
Uchwala nr 4/04/2010

Senatu Szkoly G16wnej Sluzby Pozamiczej
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie zasad rekrutacji na studia na Wydziale InZynierii Bezpieczenstwa

Pozarowego w roku akademickim 2011/2012.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z p6zniejszymi zmianami)

w zwi~zku z § 26 ust. 1 pkt 2 Statutu Szkoly G16wnej Sluzby Pozamiczej

nadanego decyzj~ nr DZKiOS-IINI-0123/1795/06 Ministra Spraw

Wewn~trznych i Administracji Senat Szkoly G16wnej Sluzby Pozamiczej po

zasi~gni~ciu opinii Konwentu postanawia co nast~puje:

§ 1

Ustala si~ zasady przyj~cia' na studia na Wydziale InZynierii Bezpieczenstwa

Pozarowego w roku akademickim 2011/2012 dla nastttPuj~cych rodzaj6w
studi6w:

- stacjonamych drugiego stopnia dla strazak6w w sluzbie kandydackiej,

- niestacjonamych pierwszego stopnia dla strazak6w w sluzbie stalej,

- niestacjonamych drugiego stopnia dla strazak6w w sruzbie stalej,
- stacjonamych pierwszego stopnia dla os6b cywilnych,
- niestacjonamych pierwszego stopnia dla os6b cywilnych,
- stacjonamych drugiego stopnia 0 specjalnosci inZynieria bezpieczenstwa

pozarowego,

- stacjonamych drugiego stopnia 0 specjalnosci inZynieria bezpieczenstwa
cywilnego,

- niestacjonamych drugiego stopnia 0 specjalnosci inZynieria bezpieczenstwa

pozarowego, I

- niestacjonamych drugiego stopnia 0 specjalnosci inzynieria bezpieczenstwa

cywilnego, I

stanowi~ce zal~cznik nr 1 do uchwaly.



§2

Przedlozyc zasady przyj~cia na stacjoname studia I stopnia dla strazak6w w

sruzbie kandydackiej na Wydziale InZynierii Bezpieczenstwa Pozarowego w
roku akademickim 2011/2012 stanowi'tce zal'tcznik nr 2 do uchwaly do

ustalenia przez ministra wlasciwego do spraw wewn~trznych.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.

Sekretarz Senatu

kpt. mgr inz. Grzegorz Kotulek

Przewo~~z'tCY Senatu

na~~d D'tbrowa



Zablcznik nr 1

Zasady i tryb post~powania rekrutacyjnego
na Wydziale InZynierii Bezpieczenstwa Pozarowego

na rok akademicki 2011/2012

A. STUDIA DLA STRAZAKOW

• Studia stacjonarne drugiego stopnia dla strazakow w sluzbie kandydackiej
1. 0 przyj~cie mogC!.ubiegac si~ absolwenci studi6w pierwszego stopnia po studiach
inZynierskich.
2. Absolwenci, ktorzy ukonczyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niz
inZynieria bezpieczenstwa b~dC!.zobowiqzani do uzupelnienia roznic programowych wedlug
odr~bnego planu studiow obejmujC!.cegojeden dodatkowy semestr.
3. Na studia kwalifikowani bttdC!.kandydaci kolejno z listy rankingowej utworzonej na
podstawie konkursu wyniku rzeczywistego ukonczenia studiow pierwszego stopnia
(podanego w protokole egzaminu dyplomowego ).

• Studia niestacjonarne pierwszego stopnia dla strazak6w w sluzbie stalej
Zgodnie z art. 169 ust. 10 Ustawy Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z poin. zm.) ustala sitt:
1. Przyjttcie na studia uzaleznia sitt od liczby kandydatow oraz liczby miejsc na studia.
Mogft bye brane nastttPujC!.cewarianty:
Wariant I: przyj~cie wszystkich kandydatow na studia.
Wariant II: przyj~cie kandydatow z uwzgl~dnieniem roku ukonczenia Szkoly Aspirantow
PSP, stazu sluZby w PSP oraz potrzeb jednostek organizacyjnych PSP.

