
Informacja z odbytego wyjazdu st. bryg. dr hab. Marzeny Półka w ramach programu Erasmus+ w  

dniach 27 –31 maja 2019 r. 

 

Pani st. bryg. dr hab. Marzeny Półka uczestniczyła w mobilności pracownika (STT) w Akademii 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (AMSW) Bułgarii. Przyjmująca przyjazd naszego pracownika 

Uczelnia powołana została w 1937 roku w celu kształcenia funkcjonariuszy służb państwowych, w 

szczególności strażaków i policjantów. Także w obecnych czasach proces ten jest realizowany na 

dwóch wydziałach:  Policji oraz Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności. Wydziały te znajdują 

się w różnych miejscach: wydział pożarniczy znajduje się w okolicach centrum Sofii, sąsiadując 

jednocześnie z Komendą Główną Straży Pożarnej. Wydział policyjny oddalony jest o ok. 15 km od 

centrum miasta. Znajduje się pośród kampusu akademickiego, w sąsiedztwie siedziby władz uczelni. 

Podczas pobytu w uczelni partnerskiej, zgodnie z wymogami programu Erasmus+ Pani brygadier 

przeprowadziła 4 godziny wykładów. Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej i ratownictwa, badań naukowych, oryginalnych praktyk i edukacji realizowanych w 

Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Pani Marzena Półka wygłosiła wykłady dotyczące analizy 

podatności na zapłon i samozapalenie wybranych pyłów palnych, toksyczności środowiska 

pożarowego. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład p.t. „Zagrożenia związane z 

zastosowaniem, magazynowaniem oraz transportem acetylenu”. Odbiorcami wykładów byli 

nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności 

oraz studenci ostatniego rocznika studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo 

Pożarowe. Podczas pobytu Pani brygadier miała możliwość spotkania z Dziekanem wydziału 

pożarniczego, Doc. Dr. Iwanem Todorovem. Podczas spotkania zostały wymienione  informacje nt. 

organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce i Bułgarii oraz zasad funkcjonowania obu uczelni, 

różnic w organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji pożarniczego szkolnictwa wyższego w 

obu krajach. Najbardziej znaczącą różnicą pomiędzy SGSP i AMSW jest inna przynależność 

organizacyjna AMSW, gdyż ta Uczelnia nie jest włączona w struktury Straży Pożarnej, co sprawia, że 

studenci nie są prawnie dopuszczeni do czynnego udziału we wszystkich czynnościach wykonywanych 

podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. Na mocy porozumienia z Komendą Miejską w Sofii, 

dysponowani są w celu wsparcia zawodowych strażaków podczas działań, jednak pozwala im się 

wykonywać jedynie bardziej bezpieczne zadania. Podobna sytuacja ma miejsce podczas wakacyjnych 

praktyk zawodowych. Podczas spotkań z pracownikami i z Władzami Uczelni Pani brygadier 

rozmawiała nt. obecnej współpracy a w szczególności rozwiązań przyjętych w SGSP dotyczących 

implementacji programu nauczycieli i istoty mobilności akademickiej dla strategii rozwoju 

społeczności akademickiej. 

Pośród licznych różnic pomiędzy uczelniami, należy wyróżnić ogromne zaangażowanie uczelni 

bułgarskiej w obsługę, wsparcie uczestników programu Erasmus plus z zagranicy i ich wielką 

gościnność. 

Poniżej przykładowe zdjęcia z wizyty. 
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