
DECYZJA NR 10/2023 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 02 marca 2023 r. 

w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

postępowania rekrutacyjnego na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 

w roku akademickim 2023/2024 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 17/06/2022 Senatu Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu 

rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 

2023/2024, zmienioną uchwałą nr 04/02/2023 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia                            

8 lutego 2023 r. ustala się, co następuje: 

§ 1. 

Określa się terminy rekrutacji na studia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone 

w Szkole Głównej Służby Pożarniczej: 

1) studia stacjonarne I stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r. 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r.; 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r. 

 

2) studia stacjonarne II stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 



- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

3) studia niestacjonarne I stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

4) studia niestacjonarne II stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

§ 2. 

Określa się terminy rekrutacji na studia na kierunek inżynieria bezpieczeństwa, prowadzone w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej: 

1) studia stacjonarne jednolite magisterskie dla strażaków w służbie kandydackiej: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 17.04.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 31.05.2023 r., 

c) ogłoszenie list startowych na egzamin sprawnościowy za pomocą platformy IRK: 

09.06.2023 r. 

d) dostarczenie oryginału zaświadczenia lekarskiego: w dniu egzaminu sprawnościowego, 

e) egzamin sprawnościowy: 



- test sprawności fizycznej: 19-23.06.2023 r. (zgodnie z harmonogramem przesłanym za 

pomocą platformy IRK osobom skutecznie zapisanym na studia), 

- ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej: 23.06.2023 r. 

- sprawdzian z pływania: 27-28.06.2023 r., 

f) ogłoszenie wyników egzaminu sprawnościowego: 04.07.2023 r., 

g) wczytanie skanu świadectwa dojrzałości i uzupełnienie wyników egzaminu dojrzałości: 

09.07.2023 r., 

h) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji (lista rankingowa): 11.07.2023 r., 

i) rozpoczęcie badań ustalających zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby w PSP: 

po ogłoszeniu listy rankingowej zgodnie z harmonogramem przesłanym za pomocą 

platformy IRK osobom wstępnie zakwalifikowanym, 

j) dostarczenie oryginałów dokumentów przez osoby zakwalifikowane: w dniu rozpoczęcia 

przeszkolenia pożarniczego; 

 

2) studia stacjonarne II stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 06.03.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 17.03.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 22.03.2023 r., 

d) wprowadzenie skanu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia: 29.04.2023 r., 

e) dostarczenie oryginałów dokumentów: 05.05.2023 r., 

f) ogłoszenie wyników: 08.05.2023 r.; 

 

3) studia stacjonarne I stopnia (cywilne): 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

4) studia stacjonarne II stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 



f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

5) studia niestacjonarne I stopnia (cywilne): 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

6) studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 01.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 06.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 07.09.2023 r. - 08.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 12.09.2023 r.; 

 

7) studia niestacjonarne II stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 



f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

§ 3. 

Określa się terminy rekrutacji na studia na kierunek ratownictwo medyczne, prowadzone w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej: 

1) studia stacjonarne I stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

2) studia niestacjonarne I stopnia: 

a) rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 05.06.2023 r., 

b) zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.07.2023 r., 

c) ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 21.07.2023 r., 

d) dostarczenie oryginałów dokumentów: 24.07.2023 r. - 04.08.2023 r. (zgodnie 

z harmonogramem dla rodzajów studiów przesłanym za pomocą platformy IRK osobom 

wstępnie zakwalifikowanym), 

e) ogłoszenie wyników: 09.08.2023 r., 

f) w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

- rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 14.08.2023 r., 

- zakończenie przyjmowania zgłoszeń rekrutacyjnych: 15.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników wstępnej kwalifikacji: 20.09.2023 r., 

- dostarczenie oryginałów dokumentów: 21.09.2023 r. - 22.09.2023 r., 

- ogłoszenie wyników: 26.09.2023 r.; 

 

§ 4. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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