
Konlł:'n,da Pow'iatower |Państwowej Str'łr:;i:,/ Pożarnej
6'.|1 400 ostrów V/irll,kopotski, u[. l:iittlrrrego 21

tet. lli;i: 332 42 90 sekre1]]:t[iłt 62 33z 4Ż 60 i irl| 62 33z 4Ż95
http:,, i v,rww.ostrow.psp.wli.rp, pl/ e-mait: kppspos,t rc v{@psp.wlkp. pl

il,i1lrrl.K.l I 1 0.I .201 8 ostrów Wie ll:qlolski' dnia 20 lute:lp .i|0l8 roku

oGł:,fllszENIE
]:li.omendant Porł'i'ił[rcwy Państwowł::j i:iitraży Pożarnei u,, rl.'l'strowie Wielkrlpru'lskim

ogłźl$lla nabór kandydłlłtiw do służby prlr;';,';1otowawczei

w zawc r:jl;l;.ir:: strażak Pańliilr'vowej Straży Ptl :ił.rnei (1 osoba)

lt. Stanowisko sTA jii1''il'sTA - etat doceJ]rl'ni;v; główny księgołu;;,'

li|,' System służby: cr:luil;łienny 8 godzin
.1f,, l.,iczba miejsc: I
,:l,' Miejsce pełnienli::' służby: KomenL,cla Powiatowa l:'illrstwowej StraĄ' 'l1ożarnej

rv ostrowie Wie lflrłlpolskim.
:i!i', Przewidywany te:nłl]n przyjęcia do słu:lb'l': I półrocze 201ii r'llku.
tii. Kandydat, ubie1rrłiar:y się o przyjęcio rJo służby w Pall,t1t,'''owej Straży Pożrlr;rrej musi

spełniać wymag,u:l1il określone w a1'. .,l8, 29 ust.1 orźl;l .l'\,art. 34 ust' 4 i .li ustawy
z dnia 24 sierpnl.a J 991 r. o Państv'r:riłr:j Straży Pożanlr:j' ftj. Dz. U. z j,Lr].l 7 roku
1loz. 1204 z póŹnie'i:l:z1rni zmianami):

a) posiadać ołl1,uri;rtelstwo polskie,
b) korzystaó v,' 1l,;l]hri z praw public:łrry r::]r,

c) posiadać ccr :rr ilLi mniej średnie w)'il. :i illałcenie,

d) nie byó kar::-rlyIn za przestępst\Ą'l] .lr'Lb przestępstwo s]lllibo\ e,

e) odznaczać ,i;ię r,l'arunkami zdrov'l':lin'y'mi i psychofizy<:l;llll,,mi potwierdzony ll j'

w dalszym 1lurlbiegu naboru or::tr::;l:niem Rejonowej li.r:łnisji Lekarskiej l,,15l\V i A
o przydatno ri'r::i do słuŻby w PSP'

il prrnadto ze względrl nn charakter stanov':ilil.llr karrdydat do słu j:lLt':

f) nie może/ lbi'li: prawomocnie sk:ł,:illry za przestępstwr:l pł'żeciwko mieniu, 1ltl;lrlciwko
oblotowi g rl slpodarczemu, przer.liv,,|,lo działalności in:jl]'Vriucji państwowycll ,:irllz

samorządrt nlYtorialnemu, przt.l'lu',ko wiarygodnośc i r'l,,ikumęntów lub zeL

prŻestępsfń' (l l ikarbowe
i: i:I,,:

g) musi spełrria,Jl.jeden z warunkórr', łl których mowa \Ą'tl.l:1] 54 ust. 2, pkt 5 tlsltit,ły

z dnia 2'7 r;ir:rpmia 2009 roku o li.rilrrnsach publicznych ti..Dz.IJ.22013 rok r.i. ploz. 885
z póŹniejs:l:'yrlri zmianami) tj':

. mieć ukończ<:r:ll r:konomicme jed::ltllite studia magistersl],l:i';:, ekonomiczne \^"lijil;li]Ze

studia zawodrliłr':' uzupełniające el.:rln,:miczne studia ffLilp j]jterskie lub ekonorrlir:zne

studia podypl,:łrlrlwe i posiadać ct' nłrimniej 3łetnią pli:'llr1'kę w księgowośc L',



