Wykaz obowiązujących
aktów normatywnych Rektora-Komendanta SGSP
Stan na dzień 31 sierpnia 2020 r.
nr

z dnia

tytuł aktu normatywnego
rok 1991-2005

Zarządzenie

11/96

8 maja 1996

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

12/97

17 lipca 1997

10/99

19 kwietnia 1999

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

16/00

1 lipca 2000

w sprawie sposobu spisywania ubytków naturalnych produktów
spożywczych w Referacie Żywnościowym

1/01

15 lutego 2001

36/02

18 października 2002

w sprawie zasad i wysokości opłat za wynajem pomieszczeń
w SGSP
w sprawie zasad organizacji programu studiów podyplomowych
„BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI"

49/03

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

4/04

3 lutego 2004

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

51/04

15 października 2004

w sprawie określenia kolejności rozliczania wpłat wobec
należności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od studentów
Zaocznych Studiów Zawodowych oraz Uzupełniających Studiów
Magisterskich

67/04

17 listopada 2004

12/05

7 marca 2005

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

47/05

23 listopada 2005

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

w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej,
zmienione zarządzeniem nr: 12/05 z 7 marca 2005 r.

rok 2006
Zarządzenie

1

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.

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
13/06

12 grudnia 2006

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

Zarządzenie
11/07

22 marca 2007

zmieniające zarządzenie (nr 19/06) w sprawie utworzenia
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w SGSP.

32/07

25 czerwca 2007

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

33/07

25 czerwca 2007

w sprawie stosowania kontroli finansowej w SGSP

40/07

20 września 2007

43/07

24 października 2007

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

Decyzja
4/07

23 maja 2007

12/07

20 września 2007

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
4/08

31 stycznia 2008

w sprawie zwrotu kosztu dojazdu członkom Konwentu na
posiedzenia Senatu i Konwentu SGSP

18/08

3 kwietnia 2008

w sprawie ankietowego badania hospitacji zajęć dydaktycznych

32/08

7 lipca 2008

44/08

30 września 2008

w sprawie Regulaminu Zarządzania Licencjami
zmienione: zarządzeniem nr 34/10 z 12 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty kwalifikacyjnej, wpisowego,
czesnego oraz innych opłat na niestacjonarnych studiach I stopnia
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na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Wydziale
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz terminów ich płatności
45/08

1 października 2008

w sprawie utworzenia Uczelnianego Punktu Personalizacji
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Instrukcja
-

27 marca 2008

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

Zarządzenie
5/09

3 marca 2009

7/09

16 kwietnia 2009

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Punktu
Personalizacji ELS
w sprawie ustalenia obowiązującego nazewnictwa w zakresie
rodzajów studiów prowadzonych w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

Decyzja
12/09

31 marca 2009

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

Zarządzenie

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 r., 12/11 z 18
kwietnia 2011 r.

9/10

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

16/10

27 kwietnia 2010

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

17/10

18 maja 2010

18/10

28 maja 2010

23/10

28 czerwca 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.
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
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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., 30/19 z 27 września 2019 r.
25/10

19 lipca 2010

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

26/10

17 sierpnia 2010

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

34/10

12 października 2010

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zarządzania
Licencjami

Decyzja

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

1/11

17 stycznia 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

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

6/11

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.

7/11

3 marca 2011

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy”
zmienione: zarządzeniem nr: 9/18 z 8 lutego 2018 r.

9/11

25 marca 2011

w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr: 26/14 z 3 grudnia 2014 r., 43/19 z
15 listopada 2019 r.

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

11/11

1 kwietnia 2011

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń

18 kwietnia 2011

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

12/11

4

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.

21/11

15 lipca 2011

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

22/11

12 sierpnia 2011

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

23/11

16 września 2011

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

24/11

1 października 2011

25/11

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

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
2011/2012
zmienione: zarządzeniem nr 4/12 z 17 lutego 2012 r.

27/11

12 października 2011

w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy w Dziale Logistyki

28/11

21 października 2011

w sprawie powołania Rady Programowej Wydawnictw
Naukowych SGSP

34/11

14 listopada 2011

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

35/11

18 listopada 2011

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Logistyka w
bezpieczeństwie kraju”

38/11

30 listopada 2011

w sprawie obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

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

41/11

2 grudnia 2011

w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Publicznej w SGSP

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
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45/11

29 grudnia 2011

w sprawie ustalenia Polityki zarządzania ryzykiem

Decyzja
6/11

3 marca 2011

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”

11/11

1 kwietnia 2011

w sprawie wyznaczenia składu osobowego komisji wydziałowych
do spraw oceny i wyboru tematów prac naukowo-badawczych
prowadzonych w ramach działalności statutowej ze środków
finansowych przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

50/11

5 grudnia 2011

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

Zarządzenie
1/12

11 stycznia 2012

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

2/12

16 stycznia 2012

o zmianie zarządzenia (1/12) zmieniającego zarządzenie w
sprawie okresowej oceny pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi

17 lutego 2012

zmieniające zarządzenie (26/11) 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

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

16/12

28 czerwca 2012

19/12

10 października 2012

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu korzystania ze
służbowych kart płatniczych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

22/12

12 listopada 2012

w sprawie studenckiej ankiety oceny nauczyciela akademickiego
dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych

26/12

30 listopada 2012

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

4/12

w sprawie powołania komisji konkursowej

Decyzja
15/12

21 marca 2012

44/12

18 października 2012

w sprawie powołania składu osobowego komisji powypadkowej
oraz zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i
przyczyny wypadków
w sprawie ustalenia składu Rady Programowej Wydawnictw
Naukowych SGSP

6

zmieniona: decyzją nr 61/18 z 6 grudnia 2018 r., 85/19 z 25
listopada 2019 r.
46/12

31 października 2012

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw nowych kierunków kształcenia i studiów podyplomowych
rok 2013

Zarządzenie
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.)

6/13

30 kwietnia 2013

8/13

29 maja 2013

13/13

10 czerwca 2013

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

21 czerwca 2013

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

15/13

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.

19/13

8 lipca 2013

21/13

23 września 2013

25/13

27/13

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Badanie
przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania”
w sprawie ustalenia regulaminu Biblioteki
zmienione: zarządzeniem nr: 36/17 z 16 sierpnia 2017 r.

