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oGŁoSZENIE

Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożamei w ostlowie Wielkopolskim

oglasza nabó1 kandydatów do służby pIzygotowawczei

\\, Żalł'odzie: stlażak Państwowej Straży Pożarnej (5 osób)

1. stanowisko STAŹYSTA _ systen zmia owy 24148 godzin (etat docelowyi operator

sprzętu specjalnego)
2. lVIie.jsce pełnicnia sJuzby: Konrenda Powiłto\ra Państlł'owej straży Pożamej

w Ostrowie WielkoPolskim.
3. Przewid,vlany termin prą'jęcia do słuŹby: l nrarca 2017 roku'

4. Kand-vdat. ubiegający Się o prz}aęcie do słuzbY w Państr'vowej Strazy Pożarnej musi

spełniać wymagania okeślone lv art. 28, 29 ust l oraz waft j4 ust' 4 i 5 ustawy

z cinia 2,ł sierpnia 199l r o Pai]stwowe.j Strazy Pozarnej ('j Dz U z 20l6 toku

poz 6o] z późnięjszymi zmialrami)

d] po'laoac ob\ udlelstrło oo 'kie
b) korz'Ystać w pełni z pfaw publicznych.

c) posiadać co najrnniej średrrie wykształcenie'

d) nie być karan,vm Ża prZestępstwo ]ub p.zestępstwo skarborve'

e) posiar1ac uregu1owany stosunek do słuzby wojskowej (llie dotyczy kobiet)

1) odznaczac się rvarunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potu'ierdzonvllli

w dalszym przebiegu nabotu orzeczenient Rejonowei Komisjj Lekarskiej IVISW i A
o przydatności do shrzby w PSP

4. Wynragarria niezbęc1ne na przyjmowane stanowisko]

. prarvo jazdy kategorii "C"
5. w}'nraga ia prefelowane rla s1ano\!'isku operatol sprzętu specjł|nego:

. uprawnienia do obsługi podnośników (podestó\Ą samojeŻdnych)'

. uplawnienia do konserwacji podnoŚników (podestów sarrrojezc1nych),

. uprawnienia do obsfugiźurarvi samojezdnych,

. upralvnienia do konserwacji żurawi sanrojezdnych,

. uprawnienia do napełniania zbjornikóW pr'Zenośnych w sprężone porł'ietrze'

. doślł'iadczenie w prowadzeniu pojaŻdóll kat. 
'.C''.

Postępowanie klvalifikac1'jne odbywa się zgodnie z Rozporządzenien N'linistra sprav
lłlewnęti)nych i Administracji z dnia 21 grudnia 2oI5 rokLl w sprawie postęporvania

kwalifikac1jnego \ł' stosunkL1 do kand1'datów ubiegającyclr się o przyjęcie do słuzby

W Państ\Vowej str'aż}' Pozarnei (Dz U z 20j6l poz 30)

Postępo\\.anie kwalifikacyjne przeprorłłdzi komisja powołłna przez Komendant'

lowiłtoivego Pailstwowej Straży Pożarnej w ostro\rie \vielkopolskim



l.
2.

5.
6.

1.

WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA

Podanie o prz-v|ęcie do słuŹb'Y \ Państ\\'owe.j StIary PoŹalnej'

Z).ciorys,
Kselokopie ś\Ą'jaclectw prac)'1ub słuzb1'z popr'zednich micjsc pr'ac1'1ub służby" o 1le

wcześnici kand''_dat pozosta\ł'ał w st()sunku prac''_0 lub słuŻby,

Kserokopie dokurnentów potnierdzając1ch posiadane w'vksztalcenie ogó1nc

i specja]ist}'cznc' wyszkolenie 1ub posiadane umiejętności'
KserJkopia doliunrcrrtu pot$'ierdZaiącego posiadanie obY\'atclstWa polskicgo,

Kserc'kopie stlon ksiąŻeczki rvojskowąj. ktrlr'e potrł'ierclzają dane osobo\łe kan(lydata

olaZ in1b nacje o ulcgulowan'Y]n Stosunku do slużby \ł'ojskowei wpjs ''przenjesiony
do rezcrwy"

7. Kscrokopia prawa jazdy,

!l' Podpisane ośrłia<jczerrie 6 11',1'raŻeniu Zgod'v na przelwarzalrie dan1ch osobowycl]

niczięc1nlch do r'ea1izacji plocesu postępo\łania krł'alifikacyjrrego' zgodnie

z przepisami o ochroIiie dan'vch osoborvych ułltĆłik l'll 1,

9. P;dpisane oś\\'iddczcnie o korzystan1u z peh plaw pub]iozn)'c\1 z hltłik l 2,

10' PodpiSane ośu,iadczenie o nickalalności za przestępstwo lub plzestępsl\ł'o skarbo\\'e

1]. Dokumcnt ubezpjeczenja NNw lub e\\clltualnie oś$'jadczenie kand-vdalł, żc nie

bęclzie rvnosil ]-oszczell \Ą' stosunku do Komendy ijej funkcjonarjuszt u'prz'vpaclku

nicszczęś1irvego rł11adku $'czŻrsie postępo\\ania $łącxnik nr 5'

