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PZK.K.1 IIO.3.2OI7

oGŁosZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej (1 osoba)

1. Stanowisko STAżYSTA - etat docelowy: starszy inspektor

2. System słuzby: codzienny 8 godzin

3. Liczba miejsc: I

4. Miejsce pełnienia sfuzby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Fożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim.
5. Przewidywany termin przyjęcia do sfuzby: IV kwartał2017 roku.

6. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do sfuzby w Państwow_e.j Strazy Pozarnej musi

spełniaó wymagania określone w art. 28, 29 ust.I oraz w att. 34 ust. 4 i 5 ustawy

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraĘ Pozarnej. (tj. Dz. IJ, z 2016 roku poz. 603

z p oźniej szymi zmianami) :

a) posiadać obywatelstwo polskie'

b) korzystac w pełni z praw publicznych,

c) posiadaó co najmniej średnie wykształcenie,

d) nie być karanym zaprzęstępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e) odznaczac się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonyrni

w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW i A
o przydatności do służby w PSP.

7 . Wymagania niezbędn e na przyjmowane stanowisko:

o minimumŻ lata doświadczenia pracy w urzędach administracji

o prawo jazdy kategorii ,,8'o

8. Wymagania preferowane na stanowisku starszego inspektora:

o wykształcenie wyższe o profilu logistycznym, administracyjnym ekonomicznym lub

informatycznym,

. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,

. bardzo dobra znajomośó obsfugi komputera,

. inne kwalifikacj e przydatne na stanowisku,

9. Zakres czynności na stanowisku:

a) prowadzenie kart mundurowych, adzieży specjalnej i służbowej

ostrów Wielkopolski,

strazaków KP PSP



b) prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych, przestrzegatie terminów

przeglądów, bad'att instalacji oraz planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie

napraw i remontów,

c) prowadzenie magazynu KP PSP ostrow Wielkopolski v\,raz Ze stosowną

dokumentacją

d) prowadzenie gospodarki transportowej dla potrzeb Kornendy Powiatowej oraz

r oz|iczen i dokument acjt doĘ czącej transportu samochodowe go,

e) zapewnienie logistycznego zńezpteczeniajednostek organaacyjnych FSP w okresie

długotrwaĘch akcj i ratowniczych

D rea|izacja przepisów w zakresie zakupu sprzętu' wyposazenia i umundurowania dot.

posiadania odpowiednich badań, certyfikatów i dopuszczei w tym do stosowania w

ochronie ppoŻ.

g) nadzor nad przestrzegatiem czasookresów wydawanla odzieŻy ochronnej, specjalnej

i wyekwipowania o sobistego,

h) prowadzenie archiwum Komendy i spraw związanych z archiwizacją.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnta 2I grudnia 2015 roktr w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do słuzby

w Państwowej Strazy PoŻarnej (Dz.U. z2016 r' poz. 30)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej Strźy Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DOKUMENTY I oŚWIADCZENIA

1. Podanie o przyjęcie do słuzby w Państwowej Strazy Pozarnej (podpisane),

2. Życiorys (podpisany),

3. Podpisane kserokopie świadectw pracy lub słuzby zpoprzednich miejsc pracy lub służby'

o ile wczęśniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub shrzby,

4. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksŻałcenie ogólne

i specj alisty czne, wy szko lenie lub po siadane umiej ętno śc i,

5. Podpisana kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

6. Podpisana kserokopia prawa jazdy,

7, Podpisane oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwatzatię danych osobowych

niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego' zgodnie zprzepisami

o ochronie danych osobowych _ zułącznik nr 7,

8. Podpisane oświadczenie o korzystariu'z pełni praw publicznych,- załącznik nr 2,

9. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe _

zalącznik nr 3,

10. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wynikow poszczególnych etapów

postępowania na stronie internetowej KP PSP W ostrowie Wielkopolskim otaz

w siędzibie Komendy - załącznik nr 4,



11. Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata, Że

nie będzie wnosił roszczen w stosunku do Komendy i je.j funkcjonariuszy w przypadku

nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania _ załącznik nr 5,

12. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydol-

noŚciowej, teście sprawności ftzycznej, próbie wysokościowej i sprawdzianie zpŁywarua

wystawione nie wcześniej niz 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu _ załącznik
nr 6A (doplszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpoŚrednio przed

przystąpieniem do testu sprawn ości ftzy cznej),

UWAGA !

