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     KOMENDA  POWIATOWA  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ 
                                    

         63 - 400  Ostrów Wielkopolski,  ul. Batorego 21 
 

    telefon  62 332 42 90     sekretariat  62 332 42 60     fax  62 332 42 95  
              

                           NIP 622-17-97-856             Regon 250629158 

            www. ostrow.psp.wlkp.pl         email: kppspostrow@psp.wlkp.pl 

 
 

 
O G Ł O S Z E N I E  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim 
 

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej 
 

w zawodzie:  strażak  Państwowej  Straży  Pożarnej  (3 osoby)  
 

1. Stanowisko STAŻYSTA – system zmianowy 24/48 godzin (docelowy etat: operator 
sprzętu specjalnego).  

2. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Ostrowie Wielkopolskim.  

3. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi 
spełniać wymagania określone w art. 28, 29 ust.1 oraz w art. 34 ust. 4 ustawy 
z dnia  24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej. (tekst jednolity Dz. U. 2013, 
poz. 1340 z późniejszymi zmianami): 

a) posiadać obywatelstwo polskie, 
b) korzystać w pełni z praw publicznych, 
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
d) nie być karanym  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi 

w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW 
o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Wymagania niezbędne na przyjmowane stanowisko: 

• prawo jazdy kategorii „C” 

5. Wymagania preferowane na stanowisku operator sprzętu specjalnego: 

• uprawnienia do obsługi podnośników (podestów samojezdnych), 
• uprawnienia do konserwacji podnośników (podestów samojezdnych), 
• uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych, 
• uprawnienia do konserwacji żurawi samojezdnych, 
• uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w sprężone powietrze, 
• doświadczenie w prowadzeniu pojazdów kat. „C”.   

6. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego 
PSP z dnia 28 grudnia 2012 roku dotyczącymi procesu postępowania kwalifikacyjnego 
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej 
w Państwowej Straży Pożarnej  Link:  http://www.straz.gov.pl/data/other/wyty_.pdf 
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WYMAGANE  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA 

1. Życiorys (pisany odręcznie !), 
2. List motywacyjny, 
3. Kserokopię dowodu osobistego, 
4. Kserokopię prawa jazdy, 
5. Kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencja wojskową – 

strony z wpisami uwidaczniającymi dane kandydata, oraz stosunek do służby 
wojskowej, 

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe, w tym specjalistyczne, 

7. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli 
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, 

8. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do 
realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – 
załącznik nr 1, 

9. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów 
postępowania na stronie internetowej KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz 
w siedzibie Komendy – załącznik nr 2, 

10. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 3, 
11. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – 

załącznik nr 4, 
12. Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie oświadczenie kandydata, że nie 

będzie wnosił roszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku 
nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania  – załącznik nr 5, 

13. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie 
wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, próbie wysokościowej i sprawdzianie 
z pływania wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego 
testu – załącznik nr 6, 

 

Druki do pobrania na stronie http://www.ostrow.psp.wlkp.pl  lub w sekretariacie 
Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Stefana Batorego 21. 

 
Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie 

Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: „Nabór 2015, 
imię i nazwisko”) lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpływu dokumentów do 
jednostki - nie data nadania), tj. do dnia 6 listopada 2015 roku  na adres:  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, 
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Stefana Batorego 21 

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z czterech etapów : 
 

���� Etap I. Weryfikacja kompletności dokumentów oraz określenie ilości punktów za 
posiadane uprawnienia i specjalności (bez udziału kandydatów) – do 60 punktów 

���� Etap II. Ocena sprawności fizycznej  - ocena minimum  dobry  
oraz zaliczony / niezaliczony. 

���� Etap III. Pisemny test z wiedzy – do 20 punktów. 
���� Etap IV. Rozmowa kwalifikacyjna – do 30 punktów. 
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Harmonogram  naboru 

E T A P    I Data Godzina Miejsce 

Złożenie dokumentów 
W dni robocze do dnia: 

6 listopada 2015 r. 
(piątek) 

730 – 1530 

Sekretariat lub Kadry Komendy 
Powiatowej PSP w Ostrowie 
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21 
lub za pośrednictwem poczty 

Weryfikacja 
dokumentów 

Do dnia                                         
12 listopada 2015 r.               