]3' Akturlne zaś\łlatlc7enie lckarskie, dopuszczające kandydata do udzialu rł próbie

rvyclolnościou'ej. teście spI'awności lizycznej, pr'óbie wysokościowej i splarvdzianic

z pł'_vrvalr]a w}stawione rljc wcześniej niz 30 drri przed C1njcm przystąpicnia do tego

testu . h(xnik ttt 6

Druki do poblania na stronie interneto\!ci httDt/$11\r'ostrow Dsu \rlkp'pl/'

Biuletynie lnfornacji Publicznej lulr ł'sekretariacie Komend"Y Powiatorvcj PsP

lv ostroNie \vlkp., ul. stefana Batorego 2l ł'dni robocze ł godzinach od 730 do l530'

Poszczególne informacjc dot]'czące postępo\ł'łnia krvalifikłc1jnego moźna rólvnież

uz1'skłć *'sic.lzibic Komendy Powiatołcj PSP rv Ostrowie \\'iclkopolskinr, ul' stefana

Batorego 2l pok. nr 6., lub telelbnicznie pod numeremr 62 332 42 63,lrub 62 332 42 61'

Dokumerlty kand'vdaci sklada.ja osobiście lv zakIejonej kopercie rr' sekreilrincjc

I(omendanta Powiatowego PsP w ostlo\lic Wie1kopolskirn (Z dopiskien: 
''Nabór 

20l6'
imię i nazrvisko'') ]ub listownie (licz-"- sit bezwzględnie data łrpł}'\\'u dokumentórv do

jcd;ostki - nie data nadanił tj. do dnia 18 paździ€rnika 20l6 r') na adresl

Komend. Powiato$ł Państworrej straży Pożarnej ł (Jstr'J$'ie wielkopolskim'
ul. stelana Batorego 2t. 63-'100 ostlów wicll(opolski

Postęporvanie rekrutact'jne składa się z czterdch elapów :

} Ełap I- wcrt'ńkacja kompletności dokumentórr' oraz okreś1e jc ilości punktó\r za

4łącznilt nr 3,

11. Podpisane oślł'iadczet'tic o Zgodzie na

r..5lś 1.Nd]]..l _ć .llol iś in'c_ll-l.]\\c:
rł'siedzibie Komendy zalącznik nr 1'

> Etap Il.
> Etap III.

> Etap I\'.

publikac.ję rvynikórl poszczcgó]n]-ch etapó\\
KP PSP rv Ostrorvie Wielkopolskim oraz

posiaciane rrpr'arvnicnia i specjalności (bez udziałtr kand1'datów)'

ooerra sprawności fiz)'cZne.j _ ocena zaliczonyłrlczaliczony'

Rozlorva krł'a1ifi kacyjna.

Ustalenie zcltllrrości 1'iz'vcznej i ps'r'chiczt]cj do pehrienia słuŻb}

\\, Państut\\,e_i sh ŻrZ!' Pożamci



Harmonogram naboru

Etap I

czynność / zadanie Drta Godzina Miejsce

Z}oźenie dokunlelltó\\

Werylikacja

W d]l1 lob.]cŻc do dnia:
l8 płżdzi('l'ika 2l|1o r. - l: '

l\\ orek)

Do dnia
20 paźd7iernika 20l6l'

(cTwarLck)

Seketarial lub Kadri' Komendy
I'o\l,iato\|ej PSI' \r Ostro\r,ie
Wielkopolskun ul. Stel'ana llalorego 21

lub 7a pośIednic(vern poczty

Etap II

czynność / zadAnie Data

paździcr'nika 20ló r'.

(piątcl')

Miejsce

Salkr sportoua Kome dy Powiatot'ej
PSP \\' ()stlou ie \Vię]kopolski

Godzina

.9n

. t1

godz.

godz.

god7.

21
Ił óba hal\a zka

rrl Stcl-an. Baftrrepo 21

Bieg nir 50 rr.
llles na 1000 nr.

2,t paździemika 201ó r.
(poniedZiełck)

Slaclion KS.,SlAl'
przl ulicv Kusociriskiego Iod

od

rł' ()strorrie Wielkopo1skirl

27 października 20lóI.
(cTwarlek)

27 paździelnika 20ló I.
(cŻ\r'anek)

Pł)'\r,aln ia ..ubdn) Rej" pl7} 1I1 Liceum
ogó]noksŻtałcąc} nl $, Ostlo$ ie
WieLkopolskim ul. \\ioiska Polskiego 1l
Salka sportowa Komend) Powial(\!ej
PSP \\' Osn o\\,ic Wielkopolskinr

Ph lanic
1r.l dyste sie 50 n].

Podciąganic na drąZku.

\\jej ścic na dlabinę
27 paździcr ika 20ló l..