18 października 2013

zmieniające zarządzenie (nr 13/11) w sprawie ustalenia sposobu
wyłaniania najlepszych absolwentów Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie
kredytu lub pożyczki studenckiej

24 października 2013

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 w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej rozpoczynających się począwszy od
roku akademickiego 2013/2014

Decyzja
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11/13

28 marca 2013

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw internacjonalizacji Uczelni

21/13

27 maja 2013

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

28/13

10 czerwca 2013

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

31/13

21 czerwca 2013

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

34/13

8 lipca 2013

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

36/13

10 lipca 2013

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

46/13

30 października 2013

w sprawie ustalenia składu Rady Naukowej „Zeszytów
Naukowych SGSP”

Obwieszczenie
-

9 października 2013

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

Zarządzenie
1/14

20 stycznia 2014

w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń
w sprawie opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów
normatywnych

2/14

22 stycznia 2014

3/14

27 stycznia 2014

5/14

24 lutego 2014

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Ochrona
przeciwpożarowa lasu”

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

9/14

12 marca 2014

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

23/14

24 września 2014

zmienione: zarządzeniem nr: 23/18 z 25 kwietnia 2018 r., 24/19 z
26 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji i działalności
uczelnianej organizacji studenckiej

zmieniające zarządzenie (18/13) w sprawie ustalenia terminów
płatności oraz wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne
i wydawanie dokumentów obowiązujących studentów studiów
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pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się począwszy
od roku akademickiego 2013/2014
26/14

3 grudnia 2014

zmieniające zarządzenie (9/11) w sprawie wprowadzenia
regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

27/14

19 grudnia 2014

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

Decyzja
13/14

27 lutego 2014

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Ochrona przeciwpożarowa lasu”

17/14

12 marca 2014

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

55/14

8 grudnia 2014

zmieniająca decyzję (12/07) w sprawie komisji ds. przydziału
lokali mieszkalnych dla strażaków
rok 2015

Zarządzenie
9 stycznia 2015

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

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

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”

9/15

17 kwietnia 2015

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

1/15

4/15

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

15/15

6 lipca 2015

19/15

31 sierpnia 2015

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i korzystania z miejsc w
Domu Studenckim Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

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

27/15

Decyzja
3/15

9 stycznia 2015

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

4/15

9 stycznia 2015

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw przeciwdziałania
mobbingowi i dyskryminacji

9

15/15

20 marca 2015

w sprawie selekcji materiałów bibliotecznych

16/15

20 marca 2015

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

26/15

17 kwietnia 2015

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

32/15

25 maja 2015

40/15

15 czerwca 2015

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw równego traktowania

43/15

22 czerwca 2015

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

49/15

1 lipca 2015

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

w sprawie ustanowienia pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw ochrony danych osobowych
rok 2016

Zarządzenie

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)”

5/16

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.

11/16

29 kwietnia 2016

12/16

12 maja 2016

14/16

15 czerwca

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

24 czerwca 2016

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

3/16

4/16

16/16

25/16

7 października 2016

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

w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbywanie przez
cudzoziemców, na zasadach odpłatności studiów w języku
polskim, obowiązujących począwszy od roku akademickiego
2016/2017

10

27/16

24 października 2016

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

32/16

20 grudnia 2016

zmienione: zarządzeniem nr: 53/18 z 10 grudnia 2018 r., 14/19 z
16 maja 2019 r.

Decyzja
3/16

26 stycznia 2016

w sprawie planu inwentaryzacji na lata 2016-2020

4/16

26 stycznia 2016

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

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)”

10/16

26 lutego 2016

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

14/16

21 marca 2016

w sprawie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas
kontroli wewnętrznej nr RW- 093/5-2015/2016 przeprowadzonej
w jednostkach organizacyjnych pionu operacyjnego

9/16

20/16

29 kwietnia 2016

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

23/16

12 maja 2016

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

33/16

15 czerwca 2016

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą „Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry
kierowniczej służb państwowych” (MEN)
w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzania
inwentaryzacji pełnych w magazynach

35/16

15 czerwca 2016

59/16

20 października 2016

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw prawnoorganizacyjnych

60/16

24 października 2016

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

65/16

3 listopada 2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rektora-Komendanta do
składu Komisji socjalnej

zmieniona: decyzją nr: 69/17 z 28 listopada 2017 r., 35/18 z 28
czerwca 2018, 39/18 z 10 lipca 2018, 53/18 z 28 września 2018,
27/19 z 29 marca 2019

rok 2017

11

Zarządzenie

10 lutego 2017

w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestru porozumień o
wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej oraz określenia zasad rejestracji porozumień
zmienione: zarządzeniem nr 12/20 z 4 marca 2020 r.

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

7/17

10 lutego 2017

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

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

11/17

2 marca 2017

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

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

15/17

17 marca 2017

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

17/17

21 marca 2017

w sprawie ustalenia regulaminu studenckiej sieci
bezprzewodowej

20/17

25 kwietnia 2017

5/17

27/17

22 czerwca 2017

w sprawie określenia zasad przeprowadzania wizytacji
studenckich praktyk zawodowych
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 r., 53/17 z 13
października 2017, 57/17 z 31 października 2017 r.

28/17

5 lipca 2017

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego
zmienione: zarządzeniem: nr 66/17 z 19 grudnia 2017 r
zmieniające zarządzenie (nr 27/17) w sprawie zasad
przygotowania i realizacji oraz zatrudniania i wynagradzania w
projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych

31/17

7 lipca 2017

36/17

16 sierpnia 2017

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

37/17

22 sierpnia 2017

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

38/17

28 sierpnia 2017

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za zajęcia
dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

12

prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych dla osób
niebędących nauczycielami akademickimi w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej

39/17

15 września 2017

w sprawie przygotowania i przekazywania danych do
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym „POL-on”
zmienione: zarządzeniem nr: 67/17 z 20 grudnia 2017 r., 8/18
z 6 lutego 2018

40/17

15 września 2017

w sprawie składania oświadczenia upoważniającego podstawową
jednostkę organizacyjną Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do
zaliczenia pracowników i funkcjonariuszy do liczby osób
zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych

41/17

21 września 2017

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pod nazwą
"Zarządzanie ciągłością działania infrastruktury krytycznej
(ZCDIK)"

27 września 2017

w sprawie zmiany podziału limitu przyjęć na pierwszy rok
studiów pierwszego i drugiego stopnia, dla osób nie będących
strażakami w służbie kandydackiej, ani strażakami w służbie
stałej skierowanymi na studia przez właściwego przełożonego

28 września 2017

w sprawie ustalenia wynagrodzenia pracowników i strażaków
uczestniczących w pracach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym na studia

44/17

29 września 2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości 30 000 euro lub wyłączonych ze stosowania
ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie jej
przepisów szczególnych

45/17

29 września 2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień z
dziedziny nauki, zamówień z zakresu działalności kulturalnej oraz
zamówień na usługi społeczne

46/17

29 września 2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych

42/17

43/17

49/17

6 października 2017

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za czynności
dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
na studiach podyplomowych
zmienionym: zarządzeniem nr: 12/18 z 20 lutego 2018 r., 48/18 z
29 października 2018 r.

