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GŁosZBNIE

Komendant Powiatowy Państwowej StraĘ Poźarnej w Ostrowie Wielkolpolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby plzygotowawczej

w zawodzie: strażak Państwowej StraĘ Pożarnej (3 osoby)

Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: operator sprzętu specjalnego

System sfuzby: zmianowy 24148 godzin

Liczbamiejsc: 3

Miejsce pełnienia słuzby: Komenda Powiatowa Pańsfwowej Strazy Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim.

5. Przewidywany termin przyjęcia do słuzby: IV kwarta\2017 roku"

6, Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do słuzby w Państwowej Strazy Pozarnej musi

spełniaó wymagania określone w art. 28, 29 ust.7 oraz w art. 34 ust. 4 i 5 ustawy

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Strazy Pożwnej. (tj. Dz.I]. z 2016 roku poz. 603

z po źniĄszymi zmianami) :

a) posiadać obywatelstwo polskie,

b) korzystać w pełni zpraw publicznych,

c) posiadaó co najmniej średnie wykształcenie,

d) nie byó karanym zaprzestępstwo lub przestępstwo skar'bowe'

e) odznaczac się warunkami zdrowotnymi i psychofizyczfiyml potwierdzonymi

w dalszym przebiegu naboru orzeczentęm Rejonowej Kornisji Lekarskiej MSW i A
o przydatności do służby w PSP.

7. Wymagania niezbędne naprąljmowane stanowisko:

o prawo jazdy kategorii ooC"

8. Wynagania 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 zurawi samojezdnych,

. uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w spręzone powietrze,

. doświadczenie w prowadzeniu pojazdów kat. ,,C''.



Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrmych i Administracji z dnta 2I grudnia 2015 roku w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do sfuzby

w Państwowej StraĄ Pożarnej (Dz.U' z2016 r. poz. 30)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi konrisja powołafia przez, Kromerrdanta

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 służby zpoprzednich miejsc pracy lub słuzby'

o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub sfuzby,

4. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne

i specj alist y czną wyszko lenie lub po s iadane urniej ętno śc i,

5. Podpisana kserokopia dokumentu potwierdzającego posiaclanie obyvvatelstwa polskiego,

6. Podpisana kserokopia prawa jardy,

7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzarłie danych osobowych

niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego' zgodnie z przepisami

o ochronie danych osobowych - załącznik nr 1,

8. Podpisane oświadczenie o korzystantu z peŁri praw publicznych_ załącznik nr 2,

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

załącznik nr 3,

10. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania na stronie internetowej KP PSP w ostrowie Wielkopolskim otaz

w siedzibie Komendy _ załącznik nr 4,

11. Dokument ubezpieczęnia NNW lub ewentualnie podpisane ośviadozenie kandydata, Że

nie będzie wnosił roszczen w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku

nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania _ załącznik nr 5,

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

nościowej' teście sprawnoŚci ftzycznej, próbie wysokościowej i sprawdzianie zpŁywanta

wystawione nie wcześniej niż 30 dni ptzed dniem przystąpienia do tego testu _ załącznik

nr 6 (doplszcza się przedstawienie powyzszego zaświad czenia bezpośrednio przed

przystąlieniem do testu sprawn ości ftzy cznej),



UWAGA !

Druki do pobrania na stronie internetowej h!lp-',:ł'ł-11.{:$:||?!Ł.'p.{jŁtl|.p.pil, 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 dotyczące postępowania kwalifikacyjnego moŻna równiez

uzyskaó w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim, ul. Stefana

Batorego 21 pok. nr 6., lub telefonicznie pod numerem: 62 332 42 63"

Honorowane będą vłyŁącznieoświadczenia i zaświad czenialekarskie sporządzone na dru_

kach pobranych ze strony internetowej b11&. -!!'i!.ll1|i)1ł:.s$13"p'&-p.jl!., 1ub pobranych

w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

PrzedŁoŻerue innych dokumentów (druków) niz wyszczególnione w niniejszym ogŁosze-

niu, niezłożenie w terminie do dńa 12 |lpca2017 r. (liczy się data wpĘnuu do sekretariatu

Komendy) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy oświadczenia

wymienionego W ogłoszeniu lub zŁoŻenię dokumentu niespełniającego wymagań

określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty 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:

ooNabór 2017 - zmianowyo imię i nazrvisko") lub listownie (liczy się bezwzględnie data

wpływu dokumentów do jednostki - nie data nadania tj. do dnia 12 LĘca 2017 r.) na

adres:

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie WielkopoJlskim,

ul. Stefana Batorego 21' 63-400 Ostrów Wielkopolski

Postępowanie rekrutacyjne składa się z czterech etapów :

) Etap I. Weryfikacja kompletności dokumentów oraz określenię ilości punł1ów za

posiadane uprawnienia i specjalnoŚci (bez udziafu kandydatów).

o cena sprawno ści fizy cznej - o cena za|iczony l nieza|lczony "

Rozmowa kwalifikacyjna.

