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Szanowni Paristwo,

W zwiazku z prowadzona. przez Szkote Glowna. S»uzby Pozamiczej w Warszawie kampania. rekrutacyjna.,
zwracam sie z uprzejma. prosba. o rozpowszechnienie zatejczonej informacji dot. naboru na studia podyplomowe
,,Zarza.dzanie kryzysowe w swietle regulacji Unii Europejskiej".

Bylibysmy wdzieczni za dystrybucje tej informacji wsrod pracownikow oraz publikacje na Pahstwa stronie
internetowej.

Szkota Glowna Stuzby Pozamiczej posiada bogata. oferte specjalistycznych studiow podyplomowych,
kursow zawodowych i szkoleti, z ktora. chcielibysmy dotrzec do osob zainteresowanych.

O uczelni
SzkoJa Gtowna Stuzby Pozamiczej w Warszawie jest publiczna. uczelnia. stuzb panstwowych, ksztatca.c^ i

wychowuja.ca. strazakow Pahstwowej Strazy Pozarnej, funkcjonariuszy innych stuzb i strazy oraz osoby cywilne w
zakresie bezpieczehstwa powszechnego i ochrony ludnosci.

SGSP prowadzi innowacyjne badania w zakresie inzynierii bezpieczehstwa, w szczegolnosci w obszarze
ochrony przeciwpozarowej i ochrony ludnosci - w tym rowniez dla podmiotow zewnetrznych.

Do zadari uczelni, jako jednostki organizacyjnej Pahstwowej Strazy Pozarnej, nalezy udziat w akcjach
ratowniczych w czasie pozarow, klesk zywiobwych lub likwidacji miejscowych zagrozeh, a takze wykonywanie
innych zadah okreslonych ustawa. o PSP. Zadania te realizowane sa. przede wszystkim poprzez Szkolna.
Jednostke Ratowniczo-Gasnicza..

Misja. Szkofy Gtownej S»uzby Pozamiczej jest ksztataenie kadry oficerskiej na potrzeby rozwoju ochrony
przeciwpozarowej oraz kadr w zakresie: oceny stanu zagrozeh cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony zycia,
zdrowia, mienia przed tymi zagrozeniami, a takze wychowanie studentow i prowadzenie badah z zakresu
bezpieczehstwa obywateli.

Dziatelnosc naukowo-dydaktyczna uczelni prowadzona jest na Wydziale Inzynierii Bezpieczenstwa
Pozarowego (studia I i II stopnia na kierunku inzynieria bezpieczehstwa) oraz na Wydziale Inzynierii
Bezpieczehstwa Cywilnego (studia I stopnia na kierunku inzynieria bezpieczehstwa oraz studia I i II stopnia na
kierunku bezpieczehstwo wewnetrzne).

INFORMACJASGSP

Szkota Gtowna Stuzby Pozamiczej w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe ,,Zarzadzanie
kryzysowe w swietle regulacji Unii Europejskiej" organizowane wspolnie z Uniwersytetem Warszawskim.
Dokumenty na obecna. edycje 2016/17 mozna sktadac do 20 wrzesnia br.

Cele studiow
Glownym celem studiow podyplomowych Zarzqdzanie kryzysowe w swietle regulacji Unn Europejskiej,

jest przygotowanie specjalistow z zakresu zarza.dzania kryzysowego, skutecznie dziateja.cych w sytuacjach
zagrozeh bezpieczehstwa i mienia obywateli, posiadajacych umiejetnosci wykorzystania specjalistycznej wiedzy z
zakresu wspotczesnych metod, sposobow i zasad zarzadzania kryzysowego, specyficznych w pracy administracji
publicznej oraz shjzb publicznych. Absolwenci studiow zdobeda. wiedze dotyczqc^ sytuacji kryzysowych w
kontekscie ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym, jak rowniez kwestii prawnych i innych
dotycza.cych sytuacji kryzysowych, szczegolnie w zakresie podejmowania i koordynowania:

• dziateh prewencyjnych w okresie przeciwdziatania zdarzeniom kryzysowym;
• dziatah ratowniczych realizowanych w czasie trwania kryzysu;
• dziatah likwidujqcych skutki kryzysu w czasie odbudowy sytuacji pierwotnej.

