
 
 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

za rok 2021 

 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021*. 

Lp Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze 
planowane 

zadania służące 
realizacji celu 

Najważniejsze podjęte 
zadania służące 
realizacji celu 

nazwa planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

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 (w %) 

92% 97% 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 

utrzymanie na tym 
samym poziomie 

sprawności 
funkcjonowania 

Systemu 
Ratowniczo- 
Gaśniczego 

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. 

2. 

Zapewnienie 
dostępu do 
edukacji na 
poziomie 
wyższym 

 

Średnioroczna 
liczba studentów 
studiów wyższych 

(stacjonarnych  
i niestacjonarnych) 

Nie mniej niż 
2000 

2088 

Cel zostanie 
osiągnięty przez:  

Kształcenie  
w szkolnictwie 

wyższym – 
prowadzenie 
studiów na 

różnych 
kierunkach oraz w 
różnych trybach 

(studia 
stacjonarne oraz 
niestacjonarne) 

 
1)   prowadzenie zajęć  
w formie stacjonarnej, 

zdalnej oraz hybrydowej; 
2) przeprowadzanie 

egzaminów 
dyplomowych w formule 

online; 
3) udzielanie pomocy 

psychologicznej 
studentom; 

4) organizowanie  
w formule stacjonarnej 

oraz zdalnej darmowych 
kursów  

i szkoleń dla studentów; 
5) działania promocyjne 

Uczelni. 
                                                                                                                                                                                       



 
 

3. 
Podnoszenie 
kwalifikacji 

zawodowych 

Średnioroczna 
liczba słuchaczy 

studiów 
podyplomowych 

Nie mniej niż 
250 

347 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 

prowadzenie 
działalności 
naukowej  

i dydaktycznej na 
różnych 

kierunkach 
studiów 

podyplomowych 
(w tym studiów 
zleconych przez 
instytucje/firmy 

zewnętrzne). 

1) prowadzenie zajęć  
w formie 

stacjonarnej, zdalnej 
oraz hybrydowej; 

2) przeprowadzanie 
egzaminów  

w formule online; 
3) działania 

promocyjne Uczelni. 

 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 

Przygotowanie 
SGSP do ewaluacji 

działalności 
naukowej 

 
 
 
 

Sumaryczna liczba 
punktów za 

publikacje z listy 
MNiSW oraz 
monografie 

naukowe w każdej  
z dwóch dyscyplin 

naukowych 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 

IŚ, GiE: 
1990 
NoB: 
1130 

 
 
 
 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 

publikacje wysoko 
punktowanych 
artykułów oraz 

monografii 
naukowych 

 
 

1) pisanie oraz 
publikowanie 

artykułów oraz 
monografii 

naukowych w wysoko 
punktowanych 
czasopismach 

krajowych oraz 
zagranicznych; 

2) wysoka aktywność 
publikacyjna osób  

z liczby „N”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 

 
 

Usprawnienie 
administracyjnej 

obsługi 
postępowań  

w sprawie 
nadania stopnia 

doktora 

 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
zakończonych 
postępowań 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nie mniej niż 
3 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 
przygotowanie 

przewodnika  dla 
osoby ubiegającej 

się 
 o uzyskanie 

stopnia doktora; 
wprowadzenie 

Regulaminu 
określającego 

szczegółowy tryb  
i warunki 

przeprowadzenia 
czynności  

w przewodzie 
doktorskim przez 
Radę Dyscypliny 
Naukowej SGSP.    

 
1) opracowanie 

wkładu 
merytorycznego do 

przewodnika dla 
osoby ubiegającej się 
o uzyskanie stopnia 

doktora; 
2) przygotowanie 
wzorów dyplomu 

doktorskiego; 
3) przygotowanie 
wykazu obszarów 
tematycznych do 

potwierdzenia 
efektów uczenia się 
na poziomie 8 PRK. 



 
 

 
 
 
 
 
 

6. 

 
 
 
 
 

Zwiększenie 
świadomości 
społecznej na 

temat 
bezpiecznych 

zachowań  
i przeciwdziałania 

zagrożeniom 

 
 
 
 
 

Liczba uczestników 
(dzieci i młodzieży) 

w zajęciach 
edukacyjnych  

z zakresu 
bezpieczeństwa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nie mniej niż 
6000 

 
 
 
 
 
 

34223 
(liczba wyświetleń 

przygotowanych 

materiałów 

edukacyjnych na YT + 

liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń) 

 

 
Cel zostanie 

osiągnięty przez: 
prowadzenie zajęć 

w ramach 
działalności 

Bezpiecznego 
Domu w zakresie 
bezpieczeństwa 

pożarowego, 
pierwszej pomocy, 
postępowania na 

wypadek 
wystąpienia 
zagrożenia, 

ewakuacji oraz 
bezpieczeństwa na 

drodze. 

 
 

1) edukacja 
prowadzona  
w formule 

stacjonarnej oraz 
zdalnej; 

2) materiały 
edukacyjne 

umieszczone  
w mediach 

społecznościowych 
(Facebook) oraz  

w serwisie 
internetowym 

YouTube. 
 

 

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym  

    w roku 2021. 

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 2021. 