Ustalenie zdolności ftzycznej i psychicznej do pekrienia sfuzby

w Państwowej Strazy Pozarnej



Harmonogram naboru

Etap I

Czynność l zadanie Data Godzina Miejsce

. ZłoŻenie
dokumentów

W dni roboczę do dnia:
12lipca 2017 r. (środa)

do godz. 1530

Sekretariat lub Kadry Komendy
Powiatowej PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

lub za pośrednictwem pocŹy
. Weryfikacja

dokumentów
Do dnia

14lipca 20t7 r. (piątek)

Etap II

Czynność l zadanie Data Godzina Mi,ejsce

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

Salka sportowa Komendy Powiatowej

PSP w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Stefana Batorego 21

. Bieg na 50 rą

. BieB na 1000 m.
20lipca Ż0l7 r.

(czwartek)
od godz. 8oo

Stadion KS ,,STAL"
przy ulicy Kusocińskiego i
w Ostrowie Wielkopolskim

' Pł}'wanię
na dystansie 50 m. 21 lipca 2017 r. (piątek) od godz. 10oo

Pł1łlralnia ,,Wodny Raj'' przy III Liceum
ogólnoksźałcącym w ostrowie
Wielkopolskim ul. Wojsk-a Polskiego 17

. Podciąganie na
drążku, 2L lipca 2017 r. (piątek) od godz. 1 1oo

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

. Wejście na drabinę
21 lipca Ż017 r. (piątek) od godz. 12oo

Plac Komendy Powiatowej PSF
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Stefana Batorego 21

Etap III

Crynność l zadanie Data Godzina Mńejsce

. Rozmowa
kwalifikacyjna

24lipca20l7 r.
(poniedziałek)

^00oo gooz. ó
Komenda Powiatowa PSF w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stęfana Batorego 21

Etap IV

Czynność l zadanie Data Godzina Mfrejsce

. Ustalenie zdolności
fizycztej
i psychicznej do
pełnienia służby w
Państwowej Strazy
Pożarnej

sierpień 2017 r.

Wielkopolska Rej onowa Komisj a

Lękarska MSw i A w Poznaniu

uI. Dojazd 34,6a-63 i Poznań

//t

pł



UWAGA !

Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do

zmiany ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względu na warunki

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrme.

Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane

na stronie internetowej Komendy, Biuletynie trnformacji Publicznej oraz w siedzibie

Komendy PoWiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rekrutacyjna przyzrw każdemu kandydatowi numer identyfrkacyjny' pod

którym będzie następowała publikacja wyników poszczegóInych etapów postępowania

kwalifikacyjnego

O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony za

pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) lub poczty elektronicmej (e_mail).

Kandydat zostanie natomiast poinformowany osobiście o przymIanym numerze

identyfikacyjnym w przypadku osobistego zŁoŻerua dokumentów w siedzibie Komendy.

Przed przystąpieniem do kazdego etapu postępowarria kandydat zobowiązatly jest do

okazania dokumentu potwierdzającego jego tozsamoŚć (dowod osobisty lub paszport)

Etap I

Ocena kandydata na podstawie przedłożonych dol<umentów.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów

zŁożonych przez kandydatów oraz w oparciu o nie, dokonuje oceny spełnienia wymagań

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

kwalifikacji i określenia zviązanej z tym llczby puŃtów za poszczególne uprawnienia oraz

Sumy punktów.

Svstem punktowv stosowanLdo oceny pref'erencii z fitułu posiadanego
przez kandydatów do służbv w Państwowęi-Strażv P-ożarnei wyksztą-łcenia,

wvszkolenia lub posiadaLych- umieiElności

wyszkolenie pozarnicze w Państwowej Stazy PoŻarnej ukończony kurs podstawowy
(kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów,

wyszkolenie pozarnicze w Państwowej Stazy Poianej - ukończony kurs uzupełnia-
jący (podoficerski) (kopia świadectwa i.rkończenia kursu) - 20 punktów,

wyszkolenie poŻarnicze w Państwowej Stazy Pożarnej - ukończone szkolenie
podstawowe w zawodzie struŻil<-20 punktów,

1)

2)

3)