(czwartek) 
 

Komenda Powiatowa PSP                       
Ostrów Wielkopolski 

    

E T A P    II Data Godzina Miejsce 

Próba harwardzka 16 listopada 2015 r. 
(poniedziałek) od godz. 900 

Salka sportowa Komendy Powiatowej  
PSP w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Stefana Batorego 21 

Bieg na 50 m, 
Podciąganie na drążku,                 
Bieg na 1000 m. 

17 listopada 2015 r.   
(wtorek) 

od godz. 900 
Stadion KS „STAL”                                             
przy ulicy Kusocińskiego 1                                             
w Ostrowie Wielkopolskim 

Pływanie                         
na dystansie 50 m. 

19 listopada 2015 r.                  
(czwartek) 

od godz. 800 
Pływalnia „Wodny Raj” przy III Liceum 
Ogólnokształcącym w Ostrowie 
Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17 

Wejście na drabinę 19 listopada 2015 r.                  
(czwartek) 

od godz. 1000 
Plac Komendy Powiatowej  PSP 
w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Stefana Batorego 21 

    

E T A P    III Data Godzina Miejsce 

Pisemny test z wiedzy  19 listopada 2015 r.                  
(czwartek) od godz. 1200 

Sala konferencyjna Komendy Powiatowej  
PSP w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Stefana Batorego 21 

    

E T A P    IV Data Godzina Miejsce 

Rozmowa 
kwalifikacyjna 

20 listopada 2015 r.         
(piątek) od godz. 900 Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie 

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21 
 

U W A G A   ! 

� Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do 
zmiany ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względu na warunki 
pogodowe lub inne czynniki zewnętrzne. 

� Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane 
na stronie internetowej Komendy oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy 
Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. 

� Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do 
okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem) 

� Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Kadrach Komendy 
Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, nr tel. 62 332 42 63 lub 62 332 42 64. 
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E t a p   I 

Ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów. 

Komisja kwalifikacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez 
kandydatów oraz dokonuje oceny spełnienia wymagań określonych w ustawie, a także oceny 
dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i określenia związanej 
z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów. 

Honorowane będą wyłącznie oświadczenia i zaświadczenia lekarskie sporządzone 
na drukach pobranych ze strony internetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pl lub 
pobranych w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.  

Przedłożenie innych dokumentów (druków) niż wyszczególnione w niniejszym 
ogłoszeniu, niezłożenie w terminie do 6 listopada 2015 r. (liczy się data wpływu do 
sekretariatu Komendy) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy 
oświadczenia wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego 
wymagań określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata już 
w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.  

Punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia  –  maksymalnie 60 punktów 

1) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. kurs podstawowy (kopia 
świadectwa ukończenia kursu) — 15 punktów, 

2) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. kurs uzupełniający (pod-
oficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) — 20 punktów, 

3) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarne, tj. technik pożarnictwa (kopia 
dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) — 25 punktów, 

4) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. inżynier pożarnictwa 
(kopia dyplomu) — 30 punktów, 

5) wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP* (kopia zaświadczenia o ukończeniu 
kursu) — 10 punktów, 

6) wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT* (kopia zaświadczenia o ukończe-
niu kursu) — 15 punktów, 

7) wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP + RT + RW* 
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) — 20 punktów, 

8) wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego 
uzyskane w SGSP (kopia dyplomu) — 15 punktów, 

9) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 
10 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z dnia 20 października 2006 r. z późn. zm.) (kopia dyplomu) — 15 punktów, 

10) prawo jazdy kat. CE (kopia prawa jazdy) — 10 punktów, 
11) prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy) — 15 punktów, 
12) inne kwalifikacje lub uprawnienia:  maksymalnie 15 punktów 