(cz$a ek)

uL. Stelana llalorego 2l
Plac Kornendy PowialoNej PSP
rr, ostrorłic \\rielkopo]skinr
ul Slclana Baloreso ll

Etap III

Czynność / zadanie Data Codzina Miejsce

Rozmo$,a 28 paździelnika 20ló I.

krł'alilikac}'jlla (piątek)
od goclz. 8r'rr

Konrcllda Po$'ialo{,a PSP $' Oslrl]\łic
Wielkopo]skjm uL. Stęfalla Balorcglr 21

Etap IY

C7!nność / zadanie ivliejsce

Usralenic Zclo lnośc i

tL)cznei i ps!chicznej
do |€lllicn]a slUżb\ w
Parist\\Lr\\el SlraT]

\\r]elkopolskr Ręjono$,a Konisja
Lckels].a \'ISW i A \\' PoŻnańLL
ul. DojaŻd 3]' ó()-6_1] Po7nań

listop,rd 2016 r.

Godzina



t- \\ \c \ :

ż Kornendant Powiatowy PsP \! ostro\\'ie Wielkopolskirn zastrzega sobje prarvo do

zrnian1 urł. tclminó\\' poszczcgóln)'ch etapó\ naboru Ze wzg]ędu nźr \Ą'arunki

ahnos1ćl.vczne ]Lrb inne cz)'llniki Zeu'nętl'ale.

) Infir'macje o zaklva1ilikorvaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane

na stroni; intcrnetowcj l(omcncl), Biuletynie lnlbrmacji Publlcznej oraz u'siedzibie

l(omencly Powiatowej PSP w Ostrowic Wielkopolskirn'

z Kornisja RekrLltac}'jna plzyzna kaŹdernu kald)'datorvi numer idenlyllkac)'jn''_, pod

ktriry''nl będzie następo\łala publiltlcja rł'ynikólr poszczególn}ch etapó\r_

postępo\\an ia k\ralit_ikac)'i nego

> o przydTielon]'rn iumcrze idcnt)'llkac):inym kandydat zostanie powiadomiony za

poir'ejnictwenr lviac]omości tekstou'cj (S\ls) ]ub poczty clektroniczrrej (ełlai1)'

Kanclydat zostalrie naknniast poiitbnnowalł osobiście o pIZ-l_afan}']n numelze

ic1ent,'-1'ikacyjnyn rv prz1''padkrt osobistego złozenia dokumentólv rł' siedzibie

Komendl'.

> PźccL prz}'stąl ienien do kaŹdego ctapLr postęporvarił kand1'dat Zobo\Ą'iązan) jest do

okazania dokumentu pohłicr(]Zająccgo jego toŹsamość (z.. 7djęcien)

Itap I

ocen. kandydata nł porlstawie przedłożonych dokumentólr'

Konrisja krvalil'ikac1'jna dokonujc pr'zeglądu i sprawdzenia liomp1etności dokunrcntrirv

złozon1'ch prżcz kand'vdatórr oraz w opalciu o rrie, dokonuie ocen1'spełnienll rł1mugcń

okreś1ón1ch rr,ustirrr'ie. a takŹc ocen1' dokuncntó* dot)'cząc}ch posiadancgo rlykształcenia'

klva1ifikacji i określcnia zu'iązarrej z tyrn liczby punktó\ł' Za poszczcgi)lne upra$ nicnii'l (ll3Ż

sumy puŃtów.

HonolorYane będą wylącznie ośłriadczcnia izaświaclczenia lekarskie sporządzone

na drukach pobranych zc stron! intcrnetorrei http://*\t}\'ostro\t'psp'$lkD'ol/,

Biuletynu lnformacji Publcznei lub pobranych w sekretariacic Komendy Porviatowei

PSP N Ostrorvie Wielkopolsliim.
Przedłożenie innych rlokumcntórr' (drukółv) niż \ryszczególnione'l\ tliniĆ'iszJ m

ogłoszcniu' niezłożenie r't' ternrinie do dnia 18 października 2016 r' (licł się ddtu 1łp+\łu

do sekretąriat Kome .lr-) ko plelu dokumentów, brak.iakiegokolwiek dokunrentu cz)'

oś$iaalczenia łr'1'micnioncgo r'r' ogloszcniu lub złożenie dokumentu niespełniającego

wymagań oklcśk}n)'ch ł ogłoszcniu spo$odujc odrzucenie oferty liand}data juź

}r I etapie postępo}vania k\rali{ikac nego.