. mieć ukończolxlł szkołę średnią, pol':i'i:ealną lub pomaturrr|ną szkołę ekonomicllll'ą i
posiadać co nłljnlniej 6-cio letnią pra-ktykę w księgowośr::i.'

r być [pisaną/:'rrn do rejestru biegłych rewidentów na pocl,il'arvie odrębnych prlt:pisów,
o posiadać cefi;''1'!ikat księgowy uprar',' n.iaj ący do usługowr::lIo prowadzenia ksiąp;

rachuŃowych rrlbo świadectwo krvlllifikacyjne uprawnia.jące do usługowego'

prowadzenia liliąg rachunkowych elLbo świadectwo kwali1'ikacyjne uprawnia'j1r,::e do
usługowego prrrrvadzenia ksiąg rac hlulkowych, wydane lta podstawie odrębll.,,'ch

przepisów.

'J',' Inne wymagania niezbędne na przyjmrl',vane stanowisko:

r prawo jazdy lialegorii ,,Bn'

i|li'' Zakres czynnośc i nil stanowisku:

a) nadzór i prłl',',lirdzenie gospodarl:'i finansowej KomenIj'y

b) planowanic i rcalizacja brdzetu l[,i..omendy,

c) prowadzeni'r;: rachunkowości Ko n::rendy,

d) wykonywan li': dyspozycji środka'nri pieniężnymi,

e) przestrzegarr ie terminowości i zlll'iad roz|tczen pienię;;in'vch,

f1 roz1iczane 1lotlatku dochodowełłl od osób flzyczlrych. sporządzanie dekl;łmcji'
g) spotządzanj,,: bilansu, plowadzel'lilj sprawozdawczośr:J lrudżetowej i podatll'l:rrłej.

h) nadzór na.rli prawidłowością 1lrzebiegu i lozlic'll'cnrie inwentaryzac'ji majątku
Komendy,

i) opracowani'c projektów dochodłi',,,' i wydatków budŻel,crłych,

Postępowanie kr,''lll ifikacyjne odbyw;l się zgodrue z Roi:1rorządzeniem Minill1m Spraw
'l'l'ewnętrznych i Ar:lnrinistracj i z dnia .i!1 grudnia 2015 łrr.liu w sprawie poslr1rowania

ii ''i/alifikacyjnego w ltosunłu do kandt,dalów ubiegającyc'h się o przyjęcie dr: służby

w Państwowej Straż1' l]'clŻamej (Dz.U.z 2lJ1ló r. poz. 30)

Postępowanie klł'nlifikacy'ne prze1lrrowadzi komisja prlwołana przez Ko]mendanta

x]'owiatowego Państlvrlrvej StraĘ Pożarnł:i rv Ostrowie Wie Jlilrpolskim

|'|rYMAGANE DoKll'l''MENTY I ośwIAnCZENIA

lL' Podanię o przy.jr;:;lie do służby w Panll'wowej Strazy Pożarnej (podpisane),
'.i!. Ży ciory s (podpi u,r'ny),

.it. Podpisane kserti}r'opie świadecfw pra|\' lub słuŻby z popr:'l:r1nich miejsc pracy Jlutl służby,

o ile wcześniej li'andydat pozostawał ,,'i Stosuntu pracy lull :lłuŹby,

,'l. Podpisane kser{]iliopie dokumentórł' prltrłierdzających 1l,l-lsiadane wykształł:nJie ogó1ne

i specjalistycznr:: ' 
'rlryszkolenie lub pc'liadane umiejętnoścł,

ii. Podpisana ksero|]ll]pia dokumentu po ti,riierdzającego posiarJ'irnie obywatelstwa ]::r,:llskiego,

t5. Podpisana kseroLlrpia prawa jazdy,

']I. Podpisane ośrł'iiadczenie o rł1rażclr'ritt zgody na przc trvarzanie danych r:rsobowych