Decyzjtt 0 zakwalifikowaniu podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

• Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla strazakow w sluzbie stalej
1. 0 przyjttcie mogC!.ubiegac sitt absolwenci studiow pierwszego stopnia po studiach
inZynierskich.
2. Absolwenci, ktorzy ukonczyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niz
inZynieria bezpieczenstwa b~dft zobowiqzani do uzupelnienia roznic programowych wedlug
odrttbnego planu studiow obejmujftcego jeden dodatkowy semestr.
3. Na studia kwalifikowani b~dft kandydaci kolejno z listy rankingowej utworzonej na
podstawie konkursu wyniku rzeczywistego ukonczenia studiow pierwszego stopnia
(podanego w protokole egzaminu dyplomowego) aZ do wypelnienia limitu miejsc.
4. W przypadku strazakow w sruzbie stalej uwzgl~dnione bttdC!.rowniez potrzeby
jednostek organizacyjnych PSP.

OstateCZllftdecyzjtt 0 zakwalifikowaniu podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

B. STUDIA DLA OSOB CYWILNYCH

• Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla osob cywilnych
1. Od kandydatow wymaga sitt, aby na pisemnym egzaminie dojrzalosci mie1i ocentt
z co najmniej jednego z przedmiotow: matematyka, fizyka i astronomia, chemia.
2. Do postttpowania rekrutacyjnego brane bttdC!.oceny z pisemnego egzaminu dojrzalosci
z matematyki oraz fizyki i astronomii lub chemii.
3. Wynik pisemnego egzaminu dojrzalosci z poszczegolnych przedmiotow
wymienionych w punkcie 2. prze1icza sitt na punkty rekrutacyjne PR wedlug zaleznosci:



a) kandydaci z now!t matur!t:
PR = max{0.7P, R},

gdzie P oznacza wynik (procentowy) uzyskany na poziornie podstawowyrn, R oznacza
wynik uzyskany na poziornie rozszerzonyrn;

b) kandydaci ze star!t rnatur!t w skali oceniania 2-6:

Ocena z pisernnego egzarninu dojrzalosci Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

c) kandydaci ze star!trnatur!t w ska1i oceniania 3-5:
Ocena z pisernnego egzarninu dojrzalosci Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

4. List~ rankingow!t kandydat6w tworzy si~ SUlllUj!tCpunkty rekrutacyjne z rnaternatyki
oraz fizyki i astronornii lub chernii.
5. Na studia kwalifikowane Setosoby wedlug kolejnosci na liscie rankingowej .

• Studia niestacjonarne pierwszego stopnia dla osob cywilnych
1. Od kandydat6w wymaga si~, aby na pisemnym egzaminie dojrzalosci mieli ocen~
z co najmniej jednego z przedmiot6w: matematyka, fizyka i astronomia, chemia.
2. Do post~powania rekrutacyjnego brane b~d!t oceny z pisernnego egzarninu dojrzalosci
z rnaternatyki oraz fizyki i astronomii lub chemii.
3. Wynik pisernnego egzarninu dojrzalosci z poszczeg6lnych przedrniot6w

wyrnienionych w punkcie 2. przelicza si~ na punkty rekrutacyjne PR wedlug zaleznosci:
a) kandydaci z now't rnatur't:

PR = rnax{0.7P, R},
gdzie P oznacza wynik (procentowy) uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza
wynik uzyskany na poziornie rozszerzonyrn;

b) kandydaci ze star!t rnatur!t w skali oceniania 2-6:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzalosci punkty rekrutacyjne PRI

6,0
100

I

5,0

90I

4,0

70
I

3,0

50
I

2,0

30
I

c) kandydaci ze star!trnatur't w skali oceniania 3-5:
Ocena z pisernnego egzarninu dojrzalosci Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

3. List~ rankingow!t kandydat6w tworzy si~ SUlllUj!tCpunkty rekrutacyjne z matematyki
oraz fizyki i astronornii lub chernii.