Druki do pobrania na stronie internetowej , ' . " ': : -J ls. '_i!'.].:3"{J.-wj.Łi};$.., lub w sekreta-

riacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp., ul. Stefana Batorego 21 w dni

robocze w godzinach od 730 do 1530.

Poszczególne informacje doĘczące postępowania kwalifikacyjnego można również

uzyskaó w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wie1kopo1sk{m, ul. Stefana

Batorego 2I pok. nr 6., lub telefonicznie pod numerem: 62 332 42 63.

Honorowane będą wył ącznie o świad czeni a i zaświadczenia lekarskie sporządzone na dru-

kach pobranych ze strony internetowej łi!ii;*i;'1}::ł1,qs'].i]tt.';]li:ć!-l&głł1:, lub pobranych

w sekretariacię Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim.

Przedłożerue innych dokumentów (druków) niżwyszczególnione w niniejszym ogłosze-

niu, niezłoŻenie w terminie do dnia 12ltpca 20I] r. (liczy się data wpływu do sekretańątu

Komendy) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumęntu czy oświadczenia

wymienionego w ogłoszeniu lub złoŻenie dokunrentu niespełniającego wymagań

określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenię ofeńy kandydata juŻ w I etapie postępo-

wania kwalifikacyjnego.

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie

Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem:

o,Nabór 20t7 - codzienny, imię i nazrviskooo) lub listownie (|iczy się bezwzględnie data

wpĘrvu dokumentów do jednostki - nie data nadania tj. do dnia r.) na

adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

Wielkopolski

/t {/t I/t I

| ł,wtat

ul. Stefana Batorego 21,63-400 ostrów



Postępowanie rekrutacyjne składa się z pięciu etapów :

posiadane uprawnienia i specjalności (bez udziafu kandydatów).

w Państwowej Strazy Pozarnej

Harmonogram naboru

Etap I

Crynność lzadanie Data Godzina Miejsce

. Złożenie
dokumentów

W dni robocze do dnia:
12lipca 201'7 r. (środa)

do godz. 1530

Sękrętariat lub Ka&y Komendy
Powiatowej PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

lub za pośrednictw em pocńy
. Weryfikacja

dokumentów
Do dnia

14 lipca 2017 r. (piątek)

Etap II

Czynność l zadanie Data Godzina Miejsce

. Próba harwardzka
L3 lipca 2017 r. (wtorek) od godz. 9oo

Satrka sportowa Komendy Powiatowej

PSP w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Stefana Batorego 21

. Bieg na 50 rrl

. Bieg na 1000 m.

20 lipca 2017 r.
(czwartek)

od godz. 8oo

Stadion KS ,,STAL"
przy ulicy Kusocińskiego 1

w Ostrowie Wielkopolskim

r Rzut piłką lekarską
(2 kg) znad głowy

. Bieg wahadłowy
4x10m

. siady proste z
lezenia tyłem

. Podciąganie na
drążku,

od godz. 10oo
Komenda Fowiatowa PSP w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Stefarra Batorego 2 1

Etap III

Czynność l zadanie Data Godzina Miejsce

. Test wiedzy
21 lipca 2017 r. (piątek) od godz. 14oo

Komenda Powiatowa PSF w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batoregg 21

lvf '



Etap IV

Czynność l zadanie Data Godzina Miejsce
. Rozmowa

kwalifikacyjna 25lipca 2017 r. (wtoreĘ od godz. 8oo
Komenda Fowiatowa PSP w Osfrowie
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Etap V

Czynność lzadanie Data Godzina Miejsce
. Ustalenie zdolności

ftzycznej
i psychicznej do
pełnienia służby w
Państwowej StruĘ
Pożarnęj

sierpień 2017 r.

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A w Poznaniu

ul. Dojazd 34, 60-631Poznan

UWAGA !

Komendant Powiatowy PSP w ostrowię Wielkopolskim zastrzęga sobie prawo do

zmiany ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względu na warunki

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne.

Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane

na stronie internetowej Komendy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie

Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rekrutacyjna ptzyzna każdemu kandydatowi numer identyfikacyjny, pod

którym będzie następowała publikacja wyników poszczegóInych etapów postępowania

kwalifikacyjnego

O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony za

pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) lub poczfy elektronicmej (e-mail).

Kandydat zostanie natomiast poinformowany osobiście o ptzymIarlym numerze

identyfikacyjnym w przypadku osobistego zŁoŻenta dokumentów w siedzibie Komendy.

