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do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się obywatel kwestionujący 

obowiązywanie cenzusu wiekowego zamieszczonego w załączniku do decyzji nr 132 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków

i trybu przyjęć kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie 

kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2016/2017

(Dz. Urz. MSW Poz. 31).

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania 

do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 638), 

do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „służbą kandydacką”, 

może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia osoba, która uzyskała : 

a) świadectwo dojrzałości i nie przekroczyła 25 roku życia – jeżeli ubiega się 

o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

b) świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie 

przekroczyła 23 roku życia – jeżeli ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej     

w szkołach aspirantów PSP.   

Warszawa, 

Pan
nadbryg. Leszek Suski
Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38
00-463 WARSZAWA



- 2 -

Natomiast, przepis art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1340, z późn. zm.) określa jedynie, że o przyjęcie

do służby kandydackiej może ubiegać się, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia osoba 

spełniająca wymagania, o których mowa w art. 28 ust. 1, po złożeniu zobowiązania 

do pełnienia służby po ukończeniu nauki. Art. 112 ust. 4 stanowi, że minister właściwy

do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej;

2) szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej;

3) przebieg służby kandydackiej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania strażaków 

w służbie kandydackiej.

Z powyższego wynika, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

wprowadzając kryterium wieku kandydatów do szkół aspirantów PSP i do Szkoły Głównej 

Służby Pożarniczej mógł naruszyć art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, gdyż wprowadził materię 

wykraczającą poza zakres przyznanego upoważnienia ustawowego. 

Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, tytuł inżyniera pożarnictwa i technika pożarnictwa 

uzyskać można jedynie w wyniku ukończenia państwowych szkół pożarniczych, 

a wprowadzenie cenzusu wiekowego może powodować naruszenie określonego 

w art. 32 ust. 2 Konstytucji - zakazu dyskryminacji oraz nałożonego na władze publiczne 

w art. 70 ust. 4 Konstytucji - obowiązku zapewnienia obywatelom powszechnego i równego 

dostępu do wykształcenia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 z późn. 

zm.), zwracam się do Pana Komendanta z uprzejmą prośbą o spowodowanie zbadania 

przedstawionych wątpliwości i poinformowanie Rzecznika o zajętym stanowisku.  