50/17

6 października 2017

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za czynności
dydaktyczne realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej
na kursach dokształcających i szkoleniach
zmienionym: zarządzeniem nr: 40/18 z 6 września 2018 r.

52/17

10 października 2017

w sprawie rozliczenia kosztów pośrednich w działalności
badawczej i zmiany polityki rachunkowości
zmienionym: zarządzeniem nr: 34/18 z 12 lipca 2018 r.

13

13 października 2017

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

54/17

27 października 2017

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

57/17

31 października 2017

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

53/17

58/17

6 listopada 2017

w sprawie ustalenia regulaminu premiowania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi
zmienione: zarządzeniem nr: 65/17 z 30 listopada 2017 r.

62/17

15 listopada 2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania
antyplagiatowego i archiwizacji prac dyplomowych, prac
końcowych, rozpraw doktorskich oraz innych recenzowanych
tekstów

64/17

27 listopada 2017

w sprawie wprowadzenia instrukcji stałego dyżuru

65/17

30 listopada 2017

zmieniające zarządzenie (58/17) w sprawie ustalenia regulaminu
premiowania pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi

66/17

19 grudnia 2017

zmieniające zarządzenie (28/17) w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

67/17

20 grudnia 2017

zmieniające zarządzenie (39/17) w sprawie przygotowania i
przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

69/17

21 grudnia 2017

w sprawie utworzenia centralnego rejestru umów zawieranych
przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz zasad postępowania
w procesie ich opracowywania

70/17

21 grudnia 2017

w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków

71/17

28 grudnia 2017

w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu
dokumentów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Decyzja
1/17

20 stycznia 2017

w sprawie wyznaczenia Koordynatora kontroli zarządczej

9/17

9 lutego 2017

w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych do spraw
nauczycieli akademickich

10/17

9 lutego 2017

w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw
studentów

17/17

31 marca 2017

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

14

19/17

12 kwietnia 2017

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

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”

25/17

16 maja 2017

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

27/17

19 maja 2017

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw ochrony
informacji niejawnych

29/17

23 maja 2017

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

32/17

8 czerwca 2017

42/17

7 lipca 2017

48/17

49/17

22 sierpnia 2017

15 września 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
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności
zbędnych składników majątku oraz Komisji Likwidacyjnej
w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw finansowania
rozwoju naukowego i rozwoju zawodowego
zmieniona: decyzją nr: 28/18 z 30 maja 2018 r., nr 39/19 z 10
maja 2019 r.
w sprawie utworzenia zespołu ds. Zintegrowanego Systemu
Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
zmieniona: decyzją: nr 53/17 z 25 września 2017 r., nr 9/18
z 6 lutego 2018 r., nr 26/18 z 28 maja 2018

50/17

21 września 2017

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą Zarządzanie ciągłością działania infrastruktury krytycznej
(ZCDIK)

53/17

25 września 2017

zmieniająca decyzję (49/17) w sprawie utworzenia zespołu ds.
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym „POL-on”

56/17

30 września 2017

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw rozwoju nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

61/17

12 października 2017

w sprawie powołania zespołu do spraw świadczeń pomocy
materialnej przyznawanych studentom

69/17

28 listopada 2017

zmieniająca decyzję (35/16) w sprawie powołania zespołów
spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji pełnych w
magazynach

78/17

20 grudnia 2017

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora-Komendanta do
spraw utworzenia i wdrożenia uczelnianego systemu
zapewniania jakości kształcenia

79/17

22 grudnia 2017

w sprawie powołania komisji antydyskryminacyjnej
rok 2018

15

Zarządzenie
8/18

6 lutego 2018

zmieniające zarządzenie (39/17) w sprawie przygotowania i
przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

9/18

8 lutego 2018

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/18 i w sprawie zmiany
zarządzenia nr 7/11

10/18

13 lutego 2018

w sprawie powołania Kompanii Honorowej Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr: 15/18 z 7 marca 2018 r.

12/18

20 lutego 2018

zmieniające zarządzenie (49/17) w sprawie ustalenia stawek
wynagrodzeń za czynności dydaktyczne realizowane na
podstawie umowy cywilnoprawnej na studiach podyplomowych

15/18

7 marca 2018

zmieniające zarządzenie (nr 10/18) w sprawie powołania
Kompanii Honorowej

16/18

23 marca 2018

w sprawie trybu przekazywania oraz rejestrowania i
upowszechniania dorobku naukowego pracowników i
funkcjonariuszy

17/18

10 kwietnia 2018

18/18

11 kwietnia 2018

20/18

16 kwietnia 2018

w sprawie szczegółowych zasad sporządzania dyplomów
ukończenia studiów w SGSP oraz odpisów w językach obcych

21/18

18 kwietnia 2018

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej

22/18

19 kwietnia 2018

w sprawie wprowadzenia planu zarządzania kryzysowego

23/18

25 kwietnia 2018

zmieniające zarządzenie (nr 2/14) w sprawie opracowywania i
wydawania wewnętrznych aktów normatywnych oraz
zarządzenie (nr 55/17) w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

24/18

14 maja 2018 r.

