Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
za rok 2020
CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020*.
Lp.

1.

Cel

Zwiększenie
sprawności
interwencji
podmiotów
ratowniczych
tworzących
Krajowy System
RatowniczoGaśniczy
(cel wieloletni)

2.

Zapewnienie
dostępu do
edukacji na
poziomie
wyższym

Mierniki określające stopień realizacji celu
nazwa
planowana
osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia na
koniec roku,
koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie
Odsetek interwencji
ratowniczych,
w których jednostka
Krajowego Systemu
RatowniczoGaśniczego dotarła
na miejsce
zdarzenia w czasie
krótszym niż 15
minut (w %)

Średnioroczna
liczba studentów
studiów wyższych
(stacjonarnych
i niestacjonarnych)

92%

Nie mniej niż
2000

Najważniejsze
planowane
zadania służące
realizacji celu

97,38%

Cel zostanie
osiągnięty przez:
utrzymanie na
tym samym
poziomie
sprawności
funkcjonowania
Systemu
RatowniczoGaśniczego

2154

Cel zostanie
osiągnięty przez:
Kształcenie w
szkolnictwie
wyższym –
prowadzenie
studiów na
różnych
kierunkach oraz
w różnych
trybach (studia
stacjonarne oraz
niestacjonarne)

Najważniejsze podjęte
zadania służące realizacji
celu

1) stałe doskonalenia
sprawności działania;
2) podnoszenie
kwalifikacji stanowisk,
poprzez doskonalenie
zawodowe;
3) poprawa wyposażenia
oraz infrastruktury;
4) utrzymanie ciągłości
działania i reżimu
sanitarnego w związku
z zagrożeniem
epidemicznym.
1) do marca prowadzenie
zajęć w formie
stacjonarnej;
2) od marca
wprowadzenie nauki
zdalnej;
3) przeprowadzanie
egzaminów dyplomowych
w formule online;
4) udzielanie pomocy
psychologicznej
studentom;
5) organizowanie
w formule zdalnej
darmowych kursów
i szkoleń dla studentów;
6) przygotowanie
materiałów do nauki
zdalnej.

3.

Podnoszenie
kwalifikacji
zawodowych

Średnioroczna
liczba słuchaczy
studiów
podyplomowych

Nie mniej niż
320

286

Cel zostanie
osiągnięty przez:
prowadzenie
działalności
naukowej
i dydaktycznej na
różnych
kierunkach
studiów
podyplomowych
(w tym studiów
zleconych przez
instytucje/firmy
zewnętrzne).

1) do marca
prowadzenie zajęć
w formie stacjonarnej;
2) od marca
wprowadzenie nauki
zdalnej;
3) przeprowadzanie
egzaminów w formule
online.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym
w roku 2020.
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej realizacja najważniejszych celów wpisuje się w cele
priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym.
CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2020.
Lp.

1.

Cel

Zwiększenie
świadomości
społecznej na
temat
bezpiecznych
zachowań
i przeciwdziałania
zagrożeniom

Mierniki określające stopień realizacji celu
nazwa
planowana
osiągnięta
wartość do
wartość na
osiągnięcia na
koniec roku,
koniec roku,
którego
którego
dotyczy
dotyczy
sprawozdanie
sprawozdanie

Liczba
uczestników
(dzieci
i młodzieży)
w zajęciach
edukacyjnych
z zakresu
bezpieczeństwa

Nie mniej niż
8500

13853

Najważniejsze
planowane
zadania służące
realizacji celu

Cel zostanie
osiągnięty przez:
prowadzenie zajęć
w ramach
działalności
Bezpiecznego
Domu SGSP
w zakresie:
*bezpieczeństwa
pożarowego;
*pierwszej
pomocy;
*postępowania na
wypadek
wystąpienia
zagrożenia;
*ewakuacji;
*bezpieczeństwa
na drodze

Najważniejsze podjęte
zadania służące
realizacji celu

1) do marca
prowadzenie zajęć
w formie
stacjonarnej;
2) umieszczanie
materiałów
edukacyjnych
w mediach
społecznościowych;
3) nagrywanie oraz
publikowanie filmów
edukacyjnych
w formule online.

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020.
W roku 2020 nie został osiągnięty miernik celu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych”. Ze względu
na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie w roku 2020 zaobserwowano zmniejszenie
zainteresowania komercyjnymi studiami podyplomowymi będącymi w ofercie Uczelni. COVID-19
negatywnie wpłynął na poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa wszystkich Polaków (m.in. finansowe),
w tym również potencjalnych słuchaczy studiów podyplomowych SGSP. Dodatkowo, warto zaznaczyć,
że Władze SGSP, w trosce o wysoką jakość prowadzenia zajęć, podjęły decyzję o nieuruchamianiu
nowych edycji studiów podyplomowych płatnych przez uczestników do czasu powrotu do zajęć
stacjonarnych.
W roku 2020 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej były realizowane przeszkolenia zawodowe w formie
studiów podyplomowych.
Pozostałe cele i mierniki zostały osiągnięte.
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Warszawa, dn. 10 lutego 2021 r.

