
 

ZARZĄDZENIE NR 47/2022 

REKTORA- KOMENDANTA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

z dnia 20 lipca 2022 r. 

 

w sprawie obowiązujących opłat na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 50 Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 36),  

w związku z § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały  

nr 52/11/2019 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 27 listopada 2019 r., zarządza się co 

następuje: 

§ 1. 

1. Opłaty za studia podyplomowe (czesne), kursy i szkolenia ustala Rektor-Komendant Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej (SGSP), na podstawie sporządzonych kalkulacji finansowych. 

2. Ustala się inne opłaty obowiązujące na studiach podyplomowych: 

1) opłata rekrutacyjna (wpisowe) na studiach podyplomowych odpłatnych - 50 zł, 

2) opłata za końcowy egzamin poprawkowy na studiach podyplomowych - 300 zł, 

3) opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  - 30 zł, 

4) opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł, 

5) opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim - 120 zł. 

3. Ustala się pozostałe opłaty obowiązujące na innych formach kształcenia: 

1) opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia o ukończeniu innej formy kształcenia - 30 zł, 

2) opłata za udział w zajęciach praktycznych na kolejnej edycji Szkolenia Inspektorów Ochrony 

Przeciwpożarowej - 300 zł, 

3) opłata za końcowy egzamin w terminie poprawkowym na Szkoleniu Inspektorów Ochrony 

Przeciwpożarowej (w tym szkoleniu aktualizującym) - 300 zł. 

4. Rektor-Komendant SGSP może wprowadzić zniżkę w wysokości opłat, uwzględniając termin jej 

wniesienia, rozłożenie opłaty na raty, ponowne skorzystania z oferty edukacyjnej SGSP lub inną 

uzasadnioną okoliczność. 

§ 2. 

Traci moc zarządzenie nr 18/2020 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 16 marca 

2020 r. w sprawie obowiązujących opłat na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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