4. Na studia kwalifikowane s'l osoby wedlug kolejnosci na liscie rankingowej .

• Studia stacjonarne drugiego stopnia dla os6b cywilnych
1. 0 przyj~cie rnog'l ubiega6 si~ absolwenci studi6w pierwszego stopnia po studiach
imynierskich.
5. Absolwenci, kt6rzy UkOllczyli studia pierwszego stopnia na kierunku innyrn niz
imynieria bezpieczenstwa b~d'l zobowi'lzani do uzupelnienia r6znic prograrnowych wedlug
odr~bnego planu studi6w obejrnuj'lcego jeden dodatkowy sernestr.
6. Na studia kwalifikowani b~d'l kandydaci kolejno z listy rankingowej utworzonej na
podstawie konkursu wyniku rzeczywistego ukonczenia studi6w pierwszego stopnia
(podanego w protokole egzarninu dyplomowego) .

• Studia niestacjonarne drugiego stopnia dla os6b cywilnych
1. 0 przyj~eie rnog~ ubiegac si~ absolwenei studi6w pierwszego stopnia po studiaeh
inzynierskich.
2. Absolwenci, kt6rzy ukonezyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niz
imynieria bezpieczenstwa b~d'l zobowi¥ani do uzupelnienia rMnie prograrnowyeh wedlug
odr~bnego planu studi6w obejrnuj'lcego jeden dodatkowy sernestr.
3. Na studia kwalifikowani b~d'l kandydaci kolejno z listy rankingowej utworzonej na
podstawie konkursu wyniku rzeczywistego ukonczenia studi6w pierwszego stopnia
(podanego w protokole egzarninu dyplomowego) .

• Informacje dodatkowe
1. Wyniki uzyskane w ramaeh matury mi~dzynarodowej s~ przeliczane zgodnie
z zasadami przyj~tymi dla matury uzyskanej na terytoriurn RP.
2. Wyniki na swiadectwie maturalnyrn uzyskanym poza granicarni Polski S'l przeliczane
zgodnie z zasadami przyj~tyrni dla swiadeetw rnaturalnyeh uzyskanych na terytorium RP.
3. Wszelkie w'ltpliwosci zwi'lzane ze sposobern przeliezenia wynik6w
z rnatury rni~dzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Kornisja Rekrutacyjna
lub Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna.
4. Wszelkie w~tpliwosci zwi~zane ze sposobern przeliezenia wynik6w z rnatury
uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Komisja
Rekrutacyjua lub Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna.
5. Tenniny rozpocz~cia i zakonczenia kolejnych etap6w post~powania rekrutacyjnego
okresli Rektor-Komendant SGSP najpM:niej do dnia 15 kwietnia 2012 r.



Zal~cznik Nr 2

Zasady i tryb post~powania rekrutacyjnego
na Wydziale Inzynierii Bezpieczenstwa Pozarowego

na rok akademicki 2011/2012 dla strazak6w

• Studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strazak6w sluzbie kandydackiej
• Wszyscy kandydaci zdaj't egzamin sprawnosciowy organizowany w SGSP.
• Od kandydat6w wymaga si~, aby na pisemnym egzaminie dojrzalosci mie1i ocen~
z matematyki oraz z co najmniej jednego z przedmiot6w: fizyka i astronomia lub chemia.
• Do post~powania rekrutacyjnego brane b~d't oceny z pisemnego egzaminu dojrzalosci
z matematyki oraz fizyki i astronomii lub chemii oraz uzyskane z egzaminu
sprawnosciowego.
• Wynik pisemnego egzaminu dojrzalosci z poszczeg61nych przedmiot6w
wymienionych w punkcie 3. prze1icza si~ na punkty rekrutacyjne PR wedlug zaleznosci:

a) kandydaci z now't matur't:
PR= max{0.7P, R},

gdzie P oznacza wynik (procentowy) uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza
wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym;

b) kandydaci ze star'tmatur't w skali oceniania 2-6:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzalosci Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

c) kandydaci ze stan~matur't w skali oceniania 3-5:
Ocena z pisemnego egzaminu dojrzalosci Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