25/18

22 maja 2018

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału
Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
w sprawie ustalenia Instrukcji Kasowej
zmienione: zarządzeniem nr: 2/19 z 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad realizacji prac zleconych dla podmiotów
zewnętrznych
w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

26/18

28/18

30/18

22 maja 2018

28 maja 2018

3 lipca 2018

zmienione: zarządzeniem nr: 45/18 z 21 września 2018, 28/19 z
26 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego i księgi
procedur audytu wewnętrznego w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej
w sprawie określenia podziału miejsc na pierwszy rok studiów dla
strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej
oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej
skierowanych przez właściwego przełożonego, na kierunku
studiów inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonym na Wydziale

16

Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019
31/18

10 lipca 2018

w sprawie wytycznych pisania prac dyplomowych w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

34/18

12 lipca 2018

zmieniające zarządzenie (nr 52/17) w sprawie sposobu
rozliczenia kosztów pośrednich w działalności badawczej i zmiany
polityki rachunkowości

35/18

13 lipca 2018

w sprawie określenia szczegółowego terminarza roku
akademickiego 2018/2019

6 września 2018

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zasobów
informatycznych sieci komputerowej oraz komputerów
służbowych

40/18

6 września 2018

zmieniające zarządzenie (nr 50/17) w sprawie ustalania stawek
wynagrodzeń za czynności dydaktyczne realizowane na
podstawie umowy cywilnoprawnej na kursach dokształcających i
szkoleniach

42/18

13 września 2018

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Domu Studenckiego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

44/18

19 września 2018

w sprawie określenia podziału limitu przyjęć na pierwszy rok
niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia dla osób
niebędących strażakami w służbie kandydackiej, ani strażakami w
służbie stałej skierowanymi na studia przez właściwego
przełożonego, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale
Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz na Wydziale Inżynierii
Bezpieczeństwa Pożarowego na rok akademicki 2018/2019

45/18

21 września 2018

zmieniające zarządzenie (nr 26/18) w sprawie ustalenia Polityki
Ochrony Danych Osobowych

46/18

26 września 2018

w sprawie wprowadzenia uczelnianego systemu zapewniania
jakości kształcenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

48/18

29 października 2018

53/18

10 grudnia 2018

zmieniające zarządzenie (nr 32/16) w sprawie powołania Rady
Wydawniczej

54/18

15 grudnia 2018

w sprawie elektronicznego identyfikatora naukowca

56/18

17 grudnia 2018

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania (ogłoszone w BIP
17 grudnia 2018 r.)

39/18

zmieniające zarządzenie (nr 49/17) w sprawie ustalenia stawek
wynagrodzeń za czynności dydaktyczne realizowane na
podstawie umowy cywilnoprawnej na studiach podyplomowych

Decyzja

1/18

10 stycznia 2018

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

4/18

12 stycznia 2018

w sprawie powołania zespołu do opracowania instrukcji
kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt SGSP i
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innych niezbędnych czynności w związku z opracowaniem
wskazanych aktów normatywnych
zmieniona: decyzją nr: 41/19 z 16 maja 2019 r.
9/18

6 lutego 2018

zmieniająca decyzję (49/17) w sprawie utworzenia zespołu ds.
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym „POL-on”

12/18

27 lutego 2018

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

25/18

25 maja 2018

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

26/18

28 maja 2018

zmieniająca decyzję (nr 49/17) w sprawie utworzenia zespołu ds.
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie
Wyższym "POL-on"

28/18

30 maja 2018

zmieniająca decyzję (nr 48/17) w sprawie ustalenia składu
Komisji do spraw finansowania rozwoju naukowego i rozwoju
zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

35/18

28 czerwca 2018

zmieniająca decyzję (nr 35/16) w sprawie powołania zespołów
spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji pełnych w
magazynach

39/18

10 lipca 2018

zmieniająca decyzję (nr 35/16) w sprawie powołania zespołów
spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji pełnych
magazynowych

45/18

30 sierpnia 2018

w sprawie rezygnacji z indeksu jako dokumentu
potwierdzającego przebieg studiów

53/18

28 września 2018

zmieniająca decyzję (nr 35/16) w sprawie powołania zespołów
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji pełnych w
magazynach

61/18

6 grudnia 2018

zmieniająca decyzję (nr 44/12) w sprawie ustalenia składu Rady
Programowej Wydawnictw Naukowych SGSP
rok 2019

Zarządzenie
1/19

3 stycznia 2019

w sprawie ustalenia stawek wynagrodzeń za czynności trenera
sekcji sportowych

2/19

25 stycznia 2019

zmieniające zarządzenie (nr 18/18) w sprawie ustalenia Instrukcji
Kasowej

3/19

30 stycznia 2019

w sprawie wykazu stanowisk służbowych strażaków, którym
można wydać jeden komplet ubrania i jedną parę butów dla
kadry dowódczo-sztabowej

4/19

16 lutego 2019

w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla strażaków i
pracowników

5/19

8 marca 2019

zmieniające zarządzenie w sprawie zlecenia wykonania usługi w
zakresie wyżywienia i zakwaterowania
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6/19

11 marca 2019

w sprawie wprowadzenia uczelnianej polityki naukowej w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

8/19

2 kwietnia 2019

w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych

9/19

17 kwietnia 2019

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

10/19

26 kwietnia 2019

w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania pojazdów do celów
dydaktycznych od organów administracji publicznej oraz
kierowników jednostek i postępowania z tymi pojazdami

11/19

26 kwietnia 2019

w sprawie systemu i zasad funkcjonowania służb oraz ochrony
obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

12/19

30 kwietnia 2019

w sprawie ustalenia Instrukcji windykacji wierzytelności w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

13/19

8 maja 2019

w sprawie działalności wydawniczej Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

14/19

16 maja 2019

zmieniające zarządzenie (nr 32/16) w sprawie powołania Rady
Wydawniczej

17/19

29 maja 2019

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

18/19

31 maja 2019

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie
rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

22/19

5 lipca 2019

w sprawie określenia szczegółowego terminarza roku
akademickiego 2019/2020
zmienione: zarządzeniem nr 48/20 z 8 czerwca 2020 r.

23/19

11 lipca 2019

w sprawie zmiany podziału limitów miejsc na pierwszy rok
studiów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie
kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w
służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego
przełożonego, na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa,
prowadzonym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok
akademicki 2019/2020

25/19

26 lipca 2019

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

27/19

9 sierpnia 2019

w sprawie ustalenia regulaminu służby i pracy Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej (ogłoszone w BIP 17 sierpnia 2019 r.)

