
 

 

DECYZJA NR 30 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)  

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

na rok akademicki 2020/2021 

Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) postanawia się, co następuje: 

§ 1. W decyzji Nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla 

strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 

2020/2021 (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 29) w załączniku wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w Rozdziale 1: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W celu przyjęcia do służby kandydaci zdają test sprawności fizycznej. Test sprawności 

fizycznej organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.”, 

b) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu 

zaliczenia testu sprawności fizycznej i uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji 

lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności 

fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 

10. W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej lub uzyskania negatywnego 

orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby  

w Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy 

rankingowej.”, 

 

                                                      
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,  

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie 

kandydackiej jest łączne spełnienie następujących wymogów: 

1) złożenie ślubowania; 

2) immatrykulacja.”; 

2) w Rozdziale 2: 

a) tytuł Rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 2. Test sprawności fizycznej”, 

b) uchyla się ust. 2; 

3) w Rozdziale 3 w ust. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) oświadczenie osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia o posiadaniu umiejętności 

pływania. Oświadczenie należy dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego.”. 

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik 
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