Celami szczego*owymi podyplomowych studiow jest umozliwienie rozwoju:
• kompetencji przywodczych i dowodczych oraz uksztattowanie umiejetnosci w zakresie zadah

realizowanych przez sity i srodki uczestnicza.ce w catym procesie zarza.dzania kryzysowego;



• umiejetnosci rozwia.zywania problemow decyzyjnych, uwzgledniaja.cych roznorodnosc uczestnicza.cych
jednostek organizacyjnych Pahstwowej Strazy Pozarnej i innych sit biora.cych udziat w dziataniach;

• umiejetnosci kierowania zespotami ludzkimi i wyzwalanie w tych zespotach interaktywnych dziatah;
• sprawnej identyfikacji zagrozenia i reakcji na nie w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Zarowno eel gtowny jak i cele szczegotowe uwzgledniaja. problematyke studiow w swietle regulacji Unii
Europejskiej.

Dla kogo studia?
Adresatami studiow sa, absolwenci szkot wyzszych, pracuja.cy (lub zamierzaja.cy podja.c prace) na

stanowiskach zwia.zanych z szeroko rozumianym pojeciem zarza.dzania kryzysowego. Szczegolnym adresatem
studiow jest szeroko rozumiana kadra kierownicza administracji publicznej i samorza.dowej (gmin, powiatow,
wojewodztw) oraz jednostek organizacyjnych PSP na roznych poziomach jej zorganizowania i funkcjonowania.
Adresatami studiow sa. rowniez funkcjonariusze innych stuzb mundurowych, w tym Policji, Strazy Granicznej,
wojska itp.

Studia kierowane sa. ponadto do kadry kierowniczej cywilnych zaktadow pracy oraz wszystkich
zainteresowanych problemami bezpieczehstwa spotecznego w sytuacjach zagrozeh dla zycia, zdrowia, mienia
obywateli oraz zapewnienia porza.dku, spokoju i bezpieczeristwa publicznego, na poszczegolnych szczeblach
administracji paristwowej i samorza.dowej.

Organizacja studiow
1. Studia organizuja i prowadza Katedra Bezpieczehstwa Wewnetrznego Wydzialu Inzynierii

Bezpieczehstwa Cywilnego Szkoty Glownej Stuzby Pozarniczej (jednostka wiodqca) oraz Instytut
Europeistyki Wydzialu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
(jednostka wspotpracujqca). W ich realizacji stosowane beda. nowe, zroznicowane formy dydaktyczne, a
stuchacze, oprocz uczeszczania na tradycyjne wyWady, beda. brali udziat w warsztatach i zajeciach
ksztatca.cych umiejetnosci praktyczne oraz w realizacji zespotowych projektow badawczych.

2. Forma studiow - studia niestacjonarne.
3. Czas trwania studiow - dwa semestry.
4. Program studiow i plan studiow ustalaja. organizatorzy.
5. Warunki i tryb odbywania studiow okresla Regulamin podyplomowych studiow Zarzqdzanie kryzysowe w

Swietle regulacji Unii Europejskiej, zatwierdzony przez Rektorow SGSP i UW.
6. WyWadowcy - program studiow realizowany jest przez posiadaja.cych bardzo duze doswiadczenie

pracownikow naukowo-dydaktycznych Szkoty Gtownej Stuzby Pozarniczej, Uniwersytetu
Warszawskiego, Szkoty Gtownej Handlowej oraz Rza.dowego Centrum Bezpieczeristwa, jak rowniez
wysokiej klasy specjalistow w zakresie zarza.dzania kryzysowego - pracownikow centralnych instytucji
rza.dowych.