• uprawnienia do obsługi podnośników (kat. I P zakres uprawnień – podesty 
ruchome przejezdne: montowane na pojeździe) – 5 punktów, 

• uprawnienia do konserwacji podnośników (kat. M II zakres uprawnień - podesty 
ruchome przejezdne: montowane na pojeździe) – 3 punkty, 
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• uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego – żurawie (kat. II Ż, zakres 
uprawnień – żurawie przewoźne) – 5 punktów, 

• uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego – żurawie (kat. M II 
zakres uprawnień – żurawie przewoźne) – 3 punkty, 

• uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w sprężone powietrze – 
5 punktów, 

• uprawnienia w zakresie instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych 
minimum do 1 kV – 3 punkty, 

• minimum roczne udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów 
ciężarowych – 3 punkty. ( świadectwo pracy, lub w przypadku pracujących 
zaświadczenie z zakładu o zatrudnieniu na stanowisku kierowcy ) 

13) dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie 
cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej 
PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku na które prowa-
dzony jest nabór — 15 punktów. 

Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, zaświadczenia i oświadczenia 
o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach itp. 

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:  

*  Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu. 

*  Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za 
kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów, to do 
dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów. 

* W kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), odejmuje się 5 punktów. 

* Kwalifikacje opisane w punktach od 5 do 7 oraz od 10 do 12 uwzględnia się obligatoryjnie 
przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo – 
gaśniczych. 

Wyjaśnienie użytych skrótów: 

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 
OSP   – Ochotnicza Straż Pożarna, 
KPP   – Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny do dnia 30.11.2016 r.) 
SP      – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, 
RT     – Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, 
RW    – Szkolenie strażaków ratowników OSP w zakresie działań przeciw powodziowych   
              oraz ratownictwa na wodach. 

 
 

E t a p   II 

Etap II to ocena sprawności fizycznej kandydata, który obejmuje:  

1. Próbę wydolnościową – wg zmodyfikowanej metody harwardzkiej. 

2. Test sprawności fizycznej. 

3. Sprawdzian z umiejętności pływania.  

4. Próbę wysokościową. 
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Ocena odbywa się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, 
trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz 
okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 261, poz. 2191) z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test 
sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn - bez punktów preferencyjnych. 

 
Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest 

uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych. 

UWAGA:  przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania    
ważnego dowodu osobistego. 

Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie 
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

 

1. Próba wydolnościowa  

Próba wydolnościowa to zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard step-up test”), którą 
przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. 

Wyposażenie:  

1. stopień o wysokości 40 cm 
2. stoper, 
3. metronom, 

Wykonanie próby:  

1. metronom nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę, 
2. czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 minut. 

Przed przystąpieniem do próby, ćwiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, można 
pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na hasło "raz" 
(pierwszy takt metronomu) ćwiczący stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi 
takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście 
w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą 
stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do 
stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 
2 sekundy. Jeżeli ćwiczący utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. 
Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem. 

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są 
trzy pomiary częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, 
następnie od 2 min oraz od 4 min, które przeliczone według poniższego wzoru dają wynik, 
będący wskaźnikiem FI wydolności organizmu kandydata: 

 

 

czas pracy w sek.  x  100 
  FI  =    

  2  x  suma trzech pomiarów tętna 



7 
 

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien 
przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli ćwiczący w ciągu ok. 20 sekund 
nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Kandydatom tym 
oblicza się wskaźnik wydolności FI, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości 
sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony 
powyżej. 

Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej: 

 Wskaźnik wydolności Wynik - Ocena 
50 - 55 słaby 

56 - 64 dostateczny 

65 - 79 przeciętny 

80 - 89 dobry 

90 i powyżej bardzo dobry 
 

2. Test sprawności fizycznej  

Testy sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych i przeprowadza 
się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego 
odbycia każdej z prób sprawnościowych, z których zaliczany jest wynik korzystniejszy. 

1) 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, aby 
broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) 
i ponawia ewolucję. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. 