5) wyszkolenie pozarnicze w Państwowej Stazy Pozarnej _ posiadanie tytułu

zawodowego inzynier pozarnictwa (kopia dyplomu) - 30 purnktów,

6) wyszkolenie pozarnicze w ochotntczej Strazy Pożarnej - ukończone SP + KPP* (kopia

zaświadczęnia o ukończeniu kursu) - 10 punktów,

7) wyszkolenie poŻatnicze w ochotniczej Strazy Pozarnej _ ukończone SP + KPP + RT*
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - n5 punktów,

8) wyszkolenie pozarnicze w ochotniczej Strazy Pożartej - ukończone SP + KPP + RT +

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

szkolenie podstawowe strazaków ochotniczych StraŻy Pożarnychwedług pfogramu

z dnia 1 7 listopada 2015 r. - 20 punktów)

9) wykształcenie vrryŻsze tnĘnier w specjalności inzynieria bezpieczeństwa pozarowego

uzyskane w SGSP (kopia dyplomu) - 15 punlctów,

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.

z2013 r' poz.757, zpoźn. zmian.) (kopia dyplomu) - 15 punktów'

11)prawo jazdy kat. CE (kopia prawa jardy) 
- 10 punktów',

12)prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy) 
- 15 purrktów,

l3) inne kwalifikacje lub uprawnienia: w sumie_d-ą_l5 purr}lirv:

. uprawnienia do obsługi podnośników (kat. I P zakres uprawnień - podesty ruchome

przejezdne: montowarre na pojezdzie) - 5 punktów,
. uplawnienia do konserwacji podnośników (kat. M II zakres uprawnień - podesty

ruchome przejezdne: montowane na pojezdzie) _ 3 purnktów,

. uprawnienia do obsługi urządzeńtransportu bliskiego - zurawie (kat. II Z, zil<res

uprawnień - zurawie przenośne) _ 5 punktów,
. uprawnienia do konserwacjiurządzeńtranspoftu bliskiego - Żurawie (kat. M II

zakres uprawnień - Żurawie przenośne) - 3 punktów,
. uprawnienia do napeŁriania zbiorników przenośnych w spl"ęzone powietrze -

5 punktów,
. minimum rocme udokumentowane dośrł,iadczenie w p.J*udr.rriu pojazdów

cięzarowych _ 3 punkty.

14) dopuszcza się ptryztatiepunktów zazatrudnienie powyzej 12 miesięcy w sfuzbie

cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP,

przy realizowaniu zadan zblizonych do zadanna stanowiskr.l na które prowadzony jest

nabór - 15 punktów.

Maksymalnaliczba punktów do uzyskania na Ęm etapie vrynosi 60.

Nie będa brane pod uwage dokumentv tvmc?asowe. ?ąiwf,a,dcze-nia i oświadQzenia

o posiadanvch kwalifikaciach i uprawnieniach itp.

|JU*\ ł'



Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

z wy Ższąwarto śc ią punktową.

9 i 10' punkty sumuje się z zastrzezeniem, że jeŻe|i ich suma jest większa niŻ 30, to do

dalszego postępowan ia przyjmuje się 3 0 punktów.

na stanowiskazwiązane bezpośrednio zudziałem w działaniachratowniczo _ gaśniczych.

Wyj aśnienie użyfych skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe strazaków ratowników oSP

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

trwania naboru),

RT _ Szkolenie z zakłesu ratownictwatechntczttego dla sttaŻaków ratownikóv' oSP,

Rw _ Szkolenie strazaków ratowników oSP w zakresie działail'przeciwpowodziowych

or az r atownictwa na wodach

SGSP - Szkoła Główna Służby PoŻarniczej,

Etap II

ocena sprawności fizy cznej obej muj e:

1. Próbę wydolnościową - wg zmodyfikowanej metody hanwardzkiej.

2. Test sprawności fizy cznej.

3. Sprawdzian z umiejętności pływania.

4. Próbę wysokościową.

ocena sprawności fizyeznej odbywa się w sposób i na zasadach określonych

w rczporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrmych i Administracji z dnia 27 puŹdziernika 2005

r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktyczrych

badan lekarskich oraz okresowej oceny sprawnośct {tzycznej strazaka Państwowej Strazy

PoŻarnej (Dz. U. zŻ005 r. Nr 261, poz.2I9I zpóźniejszymi zmianami).

UWAGA !

na poziomie minimum 80.

dopuszcza się do prób sprawnościowych.

ważnego dowodu osobistego.

szego postępowania kwalifikacyj nego.



1. Próba wydolnościowa - zmodyfrkowana metoda harwardzka (,,Harvard step_up test'')

Próbę wydolnoŚciowąprzeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców.