niezbędnych do r,lalizacji procesu polltępowania kwalifik.ll'r:yjnego, zgodnie z przepisamj

o ochronię dan1'ch osobowych- załąał.':i:,nik nr 1,



i!l. Podpisane oświai.lczenie o korzystanir'l z pełni praw publił^:;l:ltych - załqcznik nł ir.,
!}. Podp'sane oświl'r.rlczenie o niekara1r'r rl ści za przestępst\Ąi;' lub przestępstwo i;l':al'bowe -

załqcznik nr 3,

l|0. Podpisarre oświildczenie o niekaralr:r.l' ści za przestępst\łl) przeciwko mieniu' przeciwko

obrotowi gostrlo rlarczemu' przeci;l''lco działalności inst1tucji państworł'1ic h oraz

samorządu ter5't,lrialnemu' przeciwli:,l' wiarygodności dc'lli:rrrnentów lub za prlł-'stępstwo

skarbowe - eałr1t.'ł:nik nr 4,

lll. Podpisane ośrł'ia,:lczenie o zgodzit:: na publikację w1rlików poszczególn1,r::'h etapów
postępowania t'ta stronie 'ntemetrrrł'ej KP PSP w O'strowie Wielkopol'l;.l<im oraz

w siedzibie Korru::ndy ' załqcznik nr '\''

ll2. Dokument ubez1lieczenia NNW lub rlrventualnie podpisane oświadczęnie kanr:lLydata, że

nie będzie wnos.ił roszczeń w stosul']'}('u do Komendy i jr,:'i lunkcjonariuszy w przypadku

nieszczęśliwegrl łlypadku w czasie pł'liitępowania _ załqc r,łłik nr 6,

.ll3. Aktualne zaświlrlczenie lekarskię' d ll1ruszczaj ące kandytlr'rl.a do udziału w prłillie wydol_

nościowej, teścirl: siprawności flzyczn;:,j oraz próbie wysotrl',.llściowej wystawion,l: nie wcze-

Śniej niż 30 dni plrzed dniem przystąpierria do tego testu.- 't;ułqcznik nr 7 (dap,l.lszcza się
przedstawienie 1::,OwTższego zaświad,l]1enia bezpośrednicl przed przystąpienieln do testu

sprawności fi zyr:: ;łrej),

r1.,.\vAGA !

Druki do pobralli,:t na stronię intemel',:rrvej httE-//wrł'w.os1row' psrl.rł'lkp.pl/, luł:' r,v seketa-
riacie Komend r, Powiatowej PSP v,i Ostrowie Wlkp., r.rl. Stefana Batorego ill w dni
robocze w godzin.ach od 730 do 1530.

Poszczególne in'1brmacje doĘczącr:: postępowania krł'rllifikacyjnego moż a również

uzyskać w sied;,:ibie Komendy Pon'ir :owej PSP w ostrtr,/,,ie Wielkopołskim. ul. Stefana

Batorego 21 poir.. m 6., lub telefonic:rnie pod numerem:6.,). 3112 42 63.

Honorowanę bęrlr:L wyłącznie oświadł::łenia i zaświadczeniil lekarskie sporządzllne na dru-

kach pobranych:.e strony 1n1.mgt0u''ej http/llłupsqorv.psp.w]kp.pV, lub |rr:branych

w seketariacie l(.r.rmendy Powiatowi:j PSP w Ostrowie Wl,llkopolskim.
Przedłożenie inn''vch dokumentów (iill'rków) niż wyszczelrńlnione w niniejsz1'nl ogłosze-

niu, niezłożenit:, w terminie do d.Lria 8 marca 2018 .'1;, (liczy się data n,;:Ęnłu do

Se]rretariatu Klll:tenĄt) kompletu dlkumentów, brak .irll;'iegokolwiek dokunlentu czy
oświadczenia ,,v'1;lnienionego w oglrrszeniu lub złoŹerril: dokumentu niespr::lniającego

wymagń okre ś}iorrych w ogłoszeniu spowoduje odrlr'łcenie oferty kancl'"clata juŹ

w I etapie postę1u:,rvania kwalifikac1 jr:l';go.

