych produktów
spożywczych w Referacie Żywnościowym
w sprawie zasad i wysokości opłat za wynajem pomieszczeń
w SGSP
w sprawie zasad organizacji programu studiów podyplomowych
„BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI"

3 grudnia 2003

w sprawie określenia procedury w zakresie wystawiania
dokumentów sprzedaży towarów i usług oraz ich
ewidencjonowania w przyjętym systemie informatycznym
SIMPLE SYSTEM V

3 lutego 2004

zmieniające zarządzenie (nr 11/96) w sprawie powołania
Komisji Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

16 marca 2004

w sprawie ustanowienia odznaki dla absolwentów dziennych
cywilnych studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziału Inżynierii
Bezpieczeństwa Pożarowego oraz określenia jej wzoru

w sprawie określenia kolejności rozliczania wpłat wobec
należności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od studentów
14 51/04 15 października 2004
Zaocznych Studiów Zawodowych oraz Uzupełniających
Studiów Magisterskich

1

w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej,

15 67/04

17 listopada 2004

16 12/05

7 marca 2005

zmieniające zarządzenie (nr 67/04) w sprawie wprowadzenia
instrukcji magazynowej

23 listopada 2005

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok dla
pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych
w monitory ekranowe w SGSP

17 47/05

zmienione zarządzeniem nr: 12/05 z 7 marca 2005 r.

rok 2006
Zarządzenie

18

8/06

6 marca 2006

w sprawie utworzenia centralnego rejestru umów zawieranych
przez Uczelnię oraz zasad postępowania w procesie i
opracowania
zmienione: zarządzeniem nr 19/09 z 4 września 2009 r.

19 19/06

18 kwietnia 2006

w sprawie utworzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej w SGSP,
zmienione: zarządzeniem nr 11/07 z 22 marca 2007 r.

20 42/06

25 sierpnia 2006

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z pokoi studenckich
w SGSP oraz zasad przydzielania miejsc w pokojach
studenckich słuchaczom będącym osobami cywilnymi

Decyzja
21 13/06

12 grudnia 2006

w sprawie zasad dotyczących postępowania z rozdzielnikami
tworzonymi na terenie SGSP
rok 2007

Zarządzenie
22 11/07

22 marca 2007

zmieniające zarządzenie (nr 19/06) w sprawie utworzenia
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w SGSP.
w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników
cywilnych niebędących nauczycielami akademickimi SGSP

23 25/07

11 czerwca 2007

24 30/07

20 czerwca 2007

w sprawie nadania kolejnego wyższego stopnia strażakowi w
służbie kandydackiej

25 32/07

25 czerwca 2007

w sprawie wzorów wniosków o zmianę stanowiska, wysokości
uposażenia, wysokości wynagrodzenia oraz o przyznanie
strażakowi nagrody pieniężnej i zapomogi.

26 33/07

25 czerwca 2007

w sprawie stosowania kontroli finansowej w SGSP

27 40/07

20 września 2007

28 43/07 24 października 2007
29 44/07

20 listopada 2007

zmienione zarządzeniem nr 23/09 z 1 grudnia 2009 r., nr 19/11 z
15 lipca 2011 r., nr 27/11 z 12 października 2011 r.

w sprawie przydziału lokali mieszkalnych dla strażaków
zmienione: zarządzeniem nr: 43/07 z 24 października 2007
zmieniające zarządzenie (nr 40/07) w sprawie przydziału lokali
mieszkalnych dla strażaków
w sprawie ustalenia Tymczasowego regulaminu korzystania
przez studentów z sieci internetowej w SGSP

2

Decyzja
30

4/07

31 12/07

23 maja 2007

20 września 2007

32 15/07 24 października 2007

w sprawie opracowania "Planu działania Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej podczas podwyższania oraz obniżania stanów
gotowości obronnej"
w sprawie Komisji ds. Przydziału lokali mieszkalnych dla
strażaków
zmieniona: decyzją nr: 15/07 z 24 października 2007 r., 12/09 z
31 marca 2009 r., 55/14 z 8 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję (nr 12/07) w sprawie Komisji ds. Przydziału
lokali mieszkalnych dla strażaków
rok 2008

Zarządzenie
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej

33

1/08

14 stycznia 2008

34

4/08

31 stycznia 2008

35

9/08

19 lutego 2008

zmienione: zarządzeniem nr: 16/08 z 3 kwietnia 2008 r., 29/08 z
30 czerwca 2008 r., 35/08 z 10 lipca 2008 r., 39/08 z 1 sierpnia
2008 r., 40/08 z 1 września 2008 r., 43/08 z 29 września 2008,
56/08 z 17 grudnia 2008 r., 6/09 z 3 marca 2009 r., 16/09 z 28
maja 2009 r., 33/10 z 12 października 2010 r., 2/11 z 1 lutego
2011, 36/11 z 30 listopada 2011 r., 11/13 z 7 czerwca 2013 r.,
2/14 z 22 stycznia 2014 r., 4/14 z 24 lutego 2014 r., 31/16 z 30
listopada 2016 r., 1/17 z 4 stycznia 2017 r., 14/17 z 17 marca
2017 r.
w sprawie zwrotu kosztu dojazdu członkom Konwentu na
posiedzenia Senatu i Konwentu SGSP
w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego
Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Wydziału

zmienione: zarządzeniem nr 31/13 z 3 grudnia 2013 r.
36 12/08

4 marca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie pieczęci i stempli
używanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

37 13/08

27 marca 2008

w sprawie ustalenia Regulaminu sieci komputerowej SGSP

38 16/08

3 kwietnia 2008

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

39 18/08

3 kwietnia 2008

w sprawie ankietowego badania hospitacji zajęć dydaktycznych

40 29/08

30 czerwca 2008

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

41 32/08

7 lipca 2008

42 33/08

9 lipca 2008

w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
w SGSP

43 35/08

10 lipca 2008

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby

w sprawie Regulaminu Zarządzania Licencjami
zmienione: zarządzeniem nr 34/10 z 12 października 2010 r.