 

Lp Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze 
planowane 

zadania służące 
realizacji celu 

Najważniejsze podjęte 
zadania służące 
realizacji celu 

nazwa planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

osiągnięta 
wartość na 

koniec roku, 
którego 
dotyczy 

sprawozdanie 

1. 

Rozwijanie 
współpracy  

z przedstawicielami 
biznesu oraz innymi 

jednostkami 
naukowymi 

Liczba projektów 
badawczo-

rozwojowych, 
badawczych, itp. 

realizowanych  
w SGSP 

Nie mniej niż 
15 

23 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 

poszukiwanie 
źródeł 

finansowania 
projektów (środki 

krajowe, np. 
NCBR, NCN oraz 

środki 
zagraniczne, np. 

UE); prowadzenie 
konsultacji  
w zakresie 
możliwości 

finansowania 
inicjatyw 

projektowych; 
udział  

w spotkaniach 
dotyczących 

nowych inicjatyw 
projektowych; 

1) stałe poszukiwanie 
partnerów do 

realizacji projektów; 
2) pisanie oraz 

składanie nowych 
wniosków 

projektowych; 
3) stałe poszukiwanie 
źródeł finansowania 
dla nowych inicjatyw 

projektowych. 



 
 

przygotowywanie  
i składanie nowych 

wniosków 
projektowych 

(udział w nowych 
konkursach  

i programach – 
zarówno 

krajowych, jak  
i zagranicznych). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podniesienie 
poziomu jakości 

działalności 
naukowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwiększenie 
punktacji dla 

czasopism 
naukowych SGSP 
(Zeszyty Naukowe 

SGSP) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 (Zeszyty 

Naukowe SGSP) 

40 (Zeszyty 

Naukowe Pro Publico 

Bono) 

 
 
 
 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 

zwiększenie liczby 
autorów spoza 

SGSP; zwiększenie 
liczby artykułów  
w języku obcym; 

uruchomienie  
i aktualizacja 
nowych stron 

internetowych dla 
czasopism, w tym 

panelu 
redakcyjnego  

i publikacyjnego 
(ZN SGSP i ZN 

PPB). 

 
1) Zeszyty Naukowe 
SGSP zgłoszono do 
Web of Sience Core 

Collection; 
2) zmieniono 

redaktora naczelnego 
Zeszytów Naukowych 
SGSP oraz Zeszytów 

Naukowych Pro 
Publico Bono; 

3) Zeszyty Naukowe 
SGSP zostały 

zaakceptowane przez 
bazę European 

Reference Index for 
the Humanities and 
the Social Sciences 

(ERIH PLUS); 
4) aktualizacja stron 

internetowych 
czasopism. 

 

 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 

Zwiększenie 
poziomu 

praktycznego 
zastosowania prac 

B+R 

 
 
 
 
 

Liczba zgłoszeń 
patentowych 

skierowanych do 
Urzędu 

Patentowego RP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nie mniej niż 2  

 
 
 
 
 

 
1 
 

 
 
 
 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 

wspieranie badań, 
prac rozwojowych 

oraz 
komercjalizacji 
wyników B+R. 

 
1) przegląd efektów 

materialnych 
projektów; 
2) rozmowy  
i konsultacje  

z Rzecznikami 
Patentowymi; 

3) przygotowanie 
dokumentów 

zgłoszeniowych. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Podniesienie 
kwalifikacji 

zawodowych 
pracowników oraz 

funkcjonariuszy 
Uczelni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
ukończonych 

kursów, szkoleń, 
itp. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie mniej niż 
812 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1138 

 
 
 

Cel zostanie 
osiągnięty przez: 

wspieranie 
rozwoju 

zawodowego 
pracowników  

i funkcjonariuszy 
Uczelni; 

organizację 
kursów, szkoleń, 
warsztatów, itp. 
dla wszystkich 
pracowników  

i funkcjonariuszy 
Uczelni. 

 
1) uczestnictwo  

w kursach, 
szkoleniach, itp.  

w formule 
stacjonarnej oraz 

online; 
2) udział  

w warsztatach, 
szkoleniach, kursach, 
itp. organizowanych  

w SGSP  
z wykładowcami  

i trenerami  
z zewnątrz; 

3) uruchomiono cykl 
szkoleń dla władz 
Uczelni oraz kadry 

kierowniczej – 
szkolenia w SGSP  

z trenerem 
zewnętrznym. 

 
 

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021. 

 

W roku 2021 nie został osiągnięty miernik celu pn. „Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania 

prac B+R”. Przygotowanie i złożenie dokumentów do Urzędu Patentowego RP jest procesem 

czasochłonnym. W roku 2021 przygotowano 5 nowych wniosków zgłoszeniowych do UP RP (zgłoszenia 

związane z projektem naukowym realizowanym przez SGSP, pn. Innowacyjne stanowisko  

badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem 

sprzętu będącego na wyposażaniu PSP podczas zdarzeń LNG), które ze względu na przedłużający się 

proces weryfikacji i uzgodnień zostaną złożone do Urzędu Patentowego RP w I kwartale roku 2022).  

 

Pozostałe cele i mierniki zostały osiągnięte. 
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