Svstem unktorvv stosorv do ocenv Dreferencii z ułu iżdaneso

z kand tó$' do sluż w Państlvowei Straży Po rne I ksztalceni

2)

l) wyszkolenje poŻalnicze \\' Państ\\'owej StraŻ',_' Po7alnej uko]iczon',- kurs podstawo$'y

(kopja ś\liadect\ła ukońc7ellia kursu) l5 punktórv,

rv]'szkolcnie poŹar'nicze ń Palistwo\łej Straźy Pożrnej ukoriczonv kurs uzup':łnia_

iacr'(por]oficerskj) (kopia świadectu'a ukończcnid kulsu) - 20 punktów'

]) \ĄlvsŻkolenie poziunicze w PŃSt$owej StraŹy Pożźlrnej ukończone szkolenie

podsta\\owe \\'zau'odzie stńżak 20 punkni\\'

4-{



.1) u,1''szkoLenic pozalrricze rr PŃstrrorr'cj Staż) Pozar'ne i posiadanie t}'tuill

7awodowego tecbnik pozal'nictq'a (ko|ia d)plolnu uzyskanid t'vtulu lechnika poźarnic-

t$'a) 25 punktórv,

5) rvyszkolenic pozamicŻe u'Państwo\re.j StIaŹ! Pozar'nej posiadanie t'\'tułLl

za\loclo\łcgo il1Ź) nier- poŻa]'n ic l\ł a (kopia dyp1omu) 30 pu|któ\ł',

6) rvyszkolenie pozalnicuc w oclrotnjczei straz}'Poźarnej ukoliczone sP + KPPx

(k,lpia zaśrviirdczenia o ukończeniu kulsu) l0 puŃtórv'

7) wyszko1cnie pozar'njcze r\ ochotniczci Stra7!'PoŻalnej u|91!c291ę $p + KPP + RT+

(kopia złśrviadczcrria o tlkoliczei]u L(ursu) 15 puŃtórr''

E) *'yszkolenie pożanicze u'ochoLnic7ej Str'ażt' Pożanlej uf,6frg2o1ę $p - KPP + RT

+ R$r (kopia zaś!\'iadcŻcnia o uliończeniu kunu) 20 punktciw' (rórvnicż llko]lczone

szkolcnie podstawo\\c straŻakLiq oclrotnic4ch StlaŹ)' PoŻIn}'ch wcdlug ploglamu

Z dnia 17 lislopada 2()l5 r' 20 punktów)

9) rv,r'kształcenie rv1'ŹsZe inz}njo \ł' specja1ności inzynieria bezpiec7i:ństwa pożalo\rego

uztskalle \ł' SCSP (kopia d}T]Crmu) l5 puŃtó\\'.

l0) upr'awnicrria do w\ło[J^vania 7awodu rato\łTika 1ncclycznego' o któl-voh rno$a w ar1'

10 ustarly z clria 8 września 200ó r' o Państ\voulm RatouJnictwic NledycZnt'n]

(Dz 'U ' z )013 l. poz. 1)'1 . 7 póżn' znrian') (kopia d}plollu ) l5 puŃti]w'

l l) prarvo jazdy kat' CE (kopia prawa jazdy) - 10 punktóv''

12) pl a\\'o ja7dy kat' CE i DE (kopia pra$'a jazdy) 15 punktów'

l 3) inrre kwllifi kacjc ]ub uplawnienia| !._!.u4iE_d!-Ę-p.c!!E!ó!:

. u|ra\\'nienia do obslugi podnośrrikórł'(kat' ] P Zaklcs upra\\'1lień podesiy

rucl'ronrc przcjezdnc: monloNan(j na p(ieździe) 5 punktó\r'
. uprar'nienia ilo konserrł'acji podnośnilów (kal' Nl 1[ Zah'es upra\ł'nień - podesty

tuchonc pr'zcjezdne: monto\\ane na pojeŹcLzic) 3 punktó\1' 
.

. rrpmuvlrjenia iio obs]ugi Lrr7ądzeń tlaDsponu bliskiego Żura\\'ie (kat' lI Z' zaloes

upraunicń Źrrrarvic przenośne) 5 punktótv'
. upralvnielia c1o kt)nse]'\Ą'acij ulząd7eń lransportu blisLiego żura$'ie (kat' i\I II

Zalires uplau'niel\ Żularlie przenośne) 3 punktórl'
. uptauni;nia do na]lelniania zbiornikórl przenośn'l-ch $'splęŹone po\Ą'ietl'Że

5 punktólv.
. ,'''inin',,n rocz]1e uc1okunlcn1o\ł'ane dośWiadc7enie \\ ptorl'ac1zenirt poiazdóu'

cięŻaro\\)'ch 3 punkty.

1,ł) dopusŻc7a slę prz}'Znanie pLlŃtów 7a Zatrudnienic powycj 12 nliesięc1' rl słuztie
' 
cńilnej lub a stano\\'isku pomocniczynl ltrb 'lbslugi rr'jednostce or'garrizcc11ncj

PsP, pIZy lcaliZo$aniu zadań zblizon1'ch do 7adań na slano\łisku na które prowa-

dzot]y.jest rrabór 15 pLlDktóW.