3

Pożarniczej
44 37/08

15 lipca 2008

w sprawie zasad funkcjonowania i wykorzystania poczty
elektronicznej w SGSP

45 39/08

1 sierpnia 2008

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

46 40/08

1 września 2008

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

47 43/08

29 września 2008

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

48 44/08

30 września 2008

w sprawie ustalenia wysokości opłaty kwalifikacyjnej,
wpisowego, czesnego oraz innych opłat na niestacjonarnych
studiach I stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa
Pożarowego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
oraz terminów ich płatności

49 45/08

1 października 2008

w sprawie utworzenia Uczelnianego Punktu Personalizacji
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

50 56/08

17 grudnia 2008

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej i zarządzenie w sprawie Regulaminu
organizacyjnego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa
Pożarowego

Instrukcja
51

-

27 marca 2008

Instrukcja dla dziekanów w sprawie przygotowania zdjęć do
elektronicznej legitymacji studenckiej
rok 2009

Zarządzenie
52

3/09

23 lutego 2009

w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych
Osobowych w SGSP
zmienione: zarządzeniem nr 3/09 z 19 lutego 2015 r.

53

5/09

3 marca 2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Punktu
Personalizacji ELS

54

6/09

3 marca 2009

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

55

7/09

16 kwietnia 2009

56 16/09

28 maja 2009

57 19/09

4 września 2009

w sprawie ustalenia obowiązującego nazewnictwa w zakresie
rodzajów studiów prowadzonych w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej
zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej
zmieniające zarządzenie (nr 8/06) w sprawie utworzenia
centralnego rejestru umów zawieranych przez Uczelnię oraz

4

zasad postępowania w procesie ich opracowywania

58 23/09

1 grudnia 2009

zmieniające zarządzenie (25/07) w sprawie ustalenia
Regulaminu premiowania pracowników cywilnych niebędących
nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

59 24/09

28 grudnia 2009

w sprawie zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania
przychodów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

60 25/09

28 grudnia 2009

w sprawie wytycznych pisania prac dyplomowych w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

Decyzja
61 12/09

31 marca 2009

zmieniająca decyzję (nr 12/07) w sprawie Komisji ds. przydziału
lokali mieszkalnych dla strażaków
rok 2010

Zarządzenie

62

5/10

19 lutego 2010

w sprawie warunków korzystania z telefonów stacjonarnych
przez pracowników i strażaków Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr 3/11 z 4 lutego 2011, 12/11 z 18
kwietnia 2011

63

6/10

25 lutego 2010

w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego i księgi
procedur audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr 8/14 z 7 marca 2014

4 marca 2010

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej w
Szkole Głównej Służby Pożarniczej

18 marca 2010

w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłaty
kwalifikacyjnej, wpisowego, czesnego oraz innych opłat
obowiązujących studentów studiów niestacjonarnych I i II
stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej rozpoczynających
się począwszy od semestru letniego roku akademickiego
2009/2010

66 13/10

26 marca 2010

w sprawie ustalenia zasad naliczania świadczeń należnych
strażakom w służbie kandydackiej, w uzależnieniu od osiągania
dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce oraz pełnienia
funkcji nieetatowych

67 15/10

27 kwietnia 2010

w sprawie zasad prowadzenia prac badawczych, ekspertyz i
doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i
ochrony ludności

68 16/10

27 kwietnia 2010

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród RektoraKomendanta pracownikom cywilnym SGSP niebędącym
nauczycielami akademickimi

64

65

7/10

9/10

69 17/10

18 maja 2010

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku
ruchomego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr 22/11 z 12 sierpnia 2011 r., nr 34/11
z 14 listopada 2011 r.

5

70 18/10

71 23/10

28 maja 2010

28 czerwca 2010

w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej
w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej szczegółowe
zasady inwentaryzacji składników majątku oraz ustalania
rzeczywistego stanu pozostałych składników aktywów i
pasywów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr: 1/11 z 17 stycznia 2011 r., 40/11 z
30 listopada 2011 r., 6/14 z 26 lutego 2014 r., 15/15 z 6 lipca
2015 r.
w sprawie druków ścisłego zarachowania
zmienione: zarządzeniem nr: 27/10 z 17 sierpnia 2010 r., 16/11 z
25 maja 2011, 10/12 z 9 maja 2012, 10/13 z 4 czerwca 2013 r.,
19/14 z 4 lipca 2014, 2/15 z 30 stycznia 2015 r., 8/15 z 10
kwietnia 2015 r., 10/16 z 11 kwietnia 2016

72 24/10

7 lipca 2010

73 25/10

19 lipca 2010

w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie trybu i zasad ewidencji,
przechowywania, wydawania i zdawania kluczy do pomieszczeń
SGSP

74 26/10

17 sierpnia 2010

w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego
wykazu akt Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

75 27/10

17 sierpnia 2010

zmieniające zarządzenie w sprawie druków ścisłego
zarachowania
zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia

76 33/10 12 października 2010 Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby

Pożarniczej
77 34/10 12 października 2010

78 37/10

14 grudnia 2010

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zarządzania
Licencjami
w sprawie ochrony obiektów oraz systemu i zasad
funkcjonowania służb wewnętrznych Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

Decyzja

79 18/10

15 lipca 2010

w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za
prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków
ścisłego zarachowania
zmieniona: decyzją nr: 3/15 z 9 stycznia 2015 r.
rok 2011

Zarządzenie
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji
określającej szczegółowe zasady inwentaryzacji składników
majątku oraz ustalania rzeczywistego stanu pozostałych
składników aktywów i pasywów w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

80

1/11

17 stycznia 2011

81

2/11

1 lutego 2011

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

82

3/11

14 lutego 2011

zmieniające zarządzenie (nr 5/10) w sprawie warunków
korzystania z telefonów stacjonarnych przez pracowników i
strażaków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

6

83

6/11

21 lutego 2011

w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych kart
płatniczych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr 19/12 z 10 października 2012 r.

84

85

7/11

9/11

3 marca 2011

25 marca 2011

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr: 26/14 z 3 grudnia 2014 r.

86 10/11

1 kwietnia 2011

w sprawie oceny i wyboru tematów prac naukowo-badawczych
prowadzonych w ramach działalności statutowej ze środków
finansowych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

87 11/11

1 kwietnia 2011

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń

88 12/11

18 kwietnia 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania z
telefonów stacjonarnych przez pracowników i strażaków Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej

89 13/11

11 maja 2011

w sprawie ustalenia sposobu wyłaniania najlepszych
absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uprawnionych
do składania wniosków o umorzenie kredytu lub pożyczki
studenckiej
zmienione: zarządzeniem nr 25/13 z 18 października 2013 r.