7. Absolwenci otrzymuja. swiadectwo ukoriczenia wspolnych studiow podyplomowych realizowanych przez
Szkoty Gtowna. Stuzby Pozarniczej i Uniwersytet Warszawski.

8. Korzysci - absolwenci studiow moga. znalezc zatrudnienie w charakterze kierownikow, specjalistow,
doradcow, ekspertow lub inspektorow w:

o zespotach lub centrach zarza.dzania kryzysowego przy urzedach wojewodzkich, powiatowych i
gminnych oraz w instytucjach samorza.dowych roznych szczebli;

o wojewodzkich sztabach wojskowych, jednostkach PSP i Policji (roznych szczebli);
o formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach zwia.zanych z reagowaniem kryzysowym;
o strukturach organizacyjnych ministerstwa wtasciwego dla spraw wewnetrznych i administracji

oraz podlegtych mu instytucji.

Warunki przyjecia na studia
Podstawowym kryterium jest ukohczenie przez kandydata przynajmniej studiow

licencjackich/inzynierskich. O przyjeciu decyduje kolejnosc zgtoszeh. Liczba miejsc jest ograniczona. Komplet
dokumentow nalezy przesytac poczta. na adres Szkoty Gtownej Stuzby Pozarniczej, 01-629 Warszawa, ul.
Stowackiego 52/54 z dopiskiem: "studia podyplomowe ZK" lub sktadac osobiscie w Kancelarii Szkoty do dnia 20
wrzesnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Rekrutacja kandydatow na studia jest otwarta i odbywa
sie na zasadzie kolejnosci zgtoszeh. Ze wzgledow logistycznych okresla si^ maksymalna. liczbe miejsc na 30. W
przypadku niewystarczaja.cej ilosci zgtoszeh SGSP i UW zastrzegaja. sobie prawo odwotania studiow.

Wymagane dokumenty
Kandydaci ubiegaja.cy si? o przyjecie na studia zobowia.zani sa. ztozyc komplet nastepuja.cych dokumentow:
• podanie i fonmularz zgtoszeniowy,
• skierowanie przetozonego (w przypadku kierowania na studia),
• poswiadczona za zgodnosc z oryginatem kserokopia dyplomu ukohczenia wyzszej uczelni,
• fotografia - 1 szt. o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia gtowy, na jasnym tie, zgodnie z

wymaganiami obowia.zuja.cymi przy wydawaniu dowodow osobistych,
• kserokopia dowodu tozsamosci,
• deklaracja ptatnosci,
• umowa o warunkach odptatnosci (po zakwalifikowaniu sie).



Warunki ukohczenia studiow
Dwusemestralne studia koricza, sie egzaminem kohcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika

studiow do tego egzaminu obecnosc na co najmniej 70% zajec przewidzianych w procesie ksztafcenia, uzyskanie
pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotow przewidzianych programem studiow i zlozenie pracy koncowej,
ktora podlega recenzji. Egzamin koncowy polega na prezentacji pracy koncowej przez stuchacza oraz odpowiedzi
na zestaw pytari obejmuja.cych program studiow. Egzamin przyjmuje komisja powolana przez Dziekana WydziaJu
Inzynierii Bezpieczeristwa Cywilnego SGSP w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Europeistyki Wydziatu
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Uczestnicy studiow, ktorzy zdadza. z wynikiem pozytywnym egzamin koncowy otrzymuja. swiadectwo
ukohczenia studiow podyplomowych wspolnych dwoch uczelni..
Op»aty

Koszt studiow wynosi 6 000,00 PLN. Wprzypadku jednej raty przysfuguje rabat 5 %.
Dopuszcza sie uiszczenie optet za studia w dwoch ratach:

• I rata (lub catosc) w wysokosci 3 200,00 PLN
• II rata w wysokosci 2 800,00 PLN