N{aksymalna liczba punktórv do rrzyskania na t}m etapie łynosj 60'

Nie będą br'ne pod u\ragę do|{umenty t!'mczaso\!'e! Zaś$'iadczenia i oświadczcnia

o posiadanych k\!alifikaciach i upvahnicniach itp'

\\ \ j.rinicnic .po..,hu liercnia punLrorr :

'Ł Za kwaliflkacie \\,ymienione w punktach l-8 pr'zyzna je się pul'lkt1' jed1'nic z jedncgo t1'tuhl'

z \\ }'żs7ą wal1ością punktowźl'

lvymienion,vch rv 6 - 8 oraz w Pkt* W plzypaclku posiaclania przez kandydata k$alifikacji
q ; lLr. o'' rkL' 5t'lrJIc 'lę / /1ęl'/e/('llśnl' Żc 'q'el ii\
r1rl.z.g" p.'ieoot'.rn pr4inui. ' c i0 pu k orr'

sunrJ je\T \\iel'\zJ niz 10. to d



* Krvalifikacje opisane u' puŃtaclr od 6 do 8 oraz od ll do 13 urvzględnia się obligatol}'.jnie

prz) naborze na stano\\'jska zwlązane bezpośrednjo z udziałem ''v działlrniach ratorniezu
g.śnjczt'ch.

\Yvj aśnienic uźłtJ_ch skrótó$':

SP Szkolenic podstar.vowe stlaŹakóq ratowników osP
KPP l(urs $, zakresic krvalifikowane l ltl.l rt szcifo L'(\.I\a7n\ lniLrimunr na czas

tlwania nabol.u).

R'f szko]cnie z Zakresl] ratownictwa lechnicznego dla strażaków r-ato*ników oSP'

Rw Szkolei]c straŻakóu li1to\._nikó\Ą' OSP \'7akresie dzla1ari przecirrpolvodziowych

01aZ 1atownict\ł a lla $'odach

SCsP \/^o1.. L'lo\\rd 5lLr/b\ lo/rrri./..1

Etap II

ocena sprarvnośĆi fiZycznei obejmujci

l. Próbę $'ydolnościo$'ą - wg zmod"vfikorvarr€j mctodl- hańvardzkiej'

2.'|-est spra* ności fiz1'cznej'

J. s|)ra$d7i'll Z umi€jttno((i nhll,nia.
4. Prr'lbę wysokościolrą.

occna sp]'a$uości f'izycznei odb'vrł'a się u' sposób i na zasadach określon1'ch

rv L'ozpotza3'lzeniu lvliniStIa spra\\ wewnę1rzn}'ch i .Ądmi11istrac ji z dnia 27 października 2005

r' u, sprarvie Zakrcsu. 1ryóu icZęstot]i\Ąości przepl'orł'adzania ok1'esoq'ych pl'o1i1aktycznycl1

birdati lekmskich olaz okleso\ł'ej occllv sp]-a\!ności tj7'Ycznej s!'aŻaka Palistlvou'cj StraŻ)

Pozrunci (Dz. tJ' z 2005 r' Nl 261. po7' 2191 7 późnieisz!'mi znlidl]am1)'

\ł'arunliiem zaliczenia próby wydolnościo*'ej jest osiągnięcie lvskaźnikż

wydolności na poziomie !qi!!i!!!]!!!Lg0.
\\r prz1'patlku nieosiągniQcia minimalncgo rvskłźnika w1'dolności' kandt'data nie

dopuszcza się do prób sprłrvnościowych'

UWAGA: przed prz1,stąpienien do testu kazd-v lianclydat zoborviązany jest do okazania

łvażncgo dowodu osobistego.

l]rak ważnego dokumcntu st\łierdzaiacego tożsamość sDolvoduie w!klucŻenic

z dalszego Dostepo!vania kwalilikacYinego.

l ' Próba lvydolnościowa _ zrnodyfikowan.i rnetoda harwardŻka (''Harvald step-Llp test")

Prilbę rł'yclolnościorł'ą plzeploNad7a się \\' ubioŹc spońow)m. w obuwiu bez kolcóu''

w_vposażenic:

l' stopie1i o \Ą!'sokości :ł0 crrr dla męzcz}'zn' 30 cn dla kobiet'

2. stoper,
I mctlo orr.

,ł-ł



\\ r Lonanie Irób\:

] ' metlonom nastawjon'Y jest na l}'tn 120 udelzeń na n']jnutę'

2' czas trwania pełncgo ćrviczenial 5 minut dla męŻczyn. 4 minuty dla kobict'

Przecl prz'u_stlpienicm t1o próby. ćrvicząccmrr ił1jaśnia się sposób jej r'v1'konanir' moznu

p,.lzuolić na it słuchanie się rł'rytm mctronomll olaz kilka próbn1'ch rł'ejść' N: hasb "raz"

(pielwsry lŃt net1orlomlL) ćwicŻąc! slir\ł'ia s\rą 1clrą stopę na stopniLr, na hasło "du'e'' (drugi

i"kr 
'o"tinnon',u; 

clostarviir prarrą stopę do le\rei (na stopicń) prŻ!' calkoNitylll *yploścje

w sta\ł'rch kolano\!'Y'ch i bńdrorr'u-nr. na haslo ''trzr" (tlzeci takt rDetLonomlL) sta\l ia ]e\rą

slopę na podłodZe. ir na hasło "cŻtcr]''' (c7warl!' lakt netrononlu) pla\\'ą slopę dostawia do

uui1: t"rł.j (na podlogę), p'zyjrnu.jlp postarvę zasadniczą CZirs truania jedncgo c1'k1rr rł'yrrosi