Wyposażenie:

1. stopień o wysokości 40 cm dlamęŻczyzn, 30 cm dla kobiet,
2. stoper,

3. metronom.

Wykonanie próby:

1. metronom nastawiony jest na r1Ąm lłOudęrzeń na minutę,

2. czas trwania pełnego Ówiczenia:5 minut dlamęŻczyzn, 4 minuty dla kobiet.

Przęd przystąpieniem do próby, ówiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, moźma

pozwolió na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz ki1ka próbnych wejśó. 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) ptzy całkowit5,m wyproście
w stawach kolanowych i biodrowym' na hasło ''trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę

na podłodze' a na hasło ''cŻery" (crularty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy

lewej (na podłogę)' przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2
sekundy. JeŻęli cwiczący utrzymuje przepisowy rytm, moznawyłączyć komendę słowną. Przy
próbie zmiany rytmu naleŻy pomóc ówiczącemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są
trzy pomiary częstości tętnaptzez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do
1 minuty 30 sekund', następnie od 2 minuty do 2 minuty 30 sekund oraz od 4 nrinuty do

4 minuty 30 sekund.

Poszczególne ttzy pomiary przeliczone według ponizszego wzoru dają wynik, będący

wskźnikiem FI wydolności or gatizmu kandydata:

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

Wydolnościowy wskaźnik zmodyflkowanej metody harwardzkiej :

,-',,.r*2 "-,2,,...'., j..:::. :: - .:.' ::

80 i powyżej

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w zaŁożonym czasie, powinien

ptzerwac próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli ćwiczący 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 wykonywania ówiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówionY 

/powyŻej. 
-'J -'-_--- 'J--_--_!- _-' '' -r- 

/ l l
l ł'P'tilt

Wskaźnik wydolności



2. Próby sprawnoŚciowe

Testysprawnościftzyczle1przeprowadzasięwubiorzesportow;,łn,w-o&uwiubez
kolców. Test sprawn ościftzycznej składa się z trzech prób sprawnościowych'

KuŻdykandydat ma prawo do drłukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych'

z ktorych za\tczany iest wlmik korzystniejszy'

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

CwiczącyzajmujepozycjęwzwisienadrąŻku(nachwytemlubpodchwytem)_
ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu' Cwiczący wykonuje podciągnięciatak' Żeby

broda zna|azłasię ponad drąŻkiem, wTaca do pozycji wyjściowej (ramiona w1rprostowane)

i ponawia ewolucję.

oceniaj ący za\icza tylko prawidłowe wykonanie iwiczenia, wymieniaj ąc kolejne Liczby

za\ic zony ch p owtórzeń'

Podczaswykonywaniaćwiczęniadozwolonajestpracanógitułowia.

Tabela oceny testu sprawności fizycznej

2) Bieg na 50 m

Ćwiczący zajmuje pozycję w bloku startowym. Na donośny sygnał ''startera''

rozpocrYnabteg.
Czasmierzonyjestdomomentuosiągnięciaklatkąpiersiowąliniimety.Falstart

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

zzachowaniem 10 _ cio minutowej przerwy' Dwa falstaffy powodują dyskwalifikację

kandydata z Procesu naboru'

3) Bieg na 1000 m

Bieg odbywa się na 400 metrowej tańanowej bieŻni okręznej (2 i pół okrążenia)'

W za.eŻnosci od ilości zgłos zęnzavłodnicy startująw grupach kilku lub kilkunastoosobowych'

Cvłiczącyząmujepozycjęstartową(niskalubstojąca)przedliniąstartu.Nadonośny
sygnał''startera'' r ozpoczyna bieg'

Czas mjerzony jest do momentu osiągnięcia klatkąpiersiową linii mety' Falstań

powodujewykluczeniewdanyrnbieguzmożliwościąpowtórzenięstartu.
Dwafalstartypowodujądyskwalifikacjękandydatazprocesunaboru.

Wynik porytYwnY
dla kobiet

Wynik pozyĘwny
d|amężczyznPróba sprawnościowa

w czasie nie dłuzszym niz
3 minuW 40 sekund

w czasie nie dłuższymn\z
3 minutv 29'sekundbieg na 1000 m

w czasie nie dfuższymn\Ż
7,70 seku

* .'u'i. nie dhlŻszym ntŻ

6,90 sekundbieg na 50 m

L2 powtórzeń



3. Sprawdzian z umiejętności pływania

Sprawdzian z umiejętności pĘwania ptzeprowadza się w stroju kąpielowym bez
pr zy r ządów pomo cniczych'

Sprawdzian lznaje się za zaliczony,jezeli kandydat przepĘnfl 50 m dowolnym stylem

w czasie nie dłuŻszym niż 60 sekund . Czas Iiczany jest od sygnału Startera (z poziomu wody
bez skoku) do momentu dotknięcia ściany basenu jed''ą lub obiema dłońmi po przepĘnięciu

całego dystansu.