28/19

26 sierpnia 2019

zmieniające zarządzenie (nr 26/18) w sprawie ustalenia Polityki
Ochrony Danych Osobowych

27 września 2019

zmieniające zarządzenie (nr 23/10) w sprawie wprowadzenia
Instrukcji określającej szczegółowe zasady inwentaryzacji
składników majątku oraz ustalania rzeczywistego stanu
pozostałych składników aktywów i pasywów w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej

30/19

19

31/19

30 września 2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
zmienione: zarządzeniem nr 11/20 z 2 marca 2020 r., nr 53/19 z
22 czerwca 2020 r., nr 32/20 z 20 kwietnia 2020 r.

33/19

7 października 2019

w sprawie finansowania rozwoju zawodowego w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej

34/19

7 października 2019

w sprawie wspierania rozwoju naukowego nauczycieli
akademickich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

35/19

8 października 2019

w sprawie ustalenia regulaminu projektu „Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-00-Z089/18-00
zmienione: zarządzeniem nr: 40/19 z 6 listopada 2019 r., nr
44/19 z 19 listopada 2019 r.

37/19

29 października 2019

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Pododdziałów
Szkolnych

38/19 30 października 2019

w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii

39/19 31 października 2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej na rok 2019

40/19

6 listopada 2019

zmieniające zarządzenie (nr 35/19) w sprawie ustalenia
regulaminu projektu „Wdrożenie Zintegrowanego Programu
Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.0000-Z089/18-00

41/19

7 listopada 2019

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

43/19

15 listopada 2019

zmieniające zarządzenie (9/11) w sprawie wprowadzenia
regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

19 listopada 2019

zmieniające zarządzenie (35/19) w sprawie ustalenia regulaminu
projektu
„Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej” nr POWR.03.05.00-00-Z089/18-00

45/19

10 grudnia 2019

w sprawie ustalenia procedury pozyskiwania przez Szkołę
Główną Służby Pożarniczej pojazdów do celów dydaktycznych od
organów administracji publicznej oraz kierowników jednostek i
postępowania z tymi pojazdami

46/19

11 grudnia 2019

w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej na rok 2020

47/19

11 grudnia 2019

w sprawie ustalenia Regulaminu Rady SGSP

48/19

12 grudnia 2019

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przygotowania
zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie
kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

49/19

20 grudnia 2019

zmieniające zarządzenie (36/19) w sprawie gospodarki
transportowej

44/19

20

50/19

31 grudnia 2019

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok 2019

Decyzja

1/19

4 stycznia 2019

w sprawie powołania kierowników studenckich praktyk
zawodowych dla strażaków w służbie kandydackiej oraz dla
strażaków w służbie stałej, będących studentami na kierunku
inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych na Wydziale Inżynierii
Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

17/19

16 lutego 2019

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

25/19

11 marca 2019

w sprawie powołania pełnomocników Rektora Komendanta
właściwych do spraw rozwoju dyscyplin naukowych w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

26/19

28 marca 2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia do Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

27/19

29 marca 2019

zmieniająca decyzję (nr 35/16) w sprawie powołania zespołów
spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji pełnych w
magazynach

32/19

3 kwietnia 2019

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pod
nazwą "Ratownictwo chemiczne- identyfikacja zagrożeń i
likwidacja skażeń"

33/19

3 kwietnia 2019

w sprawie powołania zastępcy kierownika studiów
podyplomowych pod nazwą 'Inżynieria Pożarowa Budynków"

39/19

41/19

10 maja 2019

16 maja 2019

52/19

1 lipca 2019

63/19

13 sierpnia 2019

67/19

27 września 2019

zmieniająca decyzję (48/17) w sprawie ustalenia składu Komisji
do spraw finansowania rozwoju naukowego i rozwoju
zawodowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
zmieniająca decyzję (4/18) w sprawie powołania zespołu do
opracowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego
rzeczowego wykazu akt Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i
innych niezbędnych czynności w związku z opracowaniem
wskazanych aktów normatywnych
w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu
pn." Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej" (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18)
zmieniona: decyzją nr: 70/19 z 7 października 2019 r., 83/19 z
dnia 21 listopada 2019 r., 1/20 z dnia 3 stycznia 2020 r., 20/20 z
dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej
w sprawie odwołania kierownika studiów podyplomowych w
zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych pod nazwą
„Zapobieganie pożarom i awariom”

21

68/19

27 września 2019

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych w
zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych pod nazwą
„Zapobieganie pożarom i awariom”

7 października 2019

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych pt.
„Bezpieczeństwo i higiena pracy”

7 października 2019

zmieniająca decyzję (52/19) w sprawie powołania Zespołu
zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej” (POWR.03.05.00-00-Z089/18-00)

71/19

18 października 2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla uczestników
ubiegających się o udział w projekcie pn. „Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej”
zmieniona: decyzją nr 3/20 z 13 stycznia 2020 r.

72/19

18 października 2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia
2019 r.

73/19

31 października 2019

w sprawie wyznaczenia Koordynatora kontroli zarządczej

8 listopada 2019

w sprawie odstąpienia od uruchomienia niestacjonarnych
studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku
akademickim 2019/2020

12 listopada 2019

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej
zmieniona: decyzją nr 37/20 z 02 czerwca 2020 r.

69/19

70/19

75/19

76/19

w sprawie powołania
kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

77/19

12 listopada 2019

78/19

12 listopada 2019

w sprawie powołania zespołu do opracowania kryteriów
przyznawania miejsc postojowych na terenie Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej

13 listopada 2019

w sprawie powołania zespołu ds. uszczegółowienia zabezpieczeń
dokumentów publicznych przed fałszerstwem oraz stwierdzenia
należytego wykonania dyplomów ukończenia studiów
pierwszego i studiów drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

81/19

13 listopada 2019

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

82/19

14 listopada 2019

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Rady
Nadzorującej Centrum Transferu Technologii

80/19

22

zmieniona: decyzją nr 8/20 z 27 stycznia 2020 r.