: s.iund1'' -l"'"tl a'i.'ą"'.' ulrzynlL je pl7episo$} l'}1m. moŹna lv'vlącz'vć konrendę słorvnr1

Pr'z1' prillie znilrr1'ry'trrru należ"v pornóc ćlvlczącemu donośnvn s'vgnalem'

Po uply$ie czasu lrwania pelnego ć\'iczenia L(Żlnd)'dat siada na krześ]e i rł1'konylł'ane są

t,'z;_ pomia.1' cŻęstości tętna llzcz 30 sekLrnd. począ\rs7'Y od 1 n]inuty po zakończet]iu próby

do L'rninutl,3tl .sekund'. nasępnie od 2 minuty do 2 mirruty 30 sekund oraz od'ł minuty do

'ł minrrty 30 sekur'ld'

Poszczegó1ne ftzy poll'iiary ptzęlicŻo e rredhrg p'lniŻszcgo wzolu dają \ł-Ynii(' będąc}'

rvskaźnikiern Fl rł1'dol ości olganizlu kand-Yclata:

czas pracy w sek. x 100

2 x surna trzech pomiaróW tętna

\\i'Ydo1nościo\ł''v \rskaźrrili znody'likorvanej mebd! halwaldzkiej I

wskaźnik $'}'dolnoś.i

50-79 nieŻa]icZon'Y

Ka]dy.lal. kt(iry nie jest \\ stallie rv1'konać prilby' \' zak)Żo1ł'm czaslc' po\1nlen

przer''r,ać plóbę *'czcś,iiej. Pńbę p.'er.v*a się rilrvlriez,.jeśli ćwiczący' lv ciagu ok' 20 sekund

l i" 'jest '"'stani. 
skor1'gclrvać lub utr'z'vn'uć rYtmu \v)'kony\vŻrnja cwic_Zenja; kand'vdaton t'nl

ollti'.'a się *staunir 
"'il'dolnośoi 

II. \\sta\\'iając do licznika rł'zot'Lt cylrę odpou'iadającą ilości

sekund qlkon'vwania ćrł'iczcnia x l00' Poniary'tętna \ł-vl(onllje się \ł sposób omówiony

pouyżcj'

2. Próby sprawnościowe

Tcsry spra\łności liz-_vcznej przeprorlirdza się \\'ubiorze spor1o\Ą'}'ln' lv ob{twiu bez

\glqi11' Tcst spra\\ności l'iz'\cznej składa się z trzcch prób sprarvrrościorv''_ch'

-Ko'dy 
i"'r.lydat rla prlwo c1o drvukrotnego odb1'cia kazdcj z pr'ób sprarrnościorr1'ch'

u kt" lcl zrl.. arr ..r N\'-r'\ Lnr,'\ 'lnr<'''l\

l) Podci4ganie się na drążku (drążek na $Tsokości doskocznej)

Cticzac'v zajmuje pozycję r'v zrłisic na drąźku (nachrl,vLem lub podchw1'tcm)-

Clr,icząc!' rv'vkonujc podciągnięcia tak. Zebyramiona wyplostowalle ipozostaje w beTruchu

br'oc1a znaLazła się ponad drvkiern. \raca c1o

i ponarvia erł'olucję'

poz1 cji rł1iśoiowej (raniona w'vprostoNanc)



oceniając'r' zalicZa t-"_lko pr'arlidlorle rwkonanie ćrriczcnia' *yrrieniając kolejne

1icZb!' Za ]ic7olr) ch po\Ą 1óIZe li '

Podczas rr}kon-vwania ć\łiczenia dozuolorrirjest praca nóg i tułolvia'

2) Bieg na 50 m

Ćlr'icząc1'
rozpoczyna bieg.

mety- Falstar!
drugiego biegu
d1'sklr a lilikacj ę

Sptarłdziui u7naje się Za Zaliczon).

stylem \ł'czasic nie dltlzsz1'm niż !Ę9\g!g!'
r..'ur l.ez .',n\L r 'l- rr''men. Jotl"icrilr
pr7cpl}n jęciLl calego d-\Stansu'

zajmuje poz}'cję \ł bloku stalto\\|Yrn' Na donośny' s'\gnal 'stfutcra''

(lzas mierzon]' jest do nlomentlL osiągnięcia klŻrlką picrsio\\ą linii

pou,ocluje wykluczenie rv danyl bicgu Karlcl-vdat rna prawo do odbycia

7 Zachowanie]n L0 cicr nrirrutorł'ej przerrr'y. Drl'a l'a1stary_ po\łodują

kandydata z procesu naboru

3) Bieg na 1000 m

Blcg odb1'rła się na'ł00 rnetrc\ł'cj bieŻni okręZnej (2 i pół ohążcnia)' W zlleźnoścj od

iloścj Zgłos7cilZa$'oclllic}'stallllja \\'glupach kilku lub kilkunasrlosobo\\Tch'
('rł icząc}' zajtlujc poz!c]ę slaltowa. (niska ]ub stojąca) prŻed linią staltu' Na donośl'\'

s1'gnał'statcl'a" rozptlczyna bieg'