• Do dalszego post~powania kwalifikacyjnego brani s't tylko kandydaci, kt6rzy
z egzaminu sprawnosciowego uzyskali wynik lepszy od wyniku sredniego wszystkich
kandydat6w, kt6rzy ukonczyli egzamin sprawnosciowy.
• Wsr6d kandydat6w okreslonych w punkcie 5. tworzy si~ list~ kandydat6w sumuj'tc
punkty rekrutacyjne z matematyki oraz fizyki i astronomii lub chemii. W przypadku r6wnej
liczby punkt6w rekrutacyjnych 0 kolejnosci decyduje lepszy wynik z egzaminu
sprawnosciowego.
• Na studia kwalifikowane wst~pnie s't osoby wedlug kolejnosci na liscie rankingowej
az do wypelnienia limitu miejsc.
• Opr6cz listy kandydat6w wst~pnie zakwalifikowanych tworzy si~ list~ rezerwow't
w kolejnosci zajmowanego miejsca na liscie rankingowej. Dlugosc tej listy jest r6wna ok.
25% przyznanego limitu na ten rodzaj studi6w.
• Kandydaci wst~pnie zakwalifikowani zostaj't przyj~ci na studia po pomyslnych
badaniach zdolnosci psychicznej i fizycznej wymaganych od straZak6w wykonanych przez
Komisj~ Lekarsk't MSWiA.



• W przypadku negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej MSWiA wst~pnie
kwalifikowani SCJ:.kolejno kandydaci z listy rezerwowej .

• W przypadku, gdyby lista kandydatow wst~pnie zakwalifikowanych zgodnie
z punktem 7. byla mniejsza od przyznanego limitu miejsc, Komisja Rekrutacyjna moze
obnizy6 wymagania opisane w punkcie 5.
• Informacje dodatkowe
1. Wyniki uzyskane w ramach matury mi~dzynarodowej SCJ:.przeliczane zgodnie
z zasadami przyj~tymi dla matury uzyskanej na terytorium RP.
2. Wyniki na swiadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski SCJ:.przeliczane
zgodnie z zasadami przyj~tymi dla swiadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP.
3. Wszelkie wCJ:.tpliwosci zwictZane ze sposobem przeliczenia wynik6w
z matury mi~dzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna
lub Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna.
4. Wszelkie wCJ:.tpliwoscizwiqzane ze sposobem przeliczenia wynik6w z matury
uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Komisja
Rekrutacyjna lub Wydzialowa Komisja Rekrutacyjna.
5. Terminy rozpocz~cia i zakonczenia kolejnych etap6w post~powania rekrutacyjnego
okresli Rektor-Komendant SGSP najp6zniej do dnia 15 kwietnia 2012 r.



ZASADY OGOLNE PRZEPROW ADZANIA TESTU SPRA WNOSCI - TORU
PRZESZKOD

1. Test przeprowadzany jest w sa1i sportowej.
2. KaZdy kandydat ma prawo do dw6ch pr6b pokonania toru. Pod uwag~ brany jest czas

1epszej proby. Czas mierzony jest przy pomocy urz~dzeii e1ektronicznych sprz~zonych z
tab1ic~ swietln~ umieszczon~ w widocznym miejscu.

3. Zastosowany jest komputerowy zapis wynikow oraz zapis video.
4. Do nazwiska przypisany jest numer startowy identyfikuj~cy kandydata. Podczas pr6by

numer musi bye obowi~kowo umieszczony na piersiach.
5. W torze przeszk6d wysokosci przyrz<tdow oraz ci~zar przyborow zroznicowane s<tze

wzgl~du na ple6.
6. Graficzny rozklad przeszkod umieszczony jest w widocznym miejscu, przed wejsciem

na sal~ sportow<t.
7. Kandydaci zglaszaj~ si~ na start w 20 osobowych grupach, w wyznaczonym na 1istach

startowych czasie, w ko1ejnosci numerow startowych.
8. Przed wejsciem na sal~ nast~puje weryfikacja tozsamosci kandydatow.
9. Podane godziny startu s~ godzinami orientacyjnymi, ktore mog~ nieznacznie u1ec

zmianie, dlatego kandydaci powinni zglaszae si~ po odbior numeru startowego
minimum 45 min. przed wyznaczonym terminem startu.