25 maja 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie druków ścisłego
zarachowania

91 19/11

15 lipca 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
premiowania pracowników cywilnych niebędących
nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

92 21/11

15 lipca 2011

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Powodzie w
Polsce – występowanie, zagrożenia, ochrona”

93 22/11

12 sierpnia 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej

94 23/11

16 września 2011

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej Informatycznego Programu Obsługi Studiów
„IPOS”

95 24/11

1 października 2011

w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za
wydanie dokumentów na studiach stacjonarnych oraz na
studiach podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

90 16/11

96 25/11

1 października 2011

w sprawie okresowej oceny pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi
zmienione: zarządzeniem nr 1/12 z 11 stycznia 2012 r.

97 26/11

1 października 2011

w sprawie ustalenia terminów płatności i wysokości opłat
pobieranych za usługi edukacyjne i wydawanie dokumentów
obowiązujących studentów studiów niestacjonarnych pierwszego
i drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
rozpoczynających się począwszy od roku akademickiego

7

2011/2012
zmienione: zarządzeniem nr 4/12 z 17 lutego 2012 r.
98 27/11 12 października 2011 w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy w Dziale Logistyki
99 28/11 21 października 2011

w sprawie powołania Rady Programowej Wydawnictw
Naukowych SGSP

100 34/11

14 listopada 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej

101 35/11

18 listopada 2011

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Logistyka w
bezpieczeństwie kraju”

102 36/11

30 listopada 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr 42/11 z 12 grudnia 2011 r.

103 37/11

30 listopada 2011

w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla studentów
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

104 38/11

30 listopada 2011

w sprawie obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

105 40/11

30 listopada 2011

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji
określającej szczegółowe zasady inwentaryzacji składników
majątku oraz ustalania rzeczywistego stanu pozostałych
składników aktywów i pasywów w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

106 41/11

2 grudnia 2011

w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Publicznej w SGSP

107 42/11

12 grudnia 2011

o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

108 43/11

22 grudnia 2011

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz terminów
ich wnoszenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej począwszy
od roku akademickiego 2011/2012

109 45/11

29 grudnia 2011

w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem

Decyzja
110 6/11

3 marca 2011

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
w sprawie wyznaczenia składu osobowego komisji
wydziałowych do spraw oceny i wyboru tematów prac naukowobadawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej ze
środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

111 11/11

1 kwietnia 2011

112 44/11

18 listopada 2011

w sprawie powołania Zespołu do spraw świadczeń pomocy
materialnej przyznawanych studentom cywilnym SGSP

113 50/11

5 grudnia 2011

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Logistyka w Bezpieczeństwie kraju”
rok 2012

8

Zarządzenie
114 1/12

11 stycznia 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie okresowej oceny
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zmienione: zarządzeniem nr 2/12 z 16 stycznia 2012

115 2/12

16 stycznia 2012

o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie
okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi

116 4/12

17 lutego 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów płatności
i wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne i
wydawanie dokumentów obwiązujących studentów studiów
niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej (zwanej dalej Uczelnią)
rozpoczynających się począwszy od roku akademickiego
2011/2012

117 6/12

27 lutego 2012

w sprawie zlecenia wykonania usługi w zakresie wyżywienia i
zakwaterowania

118 7/12

19 marca 2012

w sprawie rozliczenia godzin zajęć dydaktycznych

119 8/12

21 marca 2012

w sprawie powołania komisji powypadkowej do ustalania
okoliczności i przyczyny wypadków pozostających w związku z
pełnieniem służby oraz zespołu powypadkowego do ustalania
okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy

120 10/12

9 maja 2012

121 16/12

28 czerwca 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie druków ścisłego
zarachowania
w sprawie powołania komisji konkursowej
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze

122 19/12 10 października 2012 służbowych kart płatniczych w Szkole Głównej Służby

Pożarniczej
123 20/12 12 października 2012

w sprawie powołania Rady Bibliotecznej
zmienione: zarządzeniem nr 20/12 z 20 marca 2015 r.
w sprawie studenckiej ankiety oceny nauczyciela akademickiego
dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych

124 22/12

12 listopada 2012

125 23/12

14 listopada 2012

126 24/12

16 listopada 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady
Wydawniczej

127 26/12

30 listopada 2012

w sprawie przeliczania ocen uzyskanych w innej uczelni na
oceny stosowane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

w sprawie powołania Rady Wydawniczej
zmienione: zarządzeniem nr 24/12 z 16 listopada 2012 r.

Decyzja
128 15/12

21 marca 2012

w sprawie powołania składu osobowego komisji powypadkowej
oraz zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i
przyczyny wypadków

129 44/12 18 października 2012

w sprawie ustalenia składu Rady Programowej Wydawnictw
Naukowych SGSP

130 46/12 31 października 2012

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw nowych kierunków kształcenia i studiów podyplomowych

9

131 52/12

6 grudnia 2012

w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. wdrożenia
Systemów Biuro Karier i Monitorowania Losów Zawodowych
Absolwenta oraz Portalu Internetowego Uczelni
rok 2013

Zarządzenie
132 2/13

25 lutego 2013

w sprawie ustalenia procedury zgłaszania studentów do
ubezpieczenia zdrowotnego
w sprawie realizacji wniosków wystąpienia Najwyższej Izby
Kontroli po kontroli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w
zakresie funkcjonowania szkół i ośrodków szkoleniowych
Państwowej Straży Pożarnej w latach 2009-2012 (I kw.)

133 6/13

30 kwietnia 2013

134 8/13

29 maja 2013

135 10/13

4 czerwca 2013

zmieniające zarządzenie (nr 24/10) w sprawie druków ścisłego
zarachowania

136 11/13

7 czerwca 2013

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

137 13/13

10 czerwca 2013

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ratownictwo
chemiczne – identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń”

138 15/13

21 czerwca 2013

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ochrona
przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach
elektrycznych”

139 18/13

4 lipca 2013

w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarki finansowej
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

w sprawie ustalenia terminów płatności oraz wysokości opłat
pobieranych za usługi edukacyjne i wydawanie dokumentów
obowiązujących studentów studiów pierwszego i drugiego
stopnia rozpoczynających się począwszy od roku akademickiego
2013/2014
sprostowane: obwieszczeniem z 9 października 2013 r.
zmienione: zarządzeniem nr 27/13 z 24 października 2013 r., nr
23/14 z 24 września 2014 r., nr 4/15 z 12 lutego 2015 r.