Czas lnie17on!'jest d() momentu osiągnięcia klirtkąpiersiorrą linii met}" |'l;lstarl

powodujc \!!klucze ic rl dan]'m b]cgu z ttlożli\łością poWtóŹcnie stallLl'

Dwa 1alstarty po$'odLrją d'vsklvalifik.rc_ję kand}'data Z procesu nabolu'

Tabela oceny testu sprawności fizycznej

3. Sprawdzian z umiejętności pIylvania

Spr'arvdziu't 7 un]iciętności pływarria plzeprorlad7a się w stroill kąpiclorr1'rrr bcz

prz1'rza.dórv ponocnicz1'ch.

.jezcli kand"vdat plzepbnąl 50 rn dowolnynr
(',,.l\'ic,/ol \ ie.t od .r_'llrltl .|drlśl.| '/ l''zi.''n'l

*i1l]\ bć-en. j,dl':l 'L'','\i<,tlr J','rn]i l\'

4-l

Próba spral'r'nościorr'a
Wynik poz) tylln-Y

dlr mężcz}'zn
\ł'vnik pozytyrvn}

dla kobiet

bieg na 1000 nr
w czasie nie dłuŻSZym niż
3 minutv 29 sekund

lv czasie llie dłuższym niż
3 lni uty 40 sekund

bicg nr 50 m
w czasie nie dłuŻszYm niz
6,90 sekund-v

w czasie nie dluŹszym niZ
7,70 sekundy

podciąg'rnie się na
drłżku

12 powtórzeń 8 powtórzeń



4. Próba rr 1sokościorr a

Spr'a$dzian lęku w}'sokości (altr'olbbia) uznaje się za zaliczon1'. jeŻeli asekuro\ł'i]n)'

kand)dat saniod7ielnie rvszedł na rł1'sokość 20 nr na dr'irbinę mecllaniczną usla\!ioną pod

kątern 75"'

Test splawności fizycznei, splawdzian z umiejętności plywania olaz plóbę

wysokościową ocenia się dychotomicznie ,,zaliczony / niezliczony".

Wynikiem końcowym oceny testu sprawności fizycznej jest uzyskanie

przez kandydata zaliczeń ze wszystkich konkulencji składaiących 5ię na ten test.

Etap III

Rozmowa knalifikacyjna

Roznorr'a ku,alifl]iacyjna przcprorladzona będzie pr'zez Komisję rekutacrjna.

\\, trakcie któ1e.j occnie pod1egać będą:

l) Uniejętnośc przekaz1'rvania. odbielirnia 1 r'ozunljcnja infornracji rv molvic i pisnli<

otaz iasnegll i w\'razjstego tbnnuło11,ą1ją 11,1'p6rliedzi rv sposób grł,arantując1'ic1r

zfozLrnienic.

2) mot1.rłacja do poc1jęcia slużb1' rv Państrvo\łej Straż]' Pożarnej.

3) zdolr'rość analjttcznego myślenia.

_r1 llr:-ję r'.:r pl.l orralriu ' .lr1ll' zor'al i.l n_",:r '

occniając kand1'data. każd}' Z cz1onkór.r'komisji dysponuje pu1ą 12'5 puŃtów

mozliwych do pŹ}Żnania zA k^żdy 7 w}'żej lr!'micnionych obszalóq'. I-iczbę puuktów

uz]'skan].ch \ł' trakcie r'ozt't'torł1' krralifikac!ncj ustala się na podsrarvie średniej

al)lnet)'cznej liczb} punktó\! prz)'znanvch plzez czlonków kornisji Z dokładnością do

jcdnego miejsca po przecinku.

Dajc to }ącz ą nraksvrmllą liczbę 50 punktórv do uzyskarria \\' czlsie rozmo\\\'

krvalifikacfnej.
|oz}'t!'\\'n}' rł1nik z roznlorvy krł'alifikac}jrrąi osiągir kand)'dat. który uzyska co

najrmie.j 26 punktółr usta]onv \v okleś]on)' porł1żej sposób'

Po zakończenirr tlzcciego etapu postępo\łŻrnia k''i alilikac)'j nego. komisja sporząclza

arkusz zbior'czqj oceny kaltcl1'datórv i pr'zeklada po rł'raz z at'kuszami ind'vrviduahymi occn

kand'vdatórr Konlęndanto\ł'i Porvialowen'tu Państrlorrej StlaŻ}' PoŻancj u' ostro\ł'ie

Wielkopolskim.
Zakońc7cnie plzez komisję kwa]jfikac1'jną III etapu naboru nastą]i \ł 1erninie do dnia

4-/
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Etap IV

Ustalenie ztlolności fizycznej i ps"vchicznej kandydata clo pelnienia
\lużb) t! Pań5lltouej Straży Pożarnei

