
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 

REKTORA-KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 

2023/2024 oraz trybu zwrotu i możliwości zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej 

Na podstawie art. 80 ust. 2 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 § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.), 

po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji związanej z przyjęciem na studia w Szkole 

Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2023/2024: 

1) 100,00 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne jednolite studia magisterskie dla 

strażaków w służbie kandydackiej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa; 

2) 85,00 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe rodzaje studiów. 

§ 2. 

Opłata rekrutacyjna wymagana jest przy każdorazowym dokonaniu wyboru rodzaju studiów, 

prowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (dalej „SGSP”). 

§ 3. 

Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia na numer rachunku 

bankowego, wskazany w indywidualnym koncie, w module Internetowej Rekrutacji Kandydatów Szkoły 

Głównej Służby Pożarniczej (dalej „IRK”).  

§ 4. 

Z opłaty rekrutacyjnej mogą być zwolnieni: 

1) laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, a także olimpiad i konkursów 

międzynarodowych z przedmiotów wymaganych w procesie rekrutacji lub tematyki 

odpowiadającej profilowi nauczania w SGSP; 

2) wychowankowie domów dziecka, pełne sieroty oraz członkowie rodzin posiadających kartę 

dużej rodziny. 

§ 5. 

Ze zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej kandydat może skorzystać na jednym rodzaju studiów. Podstawą 

do uzyskania zwolnienia z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji jest złożenie w trakcie składania 

zgłoszenia rekrutacyjnego, ale nie później niż 7 dni przed zakończeniem rekrutacji wniosku wraz 

z załącznikami stanowiącymi udokumentowanie uprawnień do uzyskania zwolnienia (oryginały 

dokumentów do wglądu przy przyjęciu na studia).  



§ 6. 

1. Kandydat, który w pierwszym naborze nie zostanie zakwalifikowany i zapisze się ponownie 

w kolejnym naborze, opłatę rekrutacyjną wnosi jednokrotnie. 

2. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 

dla strażaków w służbie stałej. 

§ 7. 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia tego samego poziomu i formy kształcenia na obu 

kierunkach studiów, opłatę rekrutacyjną wnosi jednokrotnie. 

2. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich 

dla strażaków w służbie kandydackiej oraz niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia 

dla strażaków w służbie stałej.  

§ 8. 

1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi w przypadku: 

1) rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia, to jest w przypadku gdy kandydat 

w indywidualnym koncie w module IRK wycofa wybrany wcześniej rodzaj studiów (wycofanie 

wniosku jest możliwe tylko do ostatniego dnia rejestracji internetowej na dany rodzaj studiów); 

2) braku rejestracji w systemie IRK na studia; 

3) rejestracji na mniej rodzajów studiów, niż wynika to z opłaty wniesionej na konto SGSP; 

4) wykonania nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty 

rekrutacyjnej; 

5) gdy rodzaj studiów nie zostanie utworzony z powodu zbyt małej liczby kandydatów. 

2. Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości za zgłoszenie, dla 

którego kandydat otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia. 

§ 9. 

1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w § 8, odbywa się na wniosek kandydata. 

2. Wzór wniosku o zwrot opłaty stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Skan wypełnionego i podpisanego wniosku kandydat przesyła na adres e-mail: 

rekrutacja@sgsp.edu.pl lub za pośrednictwem systemu IRK. 

4. Wniosek o zwrot opłaty można złożyć nie później niż do 31 października 2023 r. 

5. Zwroty opłaty rekrutacyjnej są wykonywane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji na 

dany rok akademicki. 

§ 10. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2023 

Rektora-Komendanta SGSP 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

………………………………..…….., dnia ………………….……… 

 miejscowość         data 

Nazwisko: …………………………………………………….………..…… 

Imię: ………………………………………………………………………...…… 

Adres: …………………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Identyfikator użytkownika w IRK: ……………….…..…. 

 

Rektor-Komendant 

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

w Warszawie 

 

WNIOSEK 

o zwrot opłaty rekrutacyjnej 

 

Proszę o zwrot kwoty ……………...…… PLN wniesionej w dniu ……………….………………………. tytułem opłaty 

rekrutacyjnej na studia na kierunku ………………………………………………………………………………………………………….……………...., 

symbol studiów ………………………………..…., z powodu (zaznaczyć właściwy): 

 rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na studia - wycofanie wniosku przed ostatnim dniem 

rejestracji internetowej; 

 braku rejestracji w systemie IRK na studia; 

 rejestracji na mniej rodzajów studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto SGSP; 

 wykonania nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty 

rekrutacyjnej; 

 nieuruchomienia studiów. 

 
Zwrotu proszę dokonać przelewem na rachunek bankowy prowadzony w banku ………………………………………… 
            nazwa banku 
 

                          

numer rachunku bankowego 

 

Załącznik: 
1. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej 

 
 

 
………………………………………………………………. 
        czytelny podpis 
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