140 19/13

8 lipca 2013

141 20/13

26 sierpnia 2013

142 21/13

23 września 2013

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Badanie
przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania”
w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne
na studiach podyplomowych
zmienione: zarządzeniem nr 22/14 z 3 września 2014, nr 26/16
z 14 października 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu Biblioteki
zmienione: zarządzeniem nr: 36/17 z 16 sierpnia 2017

zmieniające zarządzenie (nr 13/11) w sprawie ustalenia sposobu
wyłaniania najlepszych absolwentów Szkoły Głównej Służby
143 25/13 18 października 2013
Pożarniczej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie
kredytu lub pożyczki studenckiej
zmieniające zarządzenie (nr 18/13) w sprawie ustalenia
144 27/13 24 października 2013 terminów płatności oraz wysokości opłat pobieranych za usługi

edukacyjne i wydawanie dokumentów obowiązujących

10

studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej rozpoczynających się począwszy od
roku akademickiego 2013/2014
145 28/13 25 października 2013

w sprawie ustalenia procedury publikowania artykułów
w „Zeszytach Naukowych SGSP”

146 29/13 28 października 2013

w sprawie powołania Rady Naukowej „Zeszytów Naukowych
SGSP”

147 31/13

3 grudnia 2013

zmieniające zarządzenie (nr 9/08) w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Wydziału Inżynierii
Bezpieczeństwa Pożarowego

Decyzja
148 11/13

28 marca 2013

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw internacjonalizacji Uczelni

149 21/13

27 maja 2013

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Zapobieganie Pożarom i Awariom”

150 28/13

10 czerwca 2013

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja
skażeń”

151 31/13

21 czerwca 2013

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w
instalacjach elektrycznych”

152 34/13

8 lipca 2013

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych „
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania”

10 lipca 2013

w sprawie realizacji wniosków z przeprowadzonego
postępowania wyjaśniającego dotyczącego niedoboru
składników majątkowych przekazanych do użytkowania
pracownikowi Działu Logistyki

153 36/13

154 44/13

9 października 2013

w sprawie powołania zespołu projektowego i zarządzającego do
realizacji projektu pt.: „DESTRIERO – A Decision Support Tool
for Reconstruction and recovery and for the IntEroperability of
international Relief units in case Of complex crises situations,
including CBRN contamination risks”
zmieniona: decyzją nr 45/13 z 30 października 2013 r., 7/14 z 12
lutego 2014 r., 21/14 z 7 kwietnia 2014

zmieniająca decyzję (nr 44/13) w sprawie powołania zespołu
projektowego i zarządzającego do realizacji projektu pt.:
„DESTRIERO – A Decision Support Tool for Reconstruction
155 45/13 30 października 2013
and recovery and for the IntEroperability of international Relief
units in case Of complex crises situations, including CBRN
contamination risks”
156 46/13 30 października 2013

157 48/13

9 grudnia 2013

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej „Zeszytów
Naukowych SGSP”
w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu „EDEN End User Driven demo for CBRN (Testy i
ćwiczenia CBRN determinowane potrzebami uczestników
procesu zarządzania kryzysowego)”
zmieniona: decyzją nr 37/14 z 29 sierpnia 2014 r., 62/15 z 15
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października 2015 r., 28/16 z 25 maja 2016 r.

158 51/13

30 grudnia 2013

w sprawie powołania zespołu projektowego i zarządzającego do
realizacji projektu rozwojowego pt.: „System kompleksowego
zabezpieczenia logistycznego wielopodmiotowych akcji
ratowniczych”
zmieniona: decyzją nr 52/14 z 24 listopada 2014 r., 29/15 z 30
kwietnia 2015

Obwieszczenie
159

-

9 października 2013

o sprostowaniu błędu (w zarządzeniu 18/13)
rok 2014

Zarządzenie
160 1/14

20 stycznia 2014

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń

161 2/14

22 stycznia 2014

w sprawie opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów
normatywnych

162 3/14

27 stycznia 2014

w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji i działalności
uczelnianej organizacji studenckiej

163 4/14

24 lutego 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

164 5/14

24 lutego 2014

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ochrona
przeciwpożarowa lasu”

165 6/14

26 lutego 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji
określającej szczegółowe zasady inwentaryzacji składników
majątku oraz ustalania rzeczywistego stanu pozostałych
składników aktywów i pasywów w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

166 7/14

28 lutego 2014

w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności

167 8/14

7 marca 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia karty audytu
wewnętrznego i księgi procedur audytu wewnętrznego w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

168 9/14

12 marca 2014

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Inżynieria
pożarowa budynków” organizowanych we współpracy z
Politechniką Poznańską

169 10/14

12 marca 2014

170 11/14

12 marca 2014

171 12/14

30 kwietnia 2014

w sprawie zasad i trybu realizacji zamówień publicznych
zmienione: zarządzeniem nr: 7/16 z 21 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów finansowo-księgowych (dowodów księgowych)
w sprawie gospodarki transportowej Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr: 12/17 z 1 marca 2017 r.

172 19/14

4 lipca 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie druków ścisłego
zarachowania

173 22/14

3 września 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek
wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne na studiach

12

podyplomowych
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów płatności
oraz wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne i
wydawanie dokumentów obowiązujących studentów studiów
pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się począwszy
od roku akademickiego 2013/2014

174 23/14

24 września 2014

175 26/14

3 grudnia 2014

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu
kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

176 27/14

19 grudnia 2014

w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy dla pracowników, funkcjonariuszy i studentów

Decyzja
177 4/14

178 6/14

179 7/14

180 10/14

31 stycznia 2014

w sprawie powołania zespołu projektowego i zarządzającego do
realizacji projektu pt. „Zintegrowana platforma symulacyjna
podmiotów zarządzania kryzysowego”

31 stycznia 2014

w sprawie powołania zespołu projektowego i zarządzającego do
realizacji projektu pt. „Opracowanie systemowych rozwiązań
wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych
wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia
techniczne i informatyczne"

12 lutego 2014

zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu projektowego
i zarządzającego do realizacji projektu pt.: „DESTRIERO – A
Decision Support Tool for Reconstruction and recovery and for
the IntEroperability of international Relief units in case Of
complex crises situations, including CBRN contamination risks”