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

2) Bieg na 50 m  

Ćwiczący zajmuje pozycję w bloku startowym. Na donośny sygnał "startera" 
rozpoczyna bieg. 

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

 

3) Bieg na 1000 m  

Bieg odbywa się na 400 metrowej bieżni okrężnej (2 i pół okrążenia). W zależności od 
ilości zgłoszeń zawodnicy startują w grupach kilku lub kilkunastoosobowych.  

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. 
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Tabela oceny sprawdzianu fizycznego 

Ocena  Średnia arytmetyczna uzyskanych  
punktów z 3 konkurencji  cyfrowo słownie 

              poniżej  45 pkt 1 niedostateczna 

46 - 50 pkt 2 słaba 

51 - 55 pkt 3 dostateczna 

56 - 60 pkt 4 dobra 

61 - 65 pkt 5 bardzo dobra 

            powyżej  65 pkt 6 wybitna 

 

System oceny konkurencji  sprawnościowych 

Wyniki kandydata uzyskane w poszczególnych konkurencjach, przeliczane są na 
punkty przypisane do konkretnego wyniku według poniższej tabeli. 

 

 
bieg na dystansie  

1000 metrów 
(czas w min) 

 bieg na dystansie  
50 metrów 

(czas w sek.) 

 podciąganie się na 
drążku 

(liczba powtórzeń) 
Liczba punktów 

 3,00  6,4  24  75 
 3,02    23  74 
 3,04  6,5  22  73 
 3,06    21  72 
 3,08  6,6  20  71 
 3,10    19  70 
 3,12    18  69 
 3,14  6,7  17  68 
 3,16    16  67 
 3,18    15  66 
 3,20  6,8  14  65 
 3,21      64 

 3,22      63 

 3,23    13  62 

 3,24      61 

 3,25  6,9    60 

 3,26    12  59 

 3,27      58 

 3,28      57 

 3,29      56 

 3,30  7,0  11  55 
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bieg na dystansie  
1000 metrów 
(czas w min) 

 bieg na dystansie  
50 metrów 

(czas w sek.) 

 podciąganie się na 
drążku 

(liczba powtórzeń) 
Liczba punktów 

 3,31      54 

 3,32      53 

 3,33      52 

 3,34      51 

 3,35  7,1  10  50 

 3,36      49 

 3,37      48 

 3,38      47 

 3,39      46 

 3,40  7,2  9  45 

 3,42      44 

 3,44      43 

 3,46  7,3    42 

 3,48      41 

 3,50   8  40 

 3,52      39 

 3,54  7,4    38 

 3,56      37 

 3,58      36 

 4,00  7,5  7  35 

 4,02      34 

 4,04      33 

 4,06  7,6    32 

 4,08      31 

 4,10      30 

 4,12      29 

 4,14  7,7    28 

 4,16      27 

 4,18      26 

 4,20  7,8  6  25 

 4,22      24 

 4,24      23 

 4,26  7,9    22 

 4,28      21 

 4,30    5  20 

 4,32      19 

 4,34  8,0    18 

 4,36      17 

 4,38      16 
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bieg na dystansie  
1000 metrów 
(czas w min) 

 bieg na dystansie  
50 metrów 

(czas w sek.) 

 podciąganie się na 
drążku 

(liczba powtórzeń) 
Liczba punktów 

 4,40  8,1  4  15 

 4,42      14 

 4,44      13 

 4,46  8,2    12 

 4,48      11 

 4,50    3  10 

 4,52      9 

 4,54  8,3    8 

 4,56      7 

 4,58      6 

 5,00  8,4  2  5 

 5,10  8,5    4 

 5,20  8,6    3,5 

 5,30  8,7    3 

 5,40  8,8    2 

     1  1 
 
 
 
3. Sprawdzian z umiejętności pływania 
 

Ćwiczący zajmuje pozycję startową w wodzie basenu (bez skoku). 
Sprawdzian z umiejętności pływania polega na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem 
(2 długości basenu) w czasie do 1 minuty 30 sekund. 
 

