
Nowy Sącz, dnia 10 września  2009r.    

 

MOK.111/40/09 
 

K O M U N I K A T 
 
 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu niniejszym 

informuje, że z dniem  11 września  2009r. rozpoczyna nabór do służby w KM PSP w 

Nowym Sączu, na stanowiska -  stażysta  ( docelowo ratownik-kierowca ). 

  

I. Kryteria podstawowe. 

Kandydaci  do służby w Państwowej Straży Pożarnej – spełnić muszą, stosownie do 

postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.) – następujące kryteria 

podstawowe: 

1) posiadać obywatelstwo polskie, 

2) być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

3) korzystać z pełni praw publicznych, 

4) posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (przeniesienie do rezerwy 

po odbyciu służby lub bez odbycia służby), 

5) posiadać wykształcenie co najmniej średnie, 

6) legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia, tj. zdolnością fizyczną i 

psychiczną, konieczną do pełnienia tej służby, (kategoria zdrowia A). 

 

II. Kryteria dodatkowe. 

Poza w/w warunkami ustawowymi, ubiegający się o przyjęcie do służby winni spełnić – 

następujące dodatkowe kryteria, kwalifikujące do postępowania  : 

1) prawo jazdy co najmniej kategorii C. 

  

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

1) życiorys i list motywacyjny,  

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne uprawnienia,  

3) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności 

za przestępstwa popełnione umyślnie,  

 



  

 

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów rekrutacji, 

5) kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu 

osobistego,  

6) kopia stron książeczki wojskowej: z uwidocznionymi danymi osobowymi 

kandydata, kategorią zdrowia i uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, 

7) kopia prawa jazdy, 

8) aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub 

internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego- do okazania w dniu testów 

sprawności fizycznej.  

 

Oferty  należy składać :  

- osobiście w sekretariacie tut. Komendy od poniedziałku do piątku w godzinach  

   pracy 8.00 – 15.00                  lub  

- drogą pocztową na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym  

  Sączu,  33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 3  z dopiskiem „Oferta pracy”.  

  w terminie do dnia 30 września  2009r.  (liczy się data stempla pocztowego). 

 

Informacje dodatkowe:  

a/ dokumenty, które wpłyną do Komendy po wskazanym terminie nie będą                                                                                    

rozpatrywane, 

b/ oferty odrzucone ze względów formalnych (nie spełniające kryteriów stawianych 

kandydatom) zostaną zachowane w archiwum tut. Komendy,  

c/ dodatkowych informacji udziela Sekcja Organizacyjno-Kadrowa tut. Komendy    

tel : 018 443-16-82 lub 018 443-19-71. 

 

Nabór do służby w KM PSP będzie trzystopniowy : 

Etap I  naboru  

Sprawdzenie kompletności dokumentacji. 

Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Nowym Sączu,  przeprowadzi weryfikację kompletności złożonej 

dokumentacji osobowej kandydatów do służby na stanowisko stażysta  oraz jej 

zgodności z wymaganiami niniejszych kryteriów. 



  

 

 Do etapu II zakwalifikowani zostaną tylko kandydaci, którzy spełnią wszystkie 

kryteria i wymagania określone w pkt. I, II i III.  Wyniki weryfikacji złożonych ofert , 

wykaz osób zakwalifikowanych do II etapu oraz data II Etapu naboru, zostaną 

ogłoszone  w dniu 12 października 2009 r  poprzez : wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie tut. Komendy oraz umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej  KM PSP.  Ponadto informację będzie można uzyskać telefonicznie w Sekcji 

Organizacyjno-Kadrowej tut. KM PSP (tel. 018 442-16-82 lub 018 442-19-71). 

 

Etap II naboru 

Test sprawności fizycznej 

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi dla kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do 

II etapu : 

 1/ próbę harwardzką, 

 2/ test sprawności fizycznej. 

Zakwalifikowani po I etapie naboru kandydaci,  przed przystąpieniem do testu, 

sprawności fizycznej -  obowiązani są do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią) 

oraz przedstawienia Komisji Kwalifikacyjnej aktualnego zaświadczenia lekarskiego o 

stanie zdrowia,  dopuszczającym do odbycia sprawdzianu fizycznego (zaświadczenie 

ważne jest 1 miesiąc od daty wystawienia). 