Przed przystą)ieniem do kazdego etapu postępowarria kandydat zobowiązany jest do

okazania dokumentu potwierdzającego jego tozsamośó (dowód osobisty lub paszport)

Etap I

ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje przeglądu i sprawdzenia kompletności doktlmentów

złoŻonych pIzez kandydatów oraz w oparciu o nie, dokonuje oceny spehrienia wymagań

określonych w ustawie, a takŻe oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia,

kwalifikacji i okreŚlenia zwlęanej z tym liczby punktów za poszczęgólne uprawnienia 4ruz
sumypunktów.

lP



Svstem punktolw stos owanv dopgeny Bręfęrenc i i_z tv_tułu pQguldanegq
przez kandvdatów do służbv w Państwowei-Strażv Pożarnei ErykształcBnia,

wvszkolenia lub posiadaqych umiei gtpości

1) wyszkolenie poŻarntcze w Państwowej Staży Pournej ukończony kurs podstawowy

(kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punhów,

Ż) wyszkolenie poŻarnicze w Państwowej Stazy Pozarnej _ ukończony kurs uzupełnia-
jący (podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 20 punktów,

3) wyszkolenie pozarnicze w Państwowej Strazy Pozarnej - ukończone szkolełrie

podstawowe w zawodzie strażak-?D punktów,

4) wyszkolenie pozarnicze w Państwowej Stazy Pozarne _ posiadanie tytułu zawodowego

technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pozarnictwa) -25
punktów'

5) wyszkolenie pozarnicze w Pństwowej Stazy Pozarnej - posiadanle tytułu

zawodowego inzynier pozarnictwa (kopia dyplomu) - 30 puunktów,

6) wyszkolenie pozarnicze w ochotniczej StraĄ Pozarnej _ ukończone SP + KPP* (kopia

zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 10 prnnfl<tów,

7) wyszkolenie pozarnicze w ochotntczej Strary Pożarnej _ ukończone SP + KPP + RT*
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 15 punktów,

8) wyszkolenie poŻarnicze w ochotniczej Strazy Pozarnej - ukończone SP + KPP + RT +

RW (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 20 punktów, (również ukończone

szkolenie podstawowe strazaków ochotniczych Straży Pożarnych według programu

z dnia 1 7 listopad a 2015 r. - 20 punktów)

9) wykształcenie v,,yŻsze in{nier w specjalności inzynienabezpieczeństwa pozarowego

uzyskane w SGSP (kopia dyplomu) - 15 punlrtów,

10) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o kórych mowa w art.

10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U .

z20I3 t. poz.757, zpóźn. zmian ) (kopia dyplomu) - 15 punktów,

1 i) wykształcenie v,ryŻsze o kieruŃu prąydatnym w Państwowej Strazy PoŻarnej na danym

stanowisku w codziennymrozkŁadńe czasu sfuzby * profil ilo,gistycznyo

administracYjnYo ekonomiczny - L5 punktów)

I2)prawo judy kat. C lub CE (kopia prawa jazdy) 
- 10 punktów,

13)prawo jardy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy) 
- 15 prnnktów,

14) inne kwalifikacje lub uprawnienia: wsunqtę do-lsputĘłsó]Y:

15) dopuszcza się ptzyznanie punktów zazatrudnienie powyżej 12 miesięcy w sfuzbie

cyr,vilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP,

przy realtzowaniu zadan zbliŻonych do zadan na stanowisku na które prowadzony jest

nabór - 15 punktów.

Maksymalnahczbz punktów do uzyskania na tym etapie wynosi 60.



Nie beda brane pod uwagę dokumentv tYmlz-asgwe--zaświadczenia i ośw-ia-dczenia

o posiadanvch kwalifikaciach i uprawnieniach itp.

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

z wy Ższąwarto śc ią punktową.

9 i 10, punkty sumuje się z zastrzezeniem, Że jeżeli ich suma jest większa niŻ 30, to do

dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.

na stanowiskazwiązane bezpośrednto zudziaŁęmw działaniach ratowniczo _ gaśniczych.

