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          ZATWIERDZAM 
 
 
 
REKTOR-KOMENDANT SGSP 

 
Plan działalności 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2022 
 
 

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022 

 
 

Lp. 

 
 

Cel 

Miernik określający stopień realizacji celu  

 

Koordynator celu 
Najważniejsze zadania 
służące realizacji celu 

Kierownik 
komórki 

organizacyjnej lub 
kierownik 
jednostki 

odpowiedzialnej 
za realizację 

zadania 

Źródło 
finansowania 

Odniesienia do dokumentu  
o charakterze 
strategicznym Nazwa 

Wartość 
bazowa 

miernika 

Planowana 
wartość do 
osiągnięcia 
na koniec 

roku, 
którego 
dotyczy 

plan 

1. 

Zwiększenie 
sprawności 
interwencji 

ratowniczych 
jednostek ochrony 
przeciwpożarowej 

tworzących 
Krajowy System 

Ratowniczo- 
Gaśniczy 

 
(cel wieloletni) 

Odsetek interwencji 
ratowniczych, 

w których jednostka 
Krajowego Systemu 

Ratowniczo-
Gaśniczego dotarła 

na miejsce zdarzenia 
w czasie krótszym 
niż 15 minut (%) 

92% 92% 
Prorektor-Zastępca 

Komendanta ds. 
operacyjnych 

Utrzymanie na tym 
samym poziomie 

sprawności 
funkcjonowania 

jednostki Krajowego 
Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego 

Kierownik 
Jednostki 

Dotacja 

Cel wpisuje się w: 

• zadanie nr 2.3.W pn. 
„System ochrony 

przeciwpożarowej  
i ratownictwa oraz 
ochrony ludności”  

w budżecie  
w układzie zadaniowym 
na rok 2022 dla części 

budżetowej 42 – Sprawy 
wewnętrzne; 

• misję i strategię Szkoły 
Głównej Służby 

Pożarniczej. 
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2. 

Zapewnienie 
dostępu do 
edukacji na 

poziomie wyższym 

Średnioroczna liczba 
studentów studiów 

wyższych 
(stacjonarnych 

i niestacjonarnych) 

2154 
(średnioroczna 

liczba studentów 

studiów wyższych  

w roku 2020) 

Nie mniej 
niż 2000 

(wartość niższa niż 

wartość bazowa 

miernika ze 

względu na niż 

demograficzny 

oraz sytuację 

epidemiologiczną 

COVID-19) 

Dziekan Wydziału 
Inżynierii 

Bezpieczeństwa  
i Ochrony Ludności 

Kształcenie  
w szkolnictwie 

wyższym – 
prowadzenie studiów 
na różnych kierunkach 

oraz  
w różnych trybach 
(studia stacjonarne 

oraz niestacjonarne) 

Kierownik 
Jednostki 

Subwencja/ 
Działalność 

odpłatna 

Cel wpisuje się w: 

• zadanie nr 10 pn. 
„Szkolnictwo wyższe  
i nauka” w budżecie  

w układzie zadaniowym 
na rok 2022 dla części 

budżetowej 42 – Sprawy 
wewnętrzne; 

• misję i strategię Szkoły 
Głównej Służby 

Pożarniczej. 

3. 

Przygotowanie 
SGSP do ewaluacji 

działalności 
naukowej 

Sumaryczna liczba 
punktów za 
publikacje  

z listy MEiN  
w każdej  

z dwóch dyscyplin 
naukowych 

300 
IŚ, GiE: 
1000 

NoB: 500 

Dyrektor Instytutu IB 
oraz Dyrektor 
Instytutu BW 

Publikacje wysoko 
punktowanych 

artykułów naukowych 

Prorektor ds. 
Nauki 

Subwencja 

Cel wpisuje się w: 

• ustawę „Prawo  
o szkolnictwie wyższym 

i nauce”; 

• misję i strategię Szkoły 
Głównej Służby 

Pożarniczej. 

4. 

Usprawnienie 
administracyjnej 

obsługi 
postępowań  

w sprawie nadania 
stopnia doktora 

Liczba zakończonych 
postępowań 

3 
Nie mniej 

niż 3 

Dyrektor Instytutu IB 
oraz Dyrektor 
Instytutu BW 

 
Przygotowanie  
i wprowadzenie 
przewodnika dla 

osoby ubiegającej się 
o uzyskanie stopnia 

doktora 
 
 
 
 

Prorektor ds. 
Nauki 

Subwencja 

 
Cel wpisuje się w: 

• ustawę „Prawo  
    o szkolnictwie 

wyższym i nauce”; 

• Zadanie nr 16.1.W pn. 
„Administracja 

publiczna  
i obsługa 

administracyjna 
obywatela”  
w budżecie  
w układzie 

zadaniowym na rok 
2022 w części 42 – 

sprawy wewnętrzne; 

• misję i strategię 
Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej. 
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Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022 

 
 
 

      
     
 
                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
              
  
                         
 

 

 

5. 

Zwiększenie 
poziomu 

praktycznego 
zastosowania prac 

B+R 

Liczba zgłoszeń 
patentowych 

skierowanych do 
Urzędu 

Patentowego RP 

2 
Nie mniej 

niż 2 

Prorektor właściwy 
ds. Nauki 

Wspieranie badań, 
prac rozwojowych 

oraz komercjalizacji 
wyników B+R 

Kierownik 
Jednostki 

Subwencja/ 
Środki własne 

Cel wpisuje się w: 

• ustawę „Prawo  
o szkolnictwie wyższym 

i nauce”; 

• misję i strategię Szkoły 
Głównej Służby 

Pożarniczej. 

1. 

Zwiększenie 
stopnia 

współpracy  
z innymi 

jednostkami 
naukowymi oraz 

biznesem 

Liczba 
realizowanych 
projektów B+R 

11 
Nie mniej 

niż 12 
Prorektor ds. Nauki 

• poszukiwanie 
nowych inicjatyw 

projektowych; 

• przygotowywanie 
i składanie 

nowych 
wniosków 

projektowych 

Kierownik 
Jednostki 

Środki 
zewnętrzne 

otrzymane od 
instytucji 

finansującej 
daną 

inicjatywę 
projektową/ 

Środki własne 

Cel wpisuje się w: 
•ustawę „Prawo 

o szkolnictwie wyższym  
i nauce”; 

•misję i strategię Szkoły 
Głównej Służby 

Pożarniczej. 
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