4. Próba wysokościowa

Sprawdziarr lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaIiczony, jeŻeli asekurowany

kandydat samodzielnie wszedł na wysoko ść 20 m na drabinę nręchaniczną ustawioną pod

kątem 75'.
Test sprawności fizycznej, sprawdzian z unriejętności pĘłvania oraz próbę

wysokoś ciową o cenia się dychotomicznie rrzaliczony / miez|iczony'' .

Wynikiem końcołvym oceny testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kan_

dydata zahczeń ze wsrystkich konkurencji składających się na ten test.

Etap III

Rozmowa kwalifikacyj na

Rozmowa kwalifi kacyj na przepro w adzona będzie przez Ko misj ę rekrutacyj ną
w trakcie której ocenie podlegaó będą

1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwaranĘący ich
zrontmienie,

2) motywacja do podjęcia słuzby w Państwowej Strazy Pozarnej,

3) zdolność analttycznego myślenia,

4) umiej ętno Śó p larrowania i or ganlzowania pracy.

oceniając kandydata' kuŻdy z czŁonkow komisji dysponuje pulą I2,5 punktów

możliwych do przyznania za każdy z wyżej wymienionych obszarów. Liczbę punk1ów

uzyskanych w trakcie rozmowy kwaiifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycmej

Iiczby punktów prryz;ranych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po

przecinku.

Pozytywny wynik Z rozmow kwalifikacyjnej osiąga kandydat' który uzyska co najmniej

26 punktów ustalony w określony powyżej sposób.

Maksymalnaliczba punktów możliwych do uzyskania na tyrn etapie wynosi 50.

Po zakończeniu trzeciego etapu postępowania kwalifikacyjnego' komisja sporządza

arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przekłada go wTaZ z ałkuszami indywidualnymi ocen

kandydatów Komendantowi Powiatowemu Państwowej Strazy Pozarnej w ostrowie

Wielkopolskim.



Etap IV

Ustalenie zdolności ftzycznej i psychicznej kandydata do pełnienia
służby w Państwowej StraĘ Pożarnej

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

słuzby w Państwowej Strazy Pozarnej zostaje skierowanych 4 kandydatów, I<tórzy uzyskali
nĄwyŻsząIiczbępunktów po zakonczeniu III etapu naboru.

oceny zdólności ftzycznej i psychicznej zakwalifikowanych kandydatów do pełnienia

słuzby w Państwowej Straży PoŻarnej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja Lękarska

MSW i A z siedzibąprzy ul. Dojazd 34, 6a-631 Poznań.

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

ści któregoś z kandydatów do pełnienia słuzby w Państwowej Strazy Pozarnej, na badania

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

wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego

Po uzyskatiu orzeczeń Wielkopolskiej Rejonowej Komisji MSW i A w Poznaniu

o zdolności fizycznej i psychicznej zakwalifikowanych kandydatów do pełnienia służby

w Pństwowej Straży Pożarnej, komisja przedkłada Komendantowi Powiatowemu Państwowej

StraŻy PoŻamej w ostrowie Wielkopolskim listę kandydatów do przyjęcia do słuzby w
Państwowej Stazy P ożarnej.

Postępowanie kwalifikacyjne końcry się zatwierdzeniem przez kierownika
jednostki organizaryjnej Państwowej StnaĘ Poźannej listy kandydatów do przyjęcia do

służby w Państwowej Strźy Pożarnej.

INFORM,ĄCJE KoŃCowE
Bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Ostrowie

Wielkopolskim kandydat możę wnieśó do przewodniczącego komisji pisemne zasttzeŻęnte

do przebiegu czynności kazdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych

w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu lub w sekretariacie Komendy, nie

później jednak niz do godziny 730 dnia następnego - termin wpłyv'ru do sekretariatu

Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim. Ęomisja rozpatrry zasttzeŻetia

kandydatów do czasu rczpoczęcia kolejnego etapu nab,cru. informację o sposobie

rozpatrzenia zastrzeŻen kandydat zobowiązany jest odebraó osobiście w terminie

wskazanym powyżej.

Zakończenie kazdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upĘwio terminów

określonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów

naboru' a takŻe ich wyników cząstkowych (za wyjątkiem wyników etapu III i IV)
następowaó będzie do godziny L700 w dniu, w którym zostały one przepIowadzone" Wyniki
będąopublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Komendy.

J. Dokumenty kandydatów,którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

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