 

4. Próba wysokościowa 
 

Polega na wejściu po drabinie mechanicznej (przy pełnej asekuracji) nachylonej 
pod kątem 75° na wysokość 20 m. 
 

Próbę wysokościową i sprawdzian z umiejętności pływania ocenia się 
dychotomicznie „zaliczony / niezliczony”. 

 
Wynikiem końcowym oceny testu sprawności fizycznej jest uzyskanie 

przez kandydata oceny minimum DOBRY z próby wydolnościowej oraz 
średniej z 3 konkurencji sprawnościowych,  a także zaliczeń ze wszystkich 
konkurencji składających się na ten test. 
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E t a p   III 

Pisemny test z wiedzy dla kandydatów 

Pisemny test z wiedzy trwa 25 minut i składa się z 20 zadań związanych 
z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz 
wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie 
kwalifikacyjne. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym tylko jedna 
prawidłowa. Za poprawną odpowiedź kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku 
nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej 
niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe nie przyznaje się punktu. 

Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają 
z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który: 

 

• korzysta z pomocy innych osób, 
• posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub 

korzysta z materiałów pomocniczych, 
• zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby. 
 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia z pisemnego testu wiedzy wynosi 20. 
Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania 

kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy. 
W przypadku wykluczenia z udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się 

0 punktów z testu wiedzy. 

E t a p   IV 

Rozmowa kwalifikacyjna   

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną, 
w trakcie której ocenie podlegać będą w szczególności: 

 

• motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, 

• społeczna postawa wobec ludzi, 

• doświadczenie zawodowe, 

• wiedza z zakresu budowy, działania i obsługi pojazdów oraz sprzętu silnikowego 
użytkowanego przez straż pożarną, 

 

• spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym. 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 
2006 roku w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. Nr 80, poz. 562, z późn. zm.),      

Link:   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060800562 
 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
W stosunku do każdego kandydata, każdy z członków komisji oraz kierownik jednostki 
dysponuje pulą 30 punktów.  

Liczbę przyznanych punktów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby 
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz kierownika jednostki 
liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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INFORMACJE  KOŃCOWE 

 
1. Bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Ostrowie Wielkopolskim kandydat może wnieść do przewodniczącego komisji 
pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do 
wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu lub 
w sekretariacie Komendy, nie później jednak niż do godziny 800 dnia następnego – 
termin wpływu do sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.  
Komisja rozpatrzy zastrzeżenia kandydatów do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu 
naboru. Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest 
odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej. 

 
2. Zakończenie każdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie terminów 

określonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów 
naboru, a także ich wyników cząstkowych (za wyjątkiem wyników etapu IV) 
następować będzie do godziny 2000 w dniu, w którym zostały one przeprowadzone. 
Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Komendy. 

 
3. Zakończenie pracy komisji kwalifikacyjnej, sporządzenie protokołu końcowego 

i ogłoszenie wyników z naboru nastąpi w terminie do dnia 25 listopada 2015 roku. 
 

4. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, na badania psychologiczne 
i komisyjne przed właściwą Wojewódzką Komisją Lekarską MSW, w celu oceny 
posiadania zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży 
Pożarnej, kieruje się kandydatów zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów, 
z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb 
służbowych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. 

 
5. W przypadku wydania przez Komisję Lekarską MSW orzeczenia o braku zdolności do 

pełnienia służby w PSP, na badania zostaną skierowani kolejni kandydaci z najwyższą 
ilością punktów spośród kandydatów (z listy podstawowej) wymienionych w protokole 
z postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku ich braku – z listy rezerwowej. 

 
6. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego 

zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w Komandzie Powiatowej PSP w Ostrowie 
Wielkopolskim, Komendant Powiatowy może podjąć decyzję o skierowaniu na badania 
kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole końcowym 
z postępowania kwalifikacyjnego.  

 
7. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru 

mogą zostać odebrane w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania 
kwalifikacyjnego. 

 