14 lutego 2014

w sprawie powołania zespołu projektowego i zarządzającego do
realizacji projektu rozwojowego pt.: „Opracowanie metodologii
stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia
straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności
działania”
zmieniona: decyzją nr 38/14 z 29 sierpnia 2014 r., 12/16 z 14
marca 2016

181 13/14

27 lutego 2014

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Ochrona przeciwpożarowa lasu”

182 17/14

12 marca 2014

w sprawie powołania zastępcy kierownika (koordynatora)
studiów podyplomowych „Inżynieria pożarowa budynków”

7 kwietnia 2014

zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu projektowego
i zarządzającego do realizacji projektu pt.: „DESTRIERO – A
Decision Support Tool for Reconstruction and recovery and for
the IntEroperability of international Relief units in case Of
complex crises situations, including CBRN contamination risks”

184 29/14

25 czerwca 2014

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu pt. „Lower the impact of aggravating factors in crisis
situations thanks to adaptative foresight and decision-support
tools” (obniżenie wpływu skumulowanych czynników w sytuacji
kryzysowej poprzez prognozowanie adaptacyjne oraz narzędzia
wspomagające decyzje)

185 37/14

29 sierpnia 2014

zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu projektowego
do realizacji projektu „EDEN End User Driven demo for CBRN

183 21/14
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(Testy i ćwiczenia CBRN determinowane potrzebami
uczestników procesu zarządzania kryzysowego)”

29 sierpnia 2014

zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu projektowego
i zarządzającego do realizacji projektu rozwojowego pt.:
„Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji
wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie
niezawodności i skuteczności działania”

19 września 2014

w sprawie powołania zespołu projektowego i zarządzającego do
realizacji projektu pt.: „Secure European Common informaTion
space for the interOperability of first Responders and police
authorities” (SECTOR)

188 52/14

24 listopada 2014

zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu projektowego
i zarządzającego do realizacji projektu rozwojowego pt.:
„System kompleksowego zabezpieczenia logistycznego
wielopodmiotowych akcji ratowniczych”

189 55/14

8 grudnia 2014

186 38/14

187 41/14

zmieniająca decyzję w sprawie komisji ds. przydziału lokali
mieszkalnych dla strażaków
rok 2015

Zarządzenie
190 1/15

9 stycznia 2015

w sprawie ustalenia regulaminu funduszu socjalnego emerytów i
rencistów Państwowej Straży Pożarnej

191 2/15

30 stycznia 2015

zmieniające zarządzenie (nr 24/10) w sprawie druków ścisłego
zarachowania

192 4/15

12 lutego 2015

zmieniające zarządzenie (nr 18/13) w sprawie ustalenia
terminów płatności oraz wysokości opłat pobieranych za usługi
edukacyjne i wydawanie dokumentów obowiązujących
studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia

193 5/15

19 lutego 2015

zmieniające zarządzenie (nr 3/09) w sprawie ustalenia Polityki
Bezpieczeństwa Danych Osobowych w SGSP

194 6/15

27 lutego 2015

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady
przyznawania oraz tryb nadawania i sposób noszenia odznaki
„Wzorowy Student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”

195 7/15

20 marca 2015

zmieniające zarządzenie (nr 20/12) w sprawie powołania Rady
Bibliotecznej

196 8/15

10 kwietnia 2015

zmieniające zarządzenie (nr 24/10) w sprawie druków ścisłego
zarachowania

197 9/15

17 kwietnia 2015

w sprawie wprowadzenia wzorów podań o przyjęcie na studia
obowiązujących począwszy od roku akademickiego 2015/2016

198 10/15

24 kwietnia 2015

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw
koordynacji prac określonych w Karcie Szkolnictwa Wyższego
Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education) realizowanych
w ramach programu Erasmus+

199 11/15

11 maja 2015

w sprawie podróży służbowych strażaków i pracowników oraz
wyjazdów studentów i innych osób

200 15/15

6 lipca 2015

zmieniające zarządzenie (nr 23/10) w sprawie wprowadzenia
Instrukcji określającej szczegółowe zasady inwentaryzacji
składników majątku oraz ustalania rzeczywistego stanu

14

pozostałych składników aktywów i pasywów w SGSP
201 19/15

202 20/15

31 sierpnia 2015

31 sierpnia 2015

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i korzystania z miejsc w
Domu Studenckim Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady
przyznawania oraz tryb nadawania i sposób noszenia odznaki
"Wzorowy Podchorąży" w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr: 25/15 z 19 października 2015 r.

203 23/15

28 września 2015

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe

zmieniające zarządzenie (nr 20/15) w sprawie wprowadzenia
Regulaminu określającego zasady przyznawania oraz tryb
204 25/15 19 października 2015
nadawania i sposób noszenia odznaki "Wzorowy Podchorąży" w
Szkole Głównej Służby Pożarniczej

205 27/15

17 grudnia 2015

w sprawie ustalenia terminów płatności oraz wysokości opłat
pobieranych za usługi edukacyjne i wydawanie dokumentów
obowiązujących studentów studiów pierwszego i drugiego
stopnia rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017

Decyzja
206 3/15

9 stycznia 2015

zmieniającą decyzję (nr 18/10) w sprawie wyznaczenia
pracowników odpowiedzialnych za prawidłową gospodarkę,
ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania

207 4/15

9 stycznia 2015

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw przeciwdziałania
mobbingowi i dyskryminacji

208 7/15

21 stycznia 2015

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu rozwojowego pt. „Risk management capability based
on gaps identification in the BSR (From Gaps to Caps)”

209 8/15

16 lutego 2015

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu rozwojowego pt.: „Innowacyjne rozwiązania metod
stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w
warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków
katastrofy budowlanej”
zmieniona: decyzją nr: 25/15 z 17 kwietnia 2015, 18/16 z 11
kwietnia 2016 r.

210 11/15

211 12/15

25 lutego 2015

27 lutego 2015

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu rozwojowego pt.: „Opracowanie metod neutralizacji
zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami
technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w
środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących
udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych”
w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu rozwojowego pt.: „Opracowanie sylwetki
sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych
ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach
ratowniczych”
zmieniona: decyzją nr: 21/16 z 29 kwietnia 2016 r.