 

Założenia do obowiązującego kandydatów - testu sprawności fizycznej : 

I. Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka (HARVARD STEP – UP TEST) : 

Wykonanie próby :  - badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym, 

   - metronom nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę, 

   - czas trwania pełnego ćwiczenia  5 min. dla mężczyzn,  

     4 minuty dla kobiet 

W ciągu podanego czasu – badany wchodzi na stopień o wys. 40 cm. w tempie 30 razy 

w ciągu 1 minuty. Na hasło „raz” – badany stawia stopę na stopniu, na hasło „dwa” 

dostawia prawą stopę do lewej – przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i 

biodrowych, na hasło „trzy” – stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” prawą 

stopę dostawia do stopy lewej (na podłodze), przyjmując postawę wyprostowaną. 

Czas trwania jednej ewolucji wynosi 2 sekundy. 

Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy 

próbie zmiany rytmu, należy badanemu pomóc donośnym sygnałem. 



  

 

 Po upływie 5 min. (4 min. dla kobiet) badany siada na krześle, a osoba 

prowadząca badanie wykonuje następujące czynności : bada częstotliwość tętna, 

począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do 1 min . 30 sek., a następnie od 2 min. 

do 2 min. 30 sek. Oraz 4 min. do 4 min. 30 sek. (trzy pomiary przez 30 sek.). 

 Wskaźnik sprawności FI stanowi iloraz  czasu pracy w sekundach x 100 

 przez iloczyn 2 razy suma trzech pomiarów tętna : 

 

 Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej : 

 
Wskaźnik wydolności Wynik – ocena 
50 - 55 Słaby 
25 - 64 Dostateczny 
65 – 79 Przeciętny 
80 - 89 Dobry 
90 i powyżej bardzo dobry 

 

 
Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w przypisanym czasie oraz jeżeli 
prowadzący ćwiczenie przerwie je z uwagi na to, że kandydat nie jest w stanie 
skorygować lub utrzymać rytmu wykonywanego ćwiczenia – nie zalicza próby i 
nie zostaje dopuszczony do właściwego testu sprawności fizycznej. 
Dotyczy to również przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika 
wydolności.  
 

II. Test sprawności fizycznej : 

Druga cześć testu sprawności fizycznej jest osobna dla kobiet i mężczyzn. 

Przedstawia się następująco: 

II.1. Próby dla kobiet i opis sposobu wykonania konkurencji  

1) Siady proste z leżenia tyłem  

Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi 

(mogą być w lekkim rozkroku) ustabilizowane(współćwiczący przytrzymuje je w 

okolicach stawów skokowych, lub ćwiczący umieszcza je pod szczeblem drabinki).  

Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający 

zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych 

powtórzeń.  

2) Rzut piłką lekarską (2kg.) znad głowy  

Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu – nogi w rozkroku, stopy bez kontaktu z linią. 

Unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt w 

którym piłka zetknęła się z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonywania 

rzutu lub bezpośrednio po rzucie, unieważnia próbę 



  

 

 

3) Bieg wahadłowy 4 x 10 m  

Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety)w pozycji stojącej – obok chorągiewki 

(klocka). Na sygnał rozpoczyna się na odległość 10 m - do linii, na której ustawiona jest 

chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki, biegnie do linii startu (mety), obiega 

chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m, do chorągiewki i powraca do miejsca startu – 

na metę. Oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości 

pomiędzy oznaczeniami.  

 

II.2. Próby dla mężczyzn i opis sposobu wykonania konkurencji   

 

1) Bieg na 1000 m. 

2) Bieg na 50 m. 

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny 

sygnał "startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką 

piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu 

 

3) Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości 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 wyjściowej (ramiona 

wyprostowane) i ponawia ewolucję.  

Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby 

zaliczonych powtórzeń.  Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i 

tułowia. 

W przypadku nie zaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) 
za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną)– co jest jednoznaczne z 
wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
 
 

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są 

na  punkty przypisane do konkretnego wyniku. 

 

Ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej 

uzyskanych punktów.  

 



  

 

 

                   Ocena Średnia arytmetyczna 

 uzyskanych punktów cyfrowo słownie 

         ILOŚĆ  

     PUNKTÓW 

46 - 50 pkt 2 słaba                1 

51 - 55 pkt 3 dostateczna                2 

56 - 60 pkt 4 dobra                4 

61 - 65 pkt 5 bardzo dobra                7 

powyżej 65 pkt 6 wybitna               10 

 

Z kandydatami, którzy zaliczą pozytywnie test sprawności fizycznej zostaną ponadto 

rozmowy kwalifikacyjne.  