83/19

21 listopada 2019

zmieniająca decyzję (52/19) w sprawie powołania Zespołu
zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej” (POWR.03.05.00-00-Z089/18-00)

85/19

25 listopada 2019

zmieniająca decyzję (44/12) w sprawie ustalenia składu Rady
Programowej Wydawnictwa Naukowych SGSP

86/19

4 grudnia 2019

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

87/19

5 grudnia 2019

w sprawie powołania zespołu ds. określenia zasad formułowania
szczegółowych obowiązków nauczyciela akademickiego

88/19

6 grudnia 2019

w sprawie powołania komisji do rozpoznania odwołania strażaka
Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej od opinii
służbowej

13 grudnia 2019

w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia studiów
pierwszego stopnia na profilu praktycznym na kierunku
bezpieczeństwo i higiena pracy
zmieniona: decyzją nr 2/20 z 7 stycznia 2020 r.

20 grudnia 2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia do Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej od roku akademickiego 2020/2021
zmieniona: decyzją nr 33/20 z 27 kwietnia 2020 r., decyzją nr
63/20 z 25 sierpnia 2020 r.

91/19

20 grudnia 2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w
Zakładzie Mechaniki Stosowanej Katedry Techniki Pożarniczej na
Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

92/19

30 grudnia 2019

w sprawie powołania kierownika „Szkolenia inspektorów
ochrony przeciwpożarowej” (SIOP)

93/19

30 grudnia 2019

w sprawie powołania kierownika „Szkolenia aktualizującego
inspektorów ochrony przeciwpożarowej” (SIOPa)

95/19

31 grudnia 2019

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu
strategii Uczelni

31 grudnia 2019

w sprawie wprowadzenia szczegółowych harmonogramów sesji
egzaminacyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim
2019/2020
zmieniona: decyzją nr: 70/19 z 7 października 2019 r., 83/19 z
dnia 21 listopada 2019 r., 1/20 z dnia 3 stycznia 2020 r.

31 grudnia 2019

w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń do opisu
przedmiotu zamówienia, niezbędnego do rozpoczęcia procedury
przetargowej, dotyczącej kompleksowej modernizacji terenów
Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w
Nowym Dworze Mazowieckim

89/19

90/19

96/19

97/19

rok 2020

23

Zarządzenie
10 stycznia 2020

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

2/20

10 stycznia 2020

w sprawie sporządzania kalkulacji finansowej dla studiów
podyplomowych, innych form kształcenia oraz pozostałej
działalności wykonywanej odpłatnie w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

3/20

10 stycznia 2020

w sprawie druków ścisłego zarachowania

4/20

20 stycznia 2020

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu
Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z ustawą z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
Statutem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

5/20

22 stycznia 2020

w sprawie ustalenia regulaminu służby kandydackiej
(ogłoszone w BIP 22 stycznia 2020 r.)

6/20

7 lutego 2020

W sprawie powołania Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów
Naukowych SGSP”

7/20

10 lutego 2020

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania

8/20

10 lutego 2020

w sprawie ustalenia Regulaminu warunków prowadzenia
działalności naukowej ze środków finansowanych na utrzymanie
i rozwój potencjału badawczego

9/20

11 lutego 2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania
antyplagiatowego i archiwizacji prac dyplomowych, prac
końcowych, rozpraw doktorskich oraz innych tekstów w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

10/20

28 lutego 2020

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie
rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021

2 marca 2020

zmieniające zarządzenie (31/19) w sprawie wprowadzenia
Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

12/20

4 marca 2020

zmieniające zarządzenie (5/17) w sprawie utworzenia i
prowadzenia rejestru porozumień o wykonywaniu świadczeń
wolontarystycznych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz
określenia zasad rejestracji porozumień

13/20

9 marca 2020

w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli zarządczej
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

15/20

11 marca 2020

w sprawie wytycznych związanych z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa COVID-19
zmienione: zarządzeniem nr 20/20 z 25 marca 2020 r.

16/20

13 marca 2020

w sprawie powołania Rady Naukowej „Zeszytów Naukowych
SGSP"

13 marca 2020

w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
od przychodów ze stosunku pracy i stosunku służbowego
nauczycieli akademickich

1/20

11/20

17/20

24

18/20

16 marca 2020

w sprawie obowiązujących opłat na studiach podyplomowych i
innych formach kształcenia

20/20

25 marca 2020

zmieniające (15/20) zarządzenie w sprawie wytycznych
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

21/20

30 marca 2020

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

22/20

30 marca 2020

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie w
sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie
eksternistycznym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

30 marca 2020

w sprawie określenia podziału miejsc na pierwszy rok studiów
stacjonarnych pierwszego stopnia i studiów stacjonarnych
drugiego stopnia dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w
służbie kandydackiej oraz dla strażaków Państwowej Straży
Pożarnej w służbie stałej skierowanych na pierwszy rok studiów
niestacjonarnych pierwszego stopnia przez właściwego
przełożonego na kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa,
prowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok
akademicki 2020/2021

30 marca 2020

w sprawie ustanowienia odznaki dla cywilnych absolwentów
studiów oraz dla absolwentów studiów podyplomowych w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej oraz określenia jej wzoru, opisu oraz
sposobu noszenia

3 kwietnia 2020

w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
w roku akademickim 2019/2020
zmienione: zarządzeniem nr 29/20 z 09 kwietnia 2020 r., nr
41/20 z 19 maja 2020 r., nr 39/20 z dnia 06 maja 2020 r.

8 kwietnia 2020

w sprawie określenia limitu przyjęć na pierwszy rok studiów
pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia dla osób
niebędących strażakami w służbie kandydackiej, ani strażakami w
służbie stałej, skierowanymi na studia w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej przez właściwego przełożonego na rok akademicki
2020/2021

8 kwietnia 2020

w sprawie powołania stałych komisji egzaminacyjnych do
przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach
organizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony
Ludności

9 kwietnia 2020

zmieniające zarządzenie (26/20) w sprawie organizacji
egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim
2019/2020

31/20

17 kwietnia 2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu odbywania kwarantanny
nałożonej na podstawie decyzji administracyjnej Państwowego
Inspektora Sanitarnego w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej

32/20

20 kwietnia 2020

zmieniające zarządzenie (31/19) w sprawie wprowadzenia
Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

23/20

25/20

26/20

27/20

28/20

29/20

25

33/20

27 kwietnia 2020

zmieniająca decyzję (90/19) w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
studia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od roku
akademickiego 2020/2021

34/20

20 kwietnia 2020

w sprawie gospodarki transportowej
zmienione: zarządzeniem nr 45/20 z 27 maja 2020 r.