212 13/15

27 lutego 2015

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu rozwojowego pt.: „Mobilny turbinowy system

15

ratowniczo-gaśniczy”
213 15/15

20 marca 2015

w sprawie selekcji materiałów bibliotecznych

214 16/15

20 marca 2015

w sprawie wyznaczenia funkcjonariuszy i pracowników do
udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w
zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji

215 25/15

17 kwietnia 2015

zmieniająca decyzję (nr 8/15) w sprawie powołania zespołu
projektowego do realizacji projektu pt.: „Innowacyjne
rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i
technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas
likwidacji skutków katastrofy budowlanej”

216 26/15

17 kwietnia 2015

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny wniosków o
przyznanie Medalu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

217 29/15

30 kwietnia 2015

zmieniająca decyzję (nr 51/13) w sprawie powołania zespołu
projektowego i zarządzającego do realizacji projektu
rozwojowego pt.: „System kompleksowego zabezpieczenia
logistycznego wielopodmiotowych akcji ratowniczych”

218 32/15

25 maja 2015

w sprawie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas
postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w Referacie
Żywienia Działu Logistyki

219 40/15

15 czerwca 2015

220 42/15

22 czerwca 2015

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw równego traktowania
w sprawie powołania komisji socjalnej do spraw świadczeń z
funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży
Pożarnej
zmieniona: decyzją nr: 66/16 z 3 listopada 2016 r.

221 43/15

22 czerwca 2015

w sprawie ustalenia obowiązku złożenia sprawozdania z
zagranicznych podróży służbowych i zagranicznych wyjazdów

222 45/15

30 czerwca 2015

w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu
rozwojowego pt.: „System ewakuacji i ratowania
poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych - EvaCopNet”

223 49/15

1 lipca 2015

224 61/15

1 października 2015

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw ochrony danych osobowych
w sprawie ustalenia opłat za czasowe korzystanie z
zakwaterowania pokojach położonych w budynku przy ul.
Topolowej 2, Warszawa Wesoła (Stara Miłosna)

zmieniająca decyzję (nr 38/13) w sprawie powołania zespołu
projektowego do realizacji projektu „EDEN End User Driven
225 62/15 15 października 2015
demo for CBRN (Testy i ćwiczenia CBRN determinowane
potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego)”

226 71/15

29 grudnia 2015

w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu
rozwojowego pt.:"Budowa systemu informatycznego
wspierającego komunikację w Policji i innych służbach
podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego"
rok 2016

Zarządzenie
227 1/16

10 lutego 2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Systemu Archiwizacji

16

Prac Dyplomowych i Końcowych

26 lutego 2016

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą
„Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania
stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
(SPK)”

26 lutego 2016

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą
„Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania
stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2,
SPO4)”

3 marca 2016

w sprawie realizacji zaleceń i wniosków wystąpienia po kontroli
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat:
System organizacji zamówień na roboty budowlane w SGSP, w
terminie od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

231 7/16

21 marca 2016

zmieniające zarządzenie (nr 10/14) w sprawie zasad i trybu
realizacji zamówień publicznych w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

232 8/16

21 marca 2016

w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro

228 3/16

229 4/16

230 5/16

w sprawie ustalenia regulaminu służby i pracy (ogłoszone w BIP
22 marca 2016 r.)

233 9/16

21 marca 2016

234 10/16

11 kwietnia 2016

zmieniające zarządzenie (nr 24/10) w sprawie druków ścisłego
zarachowania

235 11/16

29 kwietnia 2016

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą
„Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej”
(ZK)

236 12/16

12 maja 2016

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą
„Edukacja dla bezpieczeństwa” (EDB)

237 13/16

30 maja 2016

w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane
z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017

238 14/16

15 czerwca

239 15/16

22 czerwca 2016

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

240 16/16

24 czerwca 2016

w sprawie ustalenia terminu wnoszenia oraz wysokości opłaty
uiszczanej przez słuchaczy za egzamin końcowy poprawkowy na
studiach podyplomowych

241 17/16

30 czerwca 2016

w sprawie ustalenia Polityki rachunkowości

242 18/16

13 lipca 2016

w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania miejsc w Domu
Studenckim

243 20/16

25 sierpnia 2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

244 21/16

12 września 2016

w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu

zmienione: zarządzeniem nr: 21/17 z 26 kwietnia 2017
(ogłoszonym w BIP 27 kwietnia 2017 r.)

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą
„Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej
służb państwowych” (MEN)

17

świadczeń socjalnych
245 22/16

246 25/16

29 września 2016
7 października 2016

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego
w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbywanie przez
cudzoziemców, na zasadach odpłatności studiów w języku
polskim, obowiązujących począwszy od roku akademickiego
2016/2017
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek

247 26/16 14 października 2016 wynagrodzeń za zajęcia dydaktyczne na studiach

podyplomowych
248 27/16 24 października 2016

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą
„Bezpieczeństwo energetyki jądrowej” (BEJ)

249 28/16

7 listopada 2016

w sprawie ustalenia Instrukcji Kasowej

250 31/16

30 listopada 2016

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

251 32/16

20 grudnia 2016

w sprawie powołania Rady Wydawniczej

Decyzja

252 1/16

4 stycznia 2016

w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu
rozwojowego pt.:"Opracowanie innowacyjnego systemu
zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w
zurbanizowanych centrach miast"

253 3/16

26 stycznia 2016

w sprawie planu inwentaryzacji na lata 2016-2020

254 4/16

26 stycznia 2016

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego posiadanie
tytułu ratownika

255 8/16

26 lutego 2016

w sprawie powołania komisji do spraw odznaczeń Medalem
Komisji Edukacji Narodowej

26 lutego 2016

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do
zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami
ratowniczymi (SPK)”

26 lutego 2016

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do
zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży
Pożarnej (SPO2, SPO4)”

3 marca 2016

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu pt. „Zaprojektowanie, zaplanowanie, realizacja i ocena
kursów Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności w liczbie
od 6 do 8 szkoleń w cyklu treningowym uwzględniające kursy
typu High Level Coordination (HLC), High Level Coordination
Refresher (HLCR) i Head of Team (HOT)”

259 12/16

14 marca 2016

zmieniająca decyzję (nr 10/14) w sprawie powołania zespołu
projektowego i zarządzającego do realizacji projektu
rozwojowego pt.: „Opracowanie metodologii stałego nadzoru
eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej
w zakresie niezawodności i skuteczności działania”

