
WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W KP PSP RYPIN:

I ETAP - Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP, przeprowadzi 
weryfikację złożonej dokumentacji osobowej kandydatów do służby.

 II ETAP - Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani 
w I etapie test sprawności fizycznej zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 października 2005 
r.  w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych  badań 
lekarskich oraz okresowej oceny  sprawności fizycznej  strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. 
U. Nr 261, poz. 2191) oraz zasadami zawartymi w piśmie Komendy Głównej PSP z dnia 16. 12. 
2005 r. Nr BK- I – 100/63/05

 III ETAP - zakwalifikowani po teście sprawności fizycznej kandydaci po przeprowadzeniu rozmowy 
z  Komisją  Kwalifikacyjną,  zostaną skierowani  na  badania  psychologiczne  i  lekarskie  do 
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu orzeczenia ich przydatności do służby w PSP.

W przypadku nie spełnienia przez kandydatów warunków określonych w ustawie o Państwowej 
Straży Pożarnej oraz w przepisach wykonawczych do ustawy lub nie zaliczeniu testu sprawności 
fizycznej kandydat zostaje wykluczony z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

ZASADY PROWADZENIA NABORU

I ETAP naboru, polega na weryfikacji złożonej dokumentacji osobowej przez kandydatów. Na 
tym etapie przyjęto następującą punktację posiadanego przez kandydatów wykształcenia, uprawnień 
i preferencji:

Rodzaj wykształcenia, kwalifikacji, uprawnienia i preferencji Ilość punktów

Wykształcenie średnie techniczne + matura 3 +1
Wykształcenie wyższe techniczne przydatne w PSP - 
Budownictwo, Chemia, Energetyka, Fizyka, Fizyka techniczna, 
Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżyniera materiałowa, 
Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, 
Technologia chemiczna.

5

Prawo jazdy kategoria C 4
Prawo jazdy kategoria C + E. 5

posiadanie uprawnień ratownika medycznego 5
Inne uprawnienia techniczne np. obsługa urządzeń 
transportu bliskiego - żurawi przenośnych - 100 tm   lub 
obsługa dźwignic ( podnośników ruchomych) przejezdnych 
- bez ograniczeń.

5

Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jednostkach Operacyjno-Technicznych 
powyżej 3 lat

3

Udokumentowane szkolenie dla członków OSP 3



II ETAP, polega na przeprowadzeniu próby wydolnościowo - sprawnościowej 

opis wykonywania próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej oraz sposób jego oceny

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. 

PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA

Próbę wykonuje się w ciągu podanego czasu, badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w 
ciągu 1 minuty. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy.

Po  upływie  czasu  trwania  pełnego  ćwiczenia  badany  siada  na  krześle,  a  osoba  prowadząca 
badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu 
próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 sek)

Wskaźnik sprawności – FI oblicza się wg następującego wzoru 

FI =czas pracy w s x 100 / 2 x suma trzech pomiarów tętna

Wskaźnik wydolności Wynik Ocena

50 – 55 słaby 0

56 – 64 dostateczny 1

65 – 79 przeciętny 2

80 – 89 dobry 3

90 i powyżej bardzo dobry 4

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie lub nie jest w stanie w ciągu 
ok.  20  s  skorygować  lub  utrzymać  rytmu  wykonywania  ćwiczeń  powinien  przerwać  próbę 
wcześniej.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ składa się z trzech prób sprawnościowych:

1.    Bieg na l 000 m  

2.Bieg na 50 m      

Ćwiczący  zajmuje  pozycję  startową  (niska  lub  stojąca)  przed  linia  startu.  Na  donośny  sygnał 
"startera" rozpoczyna bieg.

Czas  mierzony  jest  do  momentu  osiągnięcia  klatką  piersiową  linii  mety.  Falstart  powoduje 
powtórzenie startu.

3.     Podci  ą  ganie si  ę   na dr  ąż  ku (dr  ąż  ek na wysoko  ś  ci doskocznej).      

Ćwiczący  zajmuje  pozycję  w  zwisie  na  drążku  (nachwytem  lub  podchwytem)  -  ramiona 
wyprostowane              i pozostaje w bezruchu.  Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby 
broda  znalazła  się ponad  drążkiem,  wraca  do  pozycji  wejściowej  (ramiona  wyprostowane)  i 
ponawia wykonaną wcześniej czynność.

Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych 
powtórzeń.



Tabela oceny sprawdzianu fizycznego:

(liczona jako średnia arytmetyczna punktów uzyskanych z trzech konkurencji)

Średnia arytmetyczna 
uzyskanych punktów

Ocena
cyfrowo słownie

Ilość punktów

Poniżej 50 pkt 2 słaba 0
51 - 55 pkt 3 dostateczna 1
56 - 60 pkt 4 dobra 6
61 - 65 pkt 5 bardzo dobra 9

powyżej 65 pkt 6 wybitna 12

W przypadku nie zaliczenia kt      ó      regokolwiek elementu w/w pr      ó      b za       ca  ł  y sprawdzian wystawia si  ę   
ocen  ę   niedostateczną i jest to jednoznaczne z wykluczeniem kandydata    z dalszego post  ę  powania   
kwalifikacyjnego.  



III ETAP

Po  pozytywnie  zaliczonych  dwóch  etapach  kwalifikacyjnych  -  Komisja  Kwalifikacyjna 
przeprowadza rozmowę z kandydatem.

Do  służby  w  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Rypinie  zostanie 
zakwalifikowana osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w 
wyniku testu sprawności fizycznej, punktów za wykształcenie i uprawnienia spośród zgłoszonych do 
postępowania kwalifikacyjnego kandydatów.

Następnie kandydat otrzymuje według najwyższej ilości osiągniętych punktów - skierowanie do 
Poradni  Zdrowia  Psychicznego  przy  Zarządzie  Służby  Zdrowia  MSWiA  w  Bydgoszczy,  ul. 
Markwarta 4-6 -gdzie zostanie poddany badaniom psychologicznym, jako kandydat do służby w 
PSP.

Po pozytywnej opinii psychologa - kandydat otrzymuje skierowanie do Wojewódzkiej Komisji 
Lekarskiej MSWiA w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6   w której zostaną wykonane  specjalistyczne 
badania  lekarskie.  Wojewódzka  Komisja  Lekarska  MSWiA wydaje  orzeczenie  o  przydatności 
kandydata do służby          w PSP.

Harmonogram przebiegu procesu naboru:

- do 10 lipca  2007  r.  -składanie podań i wymaganych dokumentów przez zainteresowanych,

- 11 lipca 2007 r. - przeprowadzenie I etapu naboru – weryfikacja złożonych dokumentów,

-13 lipca 2007 r. godz. 9.00 próba wydolnościowa, godz. 12.00 test sprawności fizycznej

- 17 lipca 2007 r. ogłoszenie wyników naboru oraz skierowanie na badania psychologiczne i 
na
badania  komisyjne  do  Wojewódzkiej  Komisji  Lekarskiej  MSWiA  w  celu  orzeczenia 
przydatności  do
służby w PSP.

Nieobecno  ść   wi  ąż  e si  ę   z wykluczeniem kandydata z dalszego post  ę  powania kwalifikacyjnego      

Wyniki poszczególnych etapów oraz terminy ich przeprowadzenia, a także ostateczne wyniki naboru, 
ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Rypinie.