35/20

24 kwietnia 2020

w sprawie dokumentowania przebiegu egzaminów dyplomowych
organizowanych w formie egzaminu ustnego na Wydziale
Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

36/20

29 kwietnia 2020

w sprawie podejmowania przez Radę SGSP uchwał w trybie
obiegowym w związku z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania uczelni służb państwowych wynikającym z
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

37/20

30 kwietnia 2020

w sprawie planu rzeczowo-finansowego w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej na rok 2020

38/20

30 kwietnia 2020

w sprawie kryteriów przyznawania stałych przepustek na wjazd
na teren Szkoły Głównej Służby Pożarniczej prywatnych
pojazdów samochodowych i motocykli funkcjonariuszy,
pracowników i studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

39/20

06 maja 2020

zmieniające zarządzenie (26/20) w sprawie organizacji
egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim
2019/2020

40/20

19 maja 2020

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej

41/20

19 maja 2020

zmieniające zarządzenie (26/20) w sprawie organizacji
egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w roku akademickim
2019/2020

42/20

19 maja 2020

w sprawie ewaluacji zadań w poszczególnych komórkach
organizacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

43/20

20 maja 2020

w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Domu
Studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce
zmienione: zarządzeniem nr 54/20 z 22 czerwca 2020 r., nr 58/20
z dnia 29 czerwca 2020 r.

44/20

20 maja 2020

w sprawie ustalenia zakresów dla kierunków studiów
prowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

45/20

27 maja 2020

zmieniające zarządzenie (34/20) w sprawie gospodarki
transportowej

46/20

03 czerwca 2020

w sprawie formy i sposobu składania wniosków o świadczenia dla
studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

47/20

08 czerwca 2020

w sprawie przeniesienia zajęć z przedmiotu Ćwiczenia
poligonowe na inny okres rozliczeniowy

48/20

08 czerwca 2020

zmieniające zarządzenie (22/19) w sprawie określenia
szczegółowego terminarza roku akademickiego 2019/2020

26

08 czerwca 2020

zmieniające uchwałę Senatu (19/05/2019) Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej nr 19/05/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i
zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na
studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim
2020/2021
zmienione: zarządzeniem nr 59/20 z 30 czerwca 2020 r.

51/20

16 czerwca 2020

zmieniające uchwałę Nr 57/12/2019 Senatu Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania
Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do
Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kadencję 2020-2024

52/20

22 czerwca 2020

w sprawie zasad funkcjonowania SGSP w czasie wprowadzonego
stanu epidemii

53/20

22 czerwca 2020

zmieniające zarządzenie (31/19) w sprawie wprowadzenia
Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej

54/20

22 czerwca 2020

zmieniające zarządzenie (43/20) w sprawie wprowadzenia zasad
funkcjonowania Domu Studenckiego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

56/20

29 czerwca 2020

w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na
studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim
2021/2022
zmienione: zarządzeniem nr 64/20 z 16 lipca 2020 r.

57/20

29 czerwca 2020

w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu roku
akademickiego 2020/2021

58/20

29 czerwca 2020

zmieniające zarządzenie (43/20) w sprawie wprowadzenia zasad
funkcjonowania Domu Studenckiego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

30 czerwca 2020

zmieniające zarządzenie (50/20) w sprawie zmiany uchwały
Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr 19/05/2019 z dnia
22 maja 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz
terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej
przeprowadzenia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
w roku akademickim 2020/2021

30 czerwca 2020

uchylające zarządzenie (55/20) w sprawie przedłużenia terminów
składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia
funkcjonowania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

61/20

08 lipca 2020

zmieniające uchwałę (35/09/2019) Senatu Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów
ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych

62/20

09 lipca 2020

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej na rok 2020

50/20

59/20

60/20

27

15 lipca 2020

w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania nagród za
publikacje naukowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

64/20

16 lipca 2020

zmieniające zarządzenie (56/20) w sprawie określenia warunków,
trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz
sposobu jej przeprowadzania na studia w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej w roku akademickim 2021/2022

65/20

21 lipca 2020

w sprawie ustalenia Polityki rachunkowości

66/20

21 lipca 2020

uchylające zarządzenie w sprawie rozliczania godzin zajęć
dydaktycznych

67/20

30 lipca 2020

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej na rok 2020

68/20

31 lipca 2020

w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

69/20

31 lipca 2020

w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
finansowo-księgowych (dowodów księgowych) w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej

70/20

21 sierpnia 2020

63/20

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

Decyzja

3 stycznia 2020

zmieniająca decyzję (52/19) w sprawie powołania Zespołu
zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej” (POWR.03.05.00-00-Z089/18-00)

7 stycznia 2020

zmieniająca decyzję (89/19) w sprawie powołania Zespołu do
spraw utworzenia studiów pierwszego stopnia na profilu
praktycznym na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy

3/20

13 stycznia 2020

zmieniająca decyzję (71/19) w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej dla uczestników ubiegających się o udział w
projekcie pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”

4/20

13 stycznia 2020

zmieniająca decyzję (96/19) w sprawie wprowadzenia
szczegółowych harmonogramów sesji egzaminacyjnej w
semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

5/20

14 stycznia 2020

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji
przeprowadzenia Centralnych Obchodów Dnia Strażaka oraz
Promocji Oficerskiej w Państwowej Straży Pożarnej w 2020 r.

6/20

23 stycznia 2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej
zmieniona: decyzją nr 18/20 z 4 marca 2020 r.

7/20

27 stycznia 2020

w sprawie odwołania kierownika studiów podyplomowych
„Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania
stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”

1/20

2/20

28

8/20

27 stycznia 2020

zmieniająca decyzję (82/19) w sprawie powołania i ustalenia
składu osobowego Rady Nadzorującej Centrum Transferu
Technologii

9/20

7 lutego 2020

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania
stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”

10/20

7 lutego 2020

w sprawie powołania Komisji ds. promowania Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej

10 lutego 2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej
zmieniona: decyzją nr 17/20 z 3 marca 2020 r.