 

Wyniki testów sprawności technicznej oraz wykaz osób zakwalifikowanych do III 
etapu zostaną ogłoszone poprzez : wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz 
umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  KM PSP. 
Ponadto informację będzie można uzyskać telefonicznie w Sekcji Organizacyjno-
Kadrowej tut. KM PSP (tel. 018 442-16-82 lub 018 442-19-71). 
W komunikacje tym zostanie podana data  III etapu  naboru.  
 

 

 

Etap III  naboru : 

Do trzeciego etapu przechodzą tylko kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli testy 

sprawności fizycznej.  

 Na tym poziomie postępowania, Komisja Kwalifikacyjna dokonuje końcowej 

oceny kandydatów do służby w oparciu o złożone dokumenty, wyniki testów sprawności 

fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną – według następującej punktacji : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Rodzaj wykształcenia, kwalifikacji, uprawnienia, preferencji 
Liczba 

punktów 

1. Wykształcenie o kierunku przydatnym w PSP 1 2  

2. Prawo jazdy – kategoria CE 5 

3. Udokumentowana praktyka w prowadzeniu pojazdów kat. „C” 

lub wyższej  (po 1 pkt.  za każdy rok – nie więcej niż 5pkt.) 
1 – 5 

4. Posiadane wyszkolenia medyczne : 2 – 4 

- kurs ratownictwa medycznego wg. programu PSP 2 

- uprawnienia ratownika medycznego 4 

5. Udokumentowana praktyka w wykonywaniu zawodu Ratownik 

Medyczny 
5 

6. Posiadanie uprawnień, w zakresie obsługi sprzętu, przydatnych w 
PSP w tym.: w zakresie obsługi drabin mechanicznych i podestów 
ruchomych (UDT), w zakresie obsługi i eksploatacji żurawi (UDT) 

1 – 5 

7.  Działalność w ochotniczych strażach pożarnych 2 

- udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat 1 

- udokumentowane szkolenie dla członków OSP przeprowadzone przez 

PSP 
1 

8. Zastępcza służba odbyta w PSP lub służba wojskowa odbyta w 

wojskowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej 
4 

9. Czas dojazdu do miejsca pełnienia służby - z miejsca 

zameldowania stałego poniżej 1 godziny 2 
4 

10.Wiek do 30 lat (w dniu 30 września 2009r.) 4 

11.Wyniki testu sprawności fizycznej 1 - 10 

12.Rozmowa kwalifikacyjna 0 - 20 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 70 

1  Budownictwo, Chemia, Fizyka, Fizyka techniczna, Inżynieria chemiczna, materiałowa,  
    środowiskowa, Mechanika i budowa maszyn, Transport. itp.  
2  Czas dojazdu liczony środkami komunikacji publicznej 
 

Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Komendy 
Miejskiej PSP w Nowym Sączu i tablicy ogłoszeń na I piętrze  w  siedzibie  Komendy 
Miejskiej PSP w Nowym Sączu , przy ul. Kościuszki 3. 
 
Do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zostaną 
zakwalifikowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma punktów z 
testów sprawności fizycznej i liczbę punktów wg. tabeli) spośród wszystkich 
zgłoszonych do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów. 
 



  

 

Kandydaci zakwalifikowani do służby będą zatrudniani systematycznie, stosownie do 
możliwości etatowych tut. Komendy. 
 
Ostatecznym warunkiem przyjęcia będzie uzyskanie orzeczenia przydatności do 
służby w PSP wydane przez Wojewódzką Komisję Lekarską  MSWiA w Krakowie, 
na które dany kandydat zostanie skierowany przez tut. Komendę. 
 

Ustala się ważność wyników weryfikacji do służby do dnia 

31 października  2010r. 

 

Zastrzega się zmianę terminy ważności wyników weryfikacji bez podania przyczyny. 

 

 

 

                     Opracował:                   Zatwierdził:  

 

Kierownik Sekcji Organizacyjno-Kadrowej                            Komendant Miejski PSP  

           w Nowym Sączu                w Nowym Sączu 

      asp. sztab. Janusz Malec                     bryg. mgr inż. Janusz BASIAGA  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