Zakwaterowanie i wyzywienie
Noclegi oraz wyzywienie we wlasnym zakresie. Na miejscu istnieje mozliwosc skorzystania z bufetu. Oferty

noclegow w poblizu SGSP polecane przez stuchaczy:
• Tolekhostel ul. Dembihskiego 14 a tel. 600 448 352, (22) 772 42 66
• Dom Nauki CMKP ul. Schroegera 82, tel. (022) 834 46 22
• AMICUS Dom Pielgrzyma ul. Hozjusza 2, tel. (022) 561 00 00
• Hotel Pielegniarski ul. Reymonta 8, tel. (022) 663 72 31
• Pensjonat Elzbieta ul. Gdariska 25, tel. (022) 833 73 42
• Hotel Meksyk ul. Marymoncka 34, tel. (022) 834 44 26
• Hotel Ustronie ul. Dzierzoniowska 9, tel. (022) 834 35 92
• Dom Turysty - przy Parku Mlociriskim ul. Papirusow 7, tel. (022) 834 33 87
• Hotel Legia ul. Powa.zkowska 59, tel. (022) 423 77 97

KONTAKT
SzkoJa Gtowna Sfuzby Pozarniczej
01-629Warszawa,
ul. Stowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiow:
dr hab. inz. Andrzej Wtodarski
tel. 605 285 065
e-mail: awlodarski@so.sp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 308 (II pietro)

dr hab. Piotr Wawrzyk
tel. 502318324
e-mail: pwawrzyk(S>uw.edu.pl

Obstuga administracyjna:
st. kpt. mgr inz. Ewa Sygnatowicz
tel. (22)56-17-523
e-mail: esyqnatowicz@sqsp.edu.pl
Obiekt 02, pok.112 (parter)

Kontakt dla mediow:
Agata Siekierska
Specjalista ds. promocji i marketingu SGSP
tel. 22 56 17 514, kom. 693 888 384
asiekierska@sgsp.edu.pl



STUDIA PODYPLOMOWE OFEROWANE PRZEZ SZKOLE GLOWNA SLUZBY POZARNICZEJ W ROKU
AKADEMICKIM 2016/17
Wydzial Inzynierii Bezpieczeristwa Pozarowego:

1. Badanie przyczyn pozarow i okolicznosci ich powstania (BPP)
2. Inzynieria Pozarowa Budynku (IPB)
3. Ochrona przeciwpozarowa lasu (OPL)
4. Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrozeri i likwidacja skazeri (RCH)
5. Przeszkolenie zawodowe dla strazakow ubiegajqcych si? o zajmowanie stanowisk oficerskich

zwia.zanych z kierowaniem dzialaniami ratowniczymi (SPF)
6. Przeszkolenie zawodowe przygotowuja.ce do zajmowania stanowisk zwia.zanych z kierowaniem

dzialaniami ratowniczymi (SPK)
7. Dla strazakbw ubiegajqcych sie o pierwszy stopieri oficerski w Paristwowej Strazy Pozarnej (SPO)
8. W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowuja.cego do zajmowania stanowisk oficerskich w

Pahstwowej Strazy Pozarnej (SPO2) - dla funkcjonariuszy PSP
9. W zakresie przeszkolenia zawodowego przygotowuja.cego do zajmowania stanowisk oficerskich w

Paristwowej Strazy Pozarnej (SPO4) - dla funkcjonariuszy PSP
10. Zapobieganie pozarom i awariom (ZPA)

Wydziat Inzynierii Bezpieczenstwa Cywilnego:
11. Bezpieczeristwo i higiena pracy (BMP)
12. Edukacja dla bezpieczeristwa (EDB)
13. Logistyka w bezpieczeristwie kraju (LBK)
14. Podyplomowe studia menedzerskie dla kadry kierowniczej stuzb panstwowych (MEN)
15. Zarza.dzanie kryzysowe w swietle regulacji Unii Europejskiej (ZK)

PeJna. oferte studiow podyplomowych mozna znalezc na stronie:
www.sgsp.edu.pl/studia-podyplomowe.