10. Kazdy kandydat zobowi'tZany jest do wykonania wczesniejszej rozgrzewki poza sa1~
sportow<t.

11. Kandydaci pokonuj<t tor w strojach sportowych w kolejnosci otrzymanych numerow
startowych.

12. Po wykonaniu pierwszej proby kandydat pozostaje na sali (jesli rezygnuje z drugiej
proby opuszcza sa1~ ), drug~ pr6b~ rozpoczyna w tej samej ko1ejnosci, zaraz po
przebiegni~ciu toru przez ostatniego kandydata z 20 osobowej grupy.

13. Po wykonaniu drugiej pro by kandydat opuszcza sa1~sportow~.



SZCZEGOLOWE ZASADY POKONYW ANIA TORU PRZESZKOD

Lp. Opis elementu Blfdy w pokonywaniu przeszk6d
1

Pozyeja startowa - lezenie na piersiaeh Falstart
2

Przeniesienie manekina z materaea "A" na Manekin po przeniesieniu opiera si~ 0
materae "B". Cict:zarmanekina: M - 50 kg, K-

podlogct:
25 kg 3

Przejseie pod plotkiem - wys. - M 76 em, KOminict:cie plotka
68em 4

Przejazd nad skrzyni&cprzy pomoey dr&cZka.Przejazd obok skrzyni, stawanie nogami na
Wysokosc dr&cZka;M - 250 em, K - 220em.

gomej ez~sei skrzyni
Wysokosc skrzyni; M - 5 ez~sei, K - 4 ez~sci5

Przejseie pod plotkiem - wys. - M 76 em, KOmini~eie plotka
68em 6

Odmyk (przewrot w przod) na dr&czkuze Pokonanie przeszkody innym sposobem
wspierania przodem. M-190 em, K - 160 em7

Przejseie pod plotkami - wys. -M 76 em, KOmini~eie plotkow.
68em 8.

Przeskok rozkroezny przez skrzyni~ - odbieie zPokonanie skrzyni bez oparcia dloni,
odskoezni. Wysokosc: M - 5 ez~sei, K - 4

przejseie nogami po skrzyni.
ez~sei. 9.

Skok " tygrysi " przez skrzyni~. Wysokosc: M -Skok bez przewrotu w przod.
4 ez~sei , K- 3 ez~sei. 10.

Pokonanie gor<twysokiej skrzyni; M - 7 ez~sei,Omini~eie przeszkody.
K - 6 ez~sei. II.

Przeniesienie manekina z materaea "B" na Manekin po przeniesieniu opiera si~ 0
materae "A". Cict:zarmanekina: M - 50 kg, K-

podlogct:
25 kg 12.

Dwa przewroty w przod na materaeaeh. Przewr6t bez polozenia dloni na materaeu
13.

Przejseie lub przebiegnict:eie po dwoeh Zeskok na parkiet lub dotknict:eie parkietu
rownowazniaeh ustawionyeh skosnie.

przed zaznaezon&c1ini&cprostopadl&cdo
konea drugiej rownowaZni14.

Przejseie pod plotkiem - wys. -M 76 em, KOmini~eie plotka.
68em 15.

Slalom mi~dzy ehor&cgiewkami. Przewraeanie ehor&cgiewekramionami -
tzw. slalom nareiarski, omini~eieehorqgiewki.16

Meta Omini~eie fotokomorki, rzut "
szezupakiem" .

DYSKW ALIFlKACJE

1. Nieprawidlowe pokonanie lub omini~cie przeszkody i kontynuowanie biegu bez
powtomego prawidlowego pokonania przeszkody.

2. Rezygnaeja z pokonania toru przeszkod.
3. Kontuzja uniemozliwiaj~ca kontynuowanie pro by.
4. Drugi falstart.
5. Spoinienie na start.




