
ZARZĄDZENIE NR 13/2022  

REKTORA KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ  

z dnia 04 marca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej  

 

 

Na podstawie § 95 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), w porozumieniu z Samorządem Studenckim Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, zarządza się co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do zarządzenia nr 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 

30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej, wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 ust. 4 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:  

„4. Decyzja o przyznaniu świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, wygasa z ostatnim dniem 

miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu 

zawodowego, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6, został skreślony z listy studentów na kierunku 

studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w § 3 ust. 5a, 

5b i 7.” 

2) § 3, ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

rektora, zapomogę oraz stypendium ministra: 

1) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych 

studiach magisterskich; 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:  

a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;  

b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia 

pierwszego stopnia. 

3) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a, 5b, 5c, 5d w brzmieniu: 

5a. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1, wynosi 

12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach 

tego okresu świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

5b. Łączny okres, o którym mowa w ust. 5a, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student 

podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa 

wynosi 11 albo 12 semestrów. 



5c. Do okresu, o którym mowa w ust. 5a i 5b, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta 

semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie 

korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy, z wyjątkiem semestrów 

na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu 

pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku 

kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako 

jeden semestr. 

5d. Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo 

otrzymujący takie świadczenie powinien niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu 

okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia. W celu weryfikacji okresu, o którym 

mowa w ust. 5a i 5b, od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 studenci 

zobowiązani są złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 8a.” 

4) § 3, ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„ 6. Postanowienia ust. 5-5d stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub 

uzyskali tytuły zawodowe za granicą.” 

5) § 3, ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„ 7. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 

zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 

12 semestrów. Przepisy 5a i 5c stosuje się odpowiednio.” 

6) § 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać 

świadczenia: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

rektora oraz zapomogę i stypendium ministra, tylko na jednym, wskazanym przez niego 

kierunku.” 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do przyznawania świadczeń 

począwszy od drugiego semestru roku akademickiego 2021/2022. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmjqgaydaltqmfyc4njyga4dgnzwgu


Załącznik nr 8a do Regulaminu świadczeń 
dla studentów Szkoły Głównej Służby  
Pożarniczej 

OŚWIADCZENIE 
dot. okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 

pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tj. Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm) 
 
Dane studenta 

Nazwisko: Imię/Imiona: Nr albumu: 

   

Kierunek studiów w SGSP: 

 

 
Świadczenie, które Pan/i otrzymuje lub świadczenie, o które Pan/i się ubiega: 
(proszę zaznaczyć „X” odpowiednie świadczenie) 

Stypendium socjalne 

Stypendium rektora 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 kk – „Kto, w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem 
za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” - oraz 
o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (tj. Dz.U z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.), oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią § 3 Regulaminu 
Świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej1 oraz: 
(proszę zaznaczyć „X” właściwe punkty) 

1) ukończyłem/am studia: 

TAK  pierwszego stopnia  drugiego stopnia   jednolite magisterskie 

NIE 

2) rozpocząłem/am studia, lecz ich nie ukończyłem/am, np. z powodu rezygnacji ze studiów, 

skreślenia (Należy wymienić wszystkie rozpoczęte kierunki studiów): 

NIE 

TAK   pierwszego stopnia  drugiego stopnia   jednolite magisterskie 
 

Jeśli TAK, to proszę podać wszystkie rozpoczęte kierunki studiów, daty rozpoczęcia tych studiów oraz semestry, z których nastąpiła rezygnacja 

lub skreślenie (np. Inżynieria bezpieczeństwa, rozpoczęcie X.2020 r., skreślenie 3 sem. 2021 r.) 

Lp. Kierunek studiów Data rozpoczęcia studiów Data skreślenia/Data rezygnacji - SEMESTR 

1.    

2.    

3.    

                                                           
1 Zarządzenie nr 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 



Załącznik nr 8a do Regulaminu świadczeń 
dla studentów Szkoły Głównej Służby  
Pożarniczej 

 

3) łączny okres studiowania na studiach pierwszego stopnia (łącznie wszystkie rozpoczęte 
semestry) – proszę wpisać liczbę semestrów: ……………… 

 

4) łączny okres studiowania na studiach drugiego stopnia (łącznie wszystkie rozpoczęte 
semestry) – proszę wpisać liczbę semestrów: ……………… 

 

5) łączny okres studiowania na jednolitych studiach magisterskich (łącznie wszystkie rozpoczęte 
semestry) – proszę wpisać liczbę semestrów: ……………… 

 

6) w dniu złożenia oświadczenia studiuję na innym kierunku studiów: 

NIE 

TAK, jeśli TAK, to proszę podać: 

nazwę uczelni………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

kierunek studiów ………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

rok rozpoczęcia studiów ……………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

planowany termin ukończenia studiów ………………………………………………………………………….……………………………. 

oraz złożyłem/am na wyżej wymienionym kierunku studiów wniosek o świadczenie 

stypendialne:    TAK  NIE 

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Uczelni o jakichkolwiek zamianach stanu 

faktycznego uzasadniających przyznanie, obniżenie lub cofnięcie przyznanego świadczenia. 

Prawidłowość informacji zawartych w złożonym wniosku oraz załączonych dokumentach 

o przyznanie świadczenia zaświadczam własnoręcznym podpisem pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………….              ……………………………………………………………………………………………. 

(data)     (własnoręczny czytelny podpis studenta) 
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