260 14/16

21 marca 2016

w sprawie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas

256 9/16

257 10/16

258 11/16

18

kontroli wewnętrznej nr RW- 093/5-2015/2016 przeprowadzonej
w jednostkach organizacyjnych pionu operacyjnego
261 15/16

21 marca 2016

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
administracyjnego dot. prawdopodobnego popełnienia plagiatu
pracy inżynierskiej

262 18/16

11 kwietnia 2016

zmieniająca decyzję (nr 8/15) w sprawie powołania zespołu
projektowego do realizacji projektu pt.: „Innowacyjne
rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i
technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas
likwidacji skutków katastrofy budowlanej”

263 20/16

29 kwietnia 2016

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą „Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii
Europejskiej” (ZK)

264 21/16

29 kwietnia 2016

zmieniająca decyzję (nr 12/15) w sprawie powoływania zespołu
projektowego do realizacji projektu rozwojowego pt.
„Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań
wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych
czynnościach ratowniczych”

265 23/16

12 maja 2016

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą „Edukacja dla bezpieczeństwa” (EDB)

25 maja 2016

zmieniająca decyzję (nr 48/13) w sprawie powołania zespołu
projektowego do realizacji projektu „EDEN End User Driven
demo for CBRN (Testy i ćwiczenia CBRN determinowane
potrzebami uczestników procesu zarządzania kryzysowego)”

266 28/16

6 czerwca 2016

w sprawie powoływania zespołu projektowego i zarządzającego
do realizacji trzeciego etapu projektu rozwojowego pt. „System
kompleksowego zabezpieczenia logistycznego
wielopodmiotowych akcji ratowniczych”

268 33/16

15 czerwca 2016

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą „Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry
kierowniczej służb państwowych” (MEN)

269 34/16

15 czerwca 2016

w sprawie powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej

270 35/16

15 czerwca 2016

w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzania
inwentaryzacji pełnych w magazynach

271 36/16

21 czerwca 2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok
akademicki 2016/2017

272 37/16

24 czerwca 2016

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej SGSP w roku akademickim 2016/2017

273 38/16

27 czerwca 2016

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji
Rekrutacyjnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w roku
akademickim 2016/2017

274 40/16

8 lipca 2016

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu rozwojowego pt.: „MOBile NETwork for people’s
location in natural and man-made disasters - MOBNET”

14 lipca 2016

w sprawie powołania zespołu projektowego i zarządzającego do
realizacji rozszerzonych prac w projekcie rozwojowy pt.:
„Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania
kryzysowego RP”

267 31/16

275 43/16

19

276 45/16

25 lipca 2016

277 48/16

19 września 2016

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw przydziału
miejsc w Domu Studenckim w roku akademickim 2016/2017
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prorektora ds.
Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich

278 58/16 20 października 2016

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw organizacji nauki i dydaktyki

279 59/16 20 października 2016

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw prawnoorganizacyjnych

280 60/16 24 października 2016

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej” (BEJ)

zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu projektowego
i zarządzającego do realizacji projektu rozwojowego pt.:
281 61/16 24 października 2016 „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania
bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych
centrach miast”
282 62/16 26 października 2016

w sprawie zastępowania Rektora-Komendanta w okresie jego
nieobecności

283 63/16

3 listopada 2016

zmieniające decyzję w sprawie powołania zespołu projektowego
do realizacji projektu pt. „Lower the impact of aggravating
factors in crisis situations thanks to adaptive foresight and
decision-support tools”

284 65/16

3 listopada 2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rektora-Komendanta do
składu Komisji socjalnej

285 66/16

3 listopada 2016

zmieniająca decyzję w sprawie powołania komisji socjalnej do
spraw świadczeń z funduszu socjalnego emerytów i rencistów
Państwowej Straży Pożarnej

286 74/16

29 grudnia 2016

w sprawie powołania komisji ds. przygotowania regulaminu
dyplomowania
zmieniona: decyzją nr: 6/17 z 20 stycznia 2017
rok 2017

Zarządzenie
287 1/17

288 2/17

4 stycznia 2017

9 stycznia 2017

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Pododdziałów
Szkolnych
zmienione: zarządzeniem nr 34/17 z 27 lipca 2017

289 3/17

31 stycznia 2017

w sprawie kryteriów przyznawania stałych przepustek na wjazd
na teren SGSP dla prywatnych pojazdów funkcjonariuszy PSP,
pracowników zatrudnionych w SGSP oraz studentów SGSP
zmienione: zarządzeniem nr: 13/17 z 6 marca 2017 r.

290 4/17

1 lutego 2017

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr: 8/17 z 14 lutego 2017 r.

291 5/17

10 lutego 2017

w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestru porozumień o
wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w Szkole Głównej

20

Służby Pożarniczej oraz określenia zasad rejestracji porozumień

292 6/17

10 lutego 2017

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie
postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów
wyższych uzyskanych za granicą w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

293 7/17

10 lutego 2017

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie
przewodów doktorskich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

294 8/17

14 lutego 2017

zmieniające zarządzenie (nr 4/17) w sprawie ustalenia
Regulaminu organizacyjnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

295 9/17

24 lutego 2017

w sprawie ustalenia procedur realizacji zadań w przypadku
wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych i stopni
alarmowych CRP

296 10/17

2 marca 2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania wsparcia
oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze
stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

297 11/17

2 marca 2017

w sprawie wprowadzenia wzorów podań o przyjęcie na studia
począwszy od roku akademickiego 2017/2018

298 12/17

1 marca 2017

zmieniające zarządzenie (nr 12/14) w sprawie gospodarki
transportowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

299 13/17

6 marca 2017

zmieniające zarządzenie (nr 3/17) w sprawie kryteriów
przyznawania stałych przepustek na wjazd na teren SGSP dla
prywatnych pojazdów funkcjonariuszy PSP, pracowników
zatrudnionych w SGSP oraz studentów SGSP

300 14/17

17 marca 2017

zmieniające zarządzenie (nr 1/08) w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

301 15/17

17 marca 2017

w sprawie zasad naliczania dodatku za służbę w warunkach
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych

302 16/17

21 marca 2017

w sprawie warunków i zasad przydzielania oraz użytkowania
służbowych telefonów komórkowych przez pracowników i
funkcjonariuszy