10 lutego 2020

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia szczegółowych
harmonogramów sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w
roku akademickim 2019/2020

13/20

12 lutego 2020

w sprawie powołania komisji do rozliczenia przedmiotów
umundurowania, stanowiących wyposażenie Kompanii
Honorowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Kompanii
Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, zdawanych przez
absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z kompanii
szkolnej IV (SP-PK 16)

14/20

14 lutego 2020

w sprawie ustalenia składu Komitetu Redakcyjnego "Zeszytów
Naukowych SGSP"

28 lutego 2020

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej do Spotkania Globalnego INSARAG
2020
zmieniona: decyzją nr 19/20 z 10 marca 2020 r.

3 marca 2020

zmieniająca decyzję (11/20) w sprawie powołania Komisji
kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

18/20

4 marca 2020

zmieniająca decyzję (6/20) w sprawie powołania Komisji
kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

19/20

10 marca 2020

zmieniająca decyzję (15/20) w sprawie powołania Zespołu do
spraw przygotowania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do
Spotkania Globalnego INSARAG 2020

11 marca 2020

zmieniająca decyzję (52/19) w sprawie powołania Zespołu
zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej” (POWR.03.05.00-00-Z089/18-00)

11/20

12/20

15/20

17/20

20/20

29

13 marca 2020

w sprawie powołania Zespołu do opracowania harmonogramu,
wytycznych i wdrożenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w warunkach zagrożenia wirusem SARSCoV-2

22/20

16 marca 2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

23/20

19 marca 2020

w sprawie powołania Komisji do spraw potwierdzania efektów
uczenia się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskanych
poza systemem studiów

21/20

26/20

08 kwietnia 2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nauczycieli akademickich
przewidzianych do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego
stałych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów
dyplomowych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony
Ludności w roku akademickim 2019/ 2020

30/20

20 kwietnia 2020

w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny sprawności
fizycznej strażaków w roku 2020

27 kwietnia 2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających
się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej

33/20

27 kwietnia 2020

zmieniająca decyzję (90/19) w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
studia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od roku
akademickiego 2020/2021

34/20

27 maja 2020

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności sprzętu
transportowego
zmieniona: decyzją nr 65/20 z 7 września 2020 r.

35/20

27 maja 2020

w sprawie odwołania kierownika studiów podyplomowych
„Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania
stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)”

36/20

27 maja 2020

w sprawie powołania kierownika studiów podyplomowych
„Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania
stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej”

32/20

02 czerwca 2020

zmieniająca decyzję (76/19) w sprawie powołania Komisji
kwalifikacyjnej do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Szkole Głównej Służby
Pożarniczej

38/20

04 czerwca 2020

w sprawie wprowadzenia szczegółowych harmonogramów sesji
egzaminacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim
2019/2020
zmieniona: decyzją nr 41/20 z 22 czerwca 2020 r.

39/20

09 czerwca 2020

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu
strategii rozwoju Uczelni

37/20

30

40/20

16 czerwca 2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
otwartego konkursu na stanowiska starszych wykładowców w
Katedrze Techniki Pożarniczej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa
i Ochrony Ludności

41/20

22 czerwca 2020

zmieniająca decyzję (38/2020) w sprawie wprowadzenia
szczegółowych harmonogramów sesji egzaminacyjnej w
semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

42/20

22 czerwca 2020

uchylająca decyzję (28/20, 29/20, 31/20) w sprawie powołania
struktury i składu osobowego Sztabu do Zapewnienia Ciągłości
Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na czas trwania
epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czas
kwarantanny w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

43/20

22 czerwca 2020

w sprawie powołania zespołu ds. sytuacji epidemicznej

44/20

22 czerwca 2020

w sprawie składu Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria
Środowiska, Górnictwo i Energetyka

45/20

22 czerwca 2020

w sprawie składu Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o
Bezpieczeństwie

46/20

25 czerwca 2020

w sprawie odwołania inwentaryzacji zapasów w magazynie
żywnościowym według stanu na dzień 30 czerwca w roku
obrotowym 2020

47/20

25 czerwca 2020

w sprawie powołania kierownika „Szkolenia inspektorów
ochrony przeciwpożarowej”, organizowanego z zastosowaniem
metod i technik kształcenia na odległość (eSIOP)

26 czerwca 2020

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia testu
sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie
kandydackiej, na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w roku
akademickim 2020/2021
zmieniona: decyzją nr 49/20 z 30 czerwca 2020 r.

30 czerwca 2020

zmieniająca decyzję (48/20) w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego
stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, na kierunku
inżynieria bezpieczeństwa w roku akademickim 2020/2021

30 czerwca 2020

w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego na studia
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim
2020/2021

48/20

49/20

50/20

51/20

03 lipca 2020

w sprawie powołania zespołu do opracowania kryteriów
przyznawania stałych przepustek na wjazd na teren Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej prywatnych pojazdów
samochodowych i motocykli funkcjonariuszy, pracowników i
studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

52/20

08 lipca 2020

w sprawie powołania Komisji do oceny rzetelności w badaniach
naukowych oraz poszanowania własności intelektualnej
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53/20

08 lipca 2020

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych

54/20

15 lipca 2020

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej szkolenia w zakresie
ochrony danych osobowych

15 lipca 2020

w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Zespołu
zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Wdrożenie
Zintegrowanego Programu Rozwoju Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej" (POWR.03.05.00-00-Z089/18-00)

21 lipca 2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu końcowego bloku zasadniczego w
ramach szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w roku
akademickim 2019/2020

30 lipca 2020

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wzrost efektywności
energetycznej obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w
Warszawie” zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej nr POIS.01.03.01-00-0072/16

58/20

30 lipca 2020

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne
w budynku dydaktyczno-szkoleniowym na terenie Bazy Szkolenia
Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze
Mazowieckim” zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej nr POIS.01.03.01-00-0096/17

59/20

05 sierpnia 2020

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania regulaminu
studiów

60/20

13 sierpnia 2020

w sprawie skrócenia czasu pracy i czasu służby

13 sierpnia 2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w
Katedrze Techniki Pożarniczej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa
i Ochrony Ludności

14 sierpnia 2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia
otwartego konkursu na stanowisko profesora uczelni na
Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

25 sierpnia 2020

zmieniająca decyzję (90/19) w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
studia do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od roku
akademickiego 2020/2021

55/20

56/20

57/20

61/20

62/20

63/20
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