Wyjaśnienie uĘĘch skrótów:

SP _ Szkolenie podstawowe strazaków ratowników oSP

KPP - Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, (wuŻny minimum fIa czas

trwania naboru),

RT _ Szkolenie z za\<resu ratownictwatechntcznego dla strazaków ratowników oSP,

Rw - Szkolenie strazaków ratowników oSP w zakresie óziałań przeciurpowodziowych

or az r atownictwa na wodach

sGsP - Szkoła Główna Służby PoŻarniczej,

U w A G A ! Nabór prowadzony jest na stanowisko niezwiązane bezpośrednio

zudziałem w działaniach ratowniczo - gaśnicrych. Punkty będą przyznawan€ za

kwalifikacje wymienione w punktach od 1 do 5, od 9 do 11 oraz punkcie 15.

Etap II

ocena sprawnośc i fizy cznej obej muj e :

1. Próbę wydolnościową- wg zmodyfikowanej metody harwardzkiej.

2. Test sprawności fizyeznej.

ocena sprawności ftzycznej odbywa się w sposób i na zasadach określonych

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 październka

2OO5 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych

profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strłŻaka

Państwowej Strazy PoŻarnej (Dz. U. z2005 r. Nr 261, poz. 2I9I z późniejszymi zmianami).

UWAGA!

na ooziomie minimum 80.



W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolnościo kandydata nie
dopuszcza się do prób sprawnościowych.

Przed przystąpieniem do testu każdy kandydatzobowiązany jest do okazania
ważnego dowodu osobistego.

Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie z dal_
szego postępowania kwalifikacyjnego.

1. Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka (,,Harvard step-up test'')

Próbę wydolnościowąprzeptowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiubezkolców.

Wyposażenie:

stopień o wysokości 40 cm dIamężczyzn, 30 cm dla kobiet,
stoper,

metronom.

Wykonanie próby:

1. metronom nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę,

2. czastrwania pełnego ówiczenia: 5 minut dlamęŻczyzn, 4 minuty dla kobiet.

Przed przystąpieniem do próby, ćwiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, można
pozwolió na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kiika próbnych wejść. Na hasło ''raz''
(pierwszy takt metronomu) ówiczący stawia swą lewą stopę na stopniu' na hasło ''dwa'' (drugi
takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy cakowitym wyproście
w stawach kolanowych i biodrowym' na hasło ''trzy" (ttzeci takt rnetronomu) stawia lewą stopę
na podłodze, a lua hasło ''cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy
lewej (na podłogę)' przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwarria jednego cyklu wynosi 2
sekundy. JeŻelt cwlczący utrzymuje przepisowy rytm, moznawyłączyÓ komendę słorłną. Przy
próbie nriany rytmu naleŻy pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.

Po upĘwie czasu trwania pełnego ówiczenia kandydat siada na krześle i wykonyłvane są
trzy pomiary częstości tętnaprzez 30 sekund, począwszy od 1 nrinuty po zakończeniu próby do
1 minuty 30 sekund., następnie od 2 minuty do 2 minuty 30 sekund oraz od 4 neinuty do
4 minuty 30 sekund.

Poszczególne trzy pomiary przellczone według ponizszego wzoru dają wynik, będący
wskźnikiem FI wydolno ści organizmu kandydata:

czas pracy w sek. x 100
FI= 2 X suma trzech pomiaróW tętna

Wydolnościowy wskaźnik zmodyflkowanej metody harwardzkiej :

. 5079
80 i powyżej

1.

Ż.

3.



Kandydat, który nie jest w stanie wykonaó próby w załoŻonym czasie' powinien

przetwac próbę wcześniej. Próbę ptzerywa się równiez, jeśli cwiczący w ciągu ok. 20 sekund

nie jest w stanie skorygowaó lub utrzymaó rytmu wykonywania ćwiczenia; kandydatom tym

oblicza się wskaŹnik wydolności FI' wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości
sekund wykonyr'vania ówiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony

powyżej.

2.Próby sprawnościowe

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w -o-burlviu bcz

kolców. Test sprawn ości fizy cznej składa się z trzech prób sprawnościowych.

KaŻdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia kaŻdej z prób sprawnościowych,

z których zaliczany jest wynik korzystniej szy.

} Próby dla męzcryzn

1) Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)

Cwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drązku (nachwytem lub podchwytem) -
ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Cwiazący wykonuje podciągnięciatak, żeby

broda znalazła się ponad drążkiem' wTaca do pozycji wyjŚciowej (rarniona wyprostowane)

iponawia ewolucję.

oceniający zaliczatylko prawidłowe wykonanie cwiczenia, wymieniając kolejne liczby

zaIic zony ch p owtó rzeń.