Na baclania lekarskie rr'celLl ustalenie zdo]ności fiz1'cznej i ps1'chicznej do pelnienia

SlUŻbt'\\ Pe1ist\ło\rej s1rażt' PoŻa]'nci zostajc sliierolvan'vch 5 kand.\dat(')u'. którZ}' uZ}Skalj

ltajrv'rŹszą liczbc punktót po zakoricz.niu lll ctapL] naboru'

ocenv zdolności fizycznej i ps'v' ch1czrrej zakrvali1ikot'arrych kandydatóv do pchrienia

s1u7b}'\ł'Państ\'\o\lej stlaz!' Pożam!'i. dokorruje W]c1kopolska Rcjor'lorva Komisja I'ekarska

N,ISW i A z sicdzibą prz)' ul' Dojazd 3'l' 60_ó] l PoZnŃ'

W przypaclku gdv Wielkopolska l(omisja Lekarska MS\Y i A orzeknie o braku zdol

ności którcgoś z kandy'datrirr do pe}nienia słuzb1 rl Państrvouej Strażl' Pożalncj' na badania

7ostanic skielowany kolejn'v karrdydat Z naj\\'}Źs7ą iLością punktórv spośr|ld kand1'datów

NYmienion'vcli w Protokolc Z postępo\łania kwa]ifi kacincgo
Po Uz}'skatlill orzeczeń Rejonorvej W]elkopolskjcj Komisij Msw iA $' Po7nanju

o Zc1oInoścj fiz1czncj i ps'\'chiczncj zakrł'aliik'lrr'an,vcli kand'Y'lató\\ do pehiienja służb!

$,Państ\ro{ej Shaz)' PoŹarnei. konrisja pl'zedklada Kone danto\ł'i prŃje1l)wen]]l

PańsLrvorłej Straż} PoŹal'nej rł ostrclrie Nie]kopoLskinr listę kand1'darórł clo prz1'jęcia cltl

sluzb,r. w Państrvorlej Straz,v Po7arnej'

Postępołranie krralilikac1- jne koilczi' się zatrvi€ldŻeniem pfzcz kierownika

'iednostki organizac_vincj Państ[orvej straż}'Pożarn€j lisĘ kand1d*1ów do przyjęcia do

rlużh1 rr Pańrrrrr'uej \lri) PoiaIncj.

INFORMACJE KONCOWE

1' l]ezpośfc.lllio rv sicclzible Kotnend} Po\liato\ej Parist\Ąo\Ąei stlaz} Pozalnej

rv ostrorłie \\:ie1kopolslin kand.\'dal nloże rrnieść clo przerlodnicząccgo korrrisj1

piseNne zastlleżenie c1o przebicgtl cz}nności kaŻdego Z etapó\'_ postępowrnii ]ub do

rvy'nikr!rr,rrz1'skan1ch lv dan1'm etapie. llic7$'łocZnie po jego zaltończcniu lrtb

w sckr'eliuiacie Komerrd'r'. nie p1lŹriei jec1ruk niz <1o godziny' 7r" dnia następnego

tcrlni1l Wpł!\\-Ll do sckletariatu Komendy Po\iato\\'ej PSP w ostrorr'jc wielkopolskilll'

Konisji1 r-ozpatl7y ZastrzeŻenia ka d)diltó\ł do czasu rozpoczęcia ko1cjnego etapu

lraboru. Infbrmację o sposobie 1ozpatrzcnia Zast]'7eżeli kan'l}'da1 zobo\ĄiąŻan}' jesl

o'lś lra.','..lLi.:le ll lśr n'ie \\'\ /_n\ l' r'l'\\\'/c:'

2' Zakollczenic kazdego elapll postęporvania następujc odpowiednio po upbwie tennjl1ów

okleś]orl)'ch rv haLnlonoglamie naboru. Publikacja rł}'nikórł' poszczegóIn-\ch etapó\\'

nabolLl. a także ich \l}'ników cząstko\ł}'ch (za w1'.jątkier'n \v!'nikir\ł etapu ll1 i IV)

następo\łać bęc1zie do godzin1'' 1?00 u' dt]iu. n klóf)'m zostal)' one pLzcprortadzonc'

\|pilii bęc1ą opublikorrane na stronie inlcrneto\\'cj, Biuiet}nic Intirnlacji Publicznej

olaz \\' sicclzibic Komcnd).

3. Dokunlent-_v kand}'daló\\'. kLólzy nie zakrr'a1ifikorłalj się

zostaną zniszczotre po upĄlvie 12 rniesięcy licząc od dnia

crre zo.lrc o.lcbr- l. 1rlc/ \.rnd\'l.llo\\'

do kolcjn'''ch ctapów naboru

naboru. Do tego czasvmogrl, tego ezd)r/rnogl

KoilĘi]ffT Po Ą]l
P"i\tIry'!'f \It,t- "'

/ -,1 &"r" N
ałe..Ą,: 'l,,,l,'|.'i
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