303 17/17

21 marca 2017

w sprawie ustalenia regulaminu studenckiej sieci
bezprzewodowej

304 18/17

11 kwietnia 2017

w sprawie wprowadzenia zasad alokacji i wykorzystania
środków na wyjazdy stypendialne studentów w ramach
Programu Erasmus+ w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w
roku akademickim 2016/2017

305 19/17

12 kwietnia 2017

w sprawie działalności wydawniczej Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

306 20/17

25 kwietnia 2017

w sprawie określenia zasad przeprowadzania wizytacji
studenckich praktyk zawodowych

307 21/17

26 kwietnia 2017

zmieniające zarządzenie (nr 9/16) w sprawie ustalenia
regulaminu służby i pracy

308 22/17

26 kwietnia 2017

w sprawie wprowadzenia instrukcji stałego dyżuru

309 23/17

15 maja 2017

zmieniające zarządzenie (nr 23/17) w sprawie ustalenia
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Regulaminu organizacyjnego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
310 25/17

311 27/17

30 maja 2017

22 czerwca 2017

w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie związane
z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018
w sprawie zasad przygotowania i realizacji oraz zatrudniania i
wynagradzania w projektach finansowanych ze źródeł
zewnętrznych
zmienione: zarządzeniem nr: 31/17 z 7 lipca 2017

312 28/17

5 lipca 2017

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

313 29/17

6 lipca 2017

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przygotowania
zawodowego strażaków w służbie kandydackiej

314 30/17

6 lipca 2017

w sprawie określenia szczegółowego terminarza roku
akademickiego 2017/2018

315 31/17

7 lipca 2017

zmieniające zarządzenie (nr 27/17) w sprawie zasad
przygotowania i realizacji oraz zatrudniania i wynagradzania w
projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

316 32/17

14 lipca 2017

w sprawie określenia limitu przyjęć na pierwszy rok
niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGSP
na WIBC oraz na WIBP na rok akademicki 2017/2018

317 33/17

26 lipca 2017

w sprawie ustalenia procedury postępowania wobec strażaków w
służbie kandydackiej podejrzanych o pozostawanie w stanie po
użyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających

318 34/17

27 lipca 2017

zmieniające zarządzenie (nr 2/17) w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Pododdziałów Szkolnych

319 35/17

16 sierpnia 2017

w sprawie finansowania rozwoju naukowego i rozwoju
zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

320 36/17

16 sierpnia 2017

zmieniające zarządzenie (nr 21/13) w sprawie ustalenia
regulaminu Biblioteki

321 37/17

22 sierpnia 2017

w sprawie w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji
Wizualnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Decyzja
322 1/17

20 stycznia 2017

w sprawie wyznaczenia Koordynatora kontroli zarządczej

323 6/17

20 stycznia 2017

zmieniająca decyzję (nr 74/16) w sprawie powołania komisji do
spraw przygotowania regulaminu dyplomowania

324 9/17

9 lutego 2017

w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw
nauczycieli akademickich

325 10/17

9 lutego 2017

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw
studentów

326 12/17

3 marca 2017

w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji
projektu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pt.:
„International cooperation of the of V4 countries in receiving of
new adepts into Fire units ”

327 14/17

16 marca 2017

w sprawie powołania zespołu do opracowania planu ciągłości
działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
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30 marca 2017

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania nowego
wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

31 marca 2017

uchylająca decyzję (nr 7/17) w sprawie utworzenia zespołu
zadaniowego ds. wdrożenia nowego systemu wspomagania
zarządzania Uczelnią

330 18/17

12 kwietnia 2017

w sprawie powołania zespołu Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej do oceny zapisów projektu ustawy o ochronie
ludności i obronie cywilnej (OLiOC) wraz z dokumentami
dodatkowymi

331 19/17

12 kwietnia 2017

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" (BHP)

332 20/17

14 kwietnia 2017

w sprawie określenia terminów rekrutacji na studia w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2017/2018

333 21/17

27 kwietnia 2017

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za
przygotowanie materiałów do poradnika „Przygotowanie
budynków wysokich i wysokościowych do prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych”

334 23/17

10 maja 2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw przydziału
miejsc w Domu Studenckim Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w roku akademickim 2017/2018

335 24/17

11 maja 2017

w sprawie wyznaczenia składu osobowego sekretariatu Komisji
Dyscyplinarnej przy Komendancie Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

336 25/17

16 maja 2017

w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. wdrożenia
nowego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią

337 27/17

19 maja 2017

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw ochrony
informacji niejawnych

338 29/17

23 maja 2017

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Programu
Microsoft Imagine Premium (ELMS)

339 30/17

25 maja 2017

w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny sprawności
fizycznej strażaków

328 16/17

329 17/17

340 32/17

8 czerwca 2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia wstępnego egzaminu sprawnościowego dla
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego
stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej

341 33/17

8 czerwca 2017

w sprawie wyznaczenia kierowników studenckich praktyk
zawodowych

342 34/17

8 czerwca 2017

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej SGSP dla osób
ubiegających się o przyjęcie, w roku akademickim 2017/2018,
na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie
kandydackiej
zmienione: zarządzeniem nr: 37/17 z 27 czerwca 2017 r., 43/17 z
18 lipca 2017 r.

343 35/17

12 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji
Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia wstępnego
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egzaminu sprawnościowego na studia stacjonarne I stopnia na
WIBP w roku akademickim 2017/2018 dla osób ubiegających
się o przyjęcie do służby kandydackiej w PSP
14 czerwca 2017

w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów w Bibliotece
SGSP oraz powołania Komisji Skontrowej

345 37/17

27 czerwca 2017

zmieniająca decyzję (nr 34/17) w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej SGSP dla osób ubiegających się o przyjęcie, w
roku akademickim 2017/2018, na studia pierwszego stopnia dla
strażaków w służbie kandydackiej

346 38/17

27 czerwca 2017

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok
akademicki 2017/2018

347 39/17

28 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej na rok 2017/2018

348 41/17

29 czerwca 2017

w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego ds. Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

349 42/17

7 lipca 2017

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności
zbędnych składników majątku oraz Komisji Likwidacyjnej

18 lipca 2017

zmieniająca decyzję (nr 34/17) w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dla osób
ubiegających się o przyjęcie, w roku akademickim 2017/2018,
na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie
kandydackiej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
prowadzonych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa
Pożarowego

344 36/17

350 43/17
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