Podczas wykonyvania ówiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

2) Bieg na 50 m

Cwiczący zajmt4e pozycję w bloku startowym. Na donośny sygnał ''startera''

rozpoczynabteg.

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

powoduje wykluozenie w danym biegu. Kandydat ma prawo do odbycia drugiego biegu

zzachowanięm 10 - cio minutowej przęrwy. Dwa falstaĘ powodują dyskwalifikację

kandydata z procesu naboru.

3) Bieg na 1000 m

Bieg odbywa się na 400 metrowej tartanowej bieżni okręznej (Żipół okrąenia).

W zalezności od ilości zgłoszen zawodnicy startująw grupach kilku lub kilkunastoosobowych.

Cwiczący zajmuje pozycję startową (niska lr-rb stojąca) przed linią startu. Na donośny

sygnał''startera'' rozpoczyna bieg.

Czas miqzony jest do momentu osiągnięcia klatkąpiersiową linii rnety. Fa]start

powoduje wykluczenie w danym biegu z mozliwościąpowtórzenie startu.

Dwa falstarty powodują dyskwalifikację kandydata z procesu naboru.



Tabela oceny testu sprawności fizycznej

Próba sprawnościowa
Wynik pozytywny

dlamężczyzn

bieg na 1000 m
w czasie nie dfuzszym ttŻ
3 minuty 29 sekund

bieg na 50 m
w czasie nie dfuzszym niż
6,90 sekundv

podciąganie się na
drażku

12 powtórzeń

) Proby dla kobiet

1) Siady proste z|eżenia Ęłem
Cwiczący przyjmuje pozycję |eŻącą tyłem (na plecach) - ręce wzdŁuz tułowia, nogi

ustabilizowanę (mogą być w lekkim rozkroku)' współówiczący przytrzymuje je

w okolicach stawów skokowych lub ówiczący urnieszcza je pod szczebelkiem drabinki.
Wykonanie Ówiczeniapolega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej.

oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby
zalic zony ch p owtórzeń'

2) Rzut piłką lekarsĘ (2 kg) znad głołvy

Cwiczący ustawia się przed linią rzutu' nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburąc z za głowę

i wykonuje rzut. odległoŚó rzutu .vqtznacza punkt, w którym pitka zetknęła się z podłozem.

Przehoczęnie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie uniewaznia
próbę.

3) Bieg wahadłowy 4 x 10m

Cwiczący ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki
(klocka). Na sygnał rczpoczyna bieg na odległośó 10 m do iinii, na ktorej ustawiona jest

chorągiewka (klocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnie do 1inii startu (me$), obiega

chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powTaca do miejsca startu na

metę.

oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ówiczący pokonał pełne odległości pomiędzy

oznaczeniami.

Tabela oceny testu sprawności fizycznej

Próba sprawnościowa
Wynik pozytyłvny

dla kobiet

rzut piłĘ lekarską (2
ks) znad głowY

rnltna odległość co najmniej
7 metrów i 80 cm

bieg wahadłowy 4 x
10m

w czasie nie dfuzszym niż
14,40 sekundv

siady proste z|eżenia
tvłem

20 powtóneń



Etap III
Test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 pytań testowych i jest przeprowadzany w wersji
papierowej. Czas trwania - 25 minut.

T e st wi edzy obej muj e prob lematykę zvńązaną z ftrnkcj o no waniem o chrony
przectwpoŻarowej i Panstwowej StraĄ Pozarnej oraz zadaIiami na stanowisku' którego

doty czy postępowanie kwalifikacyjne.

Pytania testowe zawierają4 propozycje odpowiedzi, zktorych tylko jedna odpowiedź
jestprawidłowa. ZaodpowiedŹprawidłowąkandydatowi ptzyznaje się 1punkt. Wpr4padku
nieudzięlenia odpowiedzi,udzielęnia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niz
jednej odpowiedzi na pytanie testowe' kandydatowinie przyznaje się punktu.

PoryĘwny wynik z testu wiedry osiąga kandydato który uzyŚra co najnrniej 11

punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na fym etapie postępowania

wyrosi 20.

Z udziaŁu w teście wiedzy wyklucza się kandydata do słuzby w Państwowej Strazy
PoŻartej, który podczas testu:

. korzystazpomocy innych osób;

. posługuje się urządzentami służącymi do przekazyr;vania lub od.bioru informacji lub
korzysta zmateriałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję

do wykorzystania;
. rażąco zakJócaprzebieg testu w sposób inrry niŻ okreŚlony w pkt 1 i 2.

Etap IV
Rozmowa kwalifikacyj na

Rozmowa kwalifftacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną

w trakcie której ocenie podlegaó będą

1) umiejętnośÓ ptzekazywania' odbierania i rozurnienia informacji w mowię i piśrnie oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich
zrozumienie,

2) motywacja do podjęcia słuzby w Państwowej Strazy PoŻarnej,

3) zdolnośó analitycznego myślenia,

4) umiej ętność planowania i or ganlzowania pracy.

oceniając kandydata, kuŻdy z członków komisji dysponuje pulą I2,5 punktów
mozliwych do przyznatia za każdy z vlyżej wyrnienionych obszarów. Liczbę punktów
uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycmej
Iiczby punktów przyalanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po
przecinku.

Pozytywny yynik zTozmow kwalifrkacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej

26 punktów ustalony w określony powyżej sposób.

Maksymalnahczba punktów możliwych do uryskania na Ęm etapie rvynosi 50.

Po zakończeniu trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego, komisja spotządza
arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przekłada go wtaz z arkuszami indywidualnymi ocen



kandydatów Komendantowi Powiatowemu Państwowej StraĘ Pozarnej w ostrowie
Wielkopolskim.

Zakonczenie przez komisję kwalifikacyjną III etapu naboru nastąpi w terrninie do dnia
26 lipca 2017 roku.

Etap V

Ustalenie zdolnościflzycznej i psychicznej kandydata do pe&nienia
służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania lekarskie w celu ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia

słuzby w Państwowej Strazy Pozarnej zostaje skierowanych 4 kandydatów, I<torzy uzyskali
najwyŻsząliczbę punktów po zakonczeniu III etapu naboru.

oceny zdolności ftzycznej i psychicznej zakwalifftowanych kandydatów do pełnienia

słuzby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska
MSw i A z siedzibąprzy ul. Dojazd 34, 6a-63I Poznan.

W przypadku gdy Wielkopolska Komisja Lekarska MSW i A orzeknie o braku zdolno-

ści któregoś z kandydatów do peŁrienia słuzby w Państwowej Strazy PoŻarnej, na badania

zostanie skierowany kolejny kandydat z najv'ryŻszą ilością punktów spośród kandydatów

wynienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego

Po uzyskaniu otzeczeń Wielkopolskiej Rejonowej Komisji MSW i A w Poznaniu

o zdolności fizycznej i psychicznej zakwalifikowanych kandydatów do pehrienia służby

w Państwowej Strazy PoŻarnej, komisja przedkŁada Komęndantowi Powiatowemu Państwowej

Straży Pozarnej w ostrowie Wielkopolskim listę kandydatów do przyjęcia do słuzby
w Państwowej Strazy Pozarnej.

Postępowanie kwalifikacyjne końcry się zatwierdzenienr przez ]kierownika
jednostki organizaryjnej Państwowej StraĘ Pożarnej lisĘ kandydatów do przyjęcia do
służby w Państwowej Strazy Pożarnej.

INFoRM.ĄCJE KoŃcowE
1. Bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej wostrowie

Wielkopolskim kandydat możę wnieśó do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeŻenie

do przebiegu czynności kaŻdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych

w danym etapie, nięzwŁocznie po jego zakoitczeniu lub w sekrętariacie Komendy, nie

później jednak niz do godziny ]30 dnia następnego - termin wpływu d'o sekretariatu

Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim. Kornisja rozpattzy zastrzeżenla

kandydatów do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu naboru. Informację o sposobie

rozpatrzenia zasttzeŻen kandydat zobovńęarty jest odebrać osobiście w terminie

wskazanym powyŹej.

2. Zakonczenie kazdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upĘwie terminów

określonych w harmonogramie naboru. Pubtikacja wyników poszczególnych etapów

naboru' a takŻe ich wyników cząstkowych (za wyjątkiem wyników etapu IV i V)
następowaÓbędzle do godziny 1700 w dniu, w kórym zo,sta! one przeprowadzone. Wyniki
będą opublikowane na stronie internetowej onz w siedzibie Komendy.

3. Dokumenty kandydatów,ktorzy nie zakwalifikowali się do kolejnych

będzie można odebraó w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.

//j]t
lłł3'g. m3r ił'; J#ttk lI iś::ftltlI:i