Dokumenty kanrlydaci składają i:'liobiście w zaklej c,:n ej kopercie w s,,:l:'retariacie

Komendanta lłJwiatowego PSP w ostrowie Vrielkopolskim (z rl.r:piskiem:

,,Nabór 2018 - ill1ilówny księgowy, imię i nazwisku.' t lub listownie t'liozy się

bezwzględnie cll,ńa wpływu dokumr;:ntów do jednosti<i nie data nadania t.j' do dnia

8 marca 2018 r. I na adres:

Komenda PowiiiitLtowa Państwowej lliitraĘ Pożarnej w (.istrowie Wielkopohliłiln,

ull. !śtefana Batorego :;|l]l' 63-400 Ostrów \rii ielkopolski



Jl''ostępowanie rekrutl;acyjne składa się z pięciu etapów :

) Etap L

) Etap II.

P Etap III.

) Etap IV.
) Etao V.

\'lv ł:lryfikacja kompletrrlrici dokumentów oril:;ł określenie ilości pl'lLLiiktów za

prrl tłiadane uprawnienia i specj alności (bez r'r,J ziału kandydatów)'

(,tclena spralvności fiz1'ł:lznej - ocena zalicz l n ylniezaliczony.

1 tr,;t z wiedzy,

R.c':;rmowa kwalifikacy i r:ra.

l.|staienie zdolności fi7ricznej i psychicznej r:l,: pełnienia służby

r.r I)aństwowej StraŹy l)i'iŻamej

Harmomogram naborn.il

Czynność / zadanie Data

Etap I

T c*'ir" Mir:risce

,, Złożen'e
dokumentów

W dni robocze do rlnia:

8 marca 2018 r.
(cZwańek)

do godz. 153!

Seketariat lub Kadr1' ęgrn..6'
Powiatowej PSP w Cri;trowie

Wielkopolskim ul. lit.r::'lana Batorego 2l
lub za pośrednicfuvell poczty

' weryfikacja
dokumentów

Do dnia
9 marca 2018 r.

(piątek)

Etap ll
Crynność / zadanie Data Godzina Miłjsce

' Próba harwardzka 12 marca 2018 r.
(poniedzialek )

od godz. 9oo

Salka sportowa Kotr t:ndy Powiatowej

PSP w Ostrowie Wi,llkoPolskim
ul. Stefana Batoregłl ) 1

' Bieg na 50 m,

' Bieg na 1000 m.

',' RŻut piłką lekarską
(2 kg) znad głowy

' Bieg wahadłolry
'4xl0m

" siady proste z
1eżenia tyłem

' Podciąganie na
drążku' ......

' Wejście na drabinę

l4 marca 2018 r.
(środa )

od godz. 8oo

Stadion KS ,,STAL"
przy ulicy Kusocińslliego l
rv Ostrowie Wielkopr:'lskim

od godz. 100')
Komenda Powiator','i:t PSP w Ostrowte

Wielkopolskim ul. Slerf'ana Batorego 2l

od godz. l2oo
Komenda Powiator','r:r PSP w Ostrowte

Wielkopolskim ul. llitefana Batorego 2l

Etap III

Komenda Powiatov"r:r PSP w

Wielkopolskim ul. llitefana Bf{rego 2l
[5 marca 2018 r.

(czrvartek)



Etap lY
Czynność / zadanie Data Godzina Mir jsce

fi Rozmowa
kwalifikacyjna [6 marca 2018 r.

(piątek)
od godz. l0o'l

Komenda Powiator','rl PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. lli*:t-ana Batorego 21

Etap V

Czvnnośó / zadanirl I)ata Godzina Mir:rjsce

' Ustalenie zdolnoścj
Ilzycztej
i psychicznej do
pełnienia służby w
Państwowej Straży
Pożamej

marzec/kwiecień li| l'll8 r.

Wielkopolska Rejor cr wa Komisja
Lekarska MSW i A ,ł' Poznaniu

ul. Dojazd 34, 60-6.:i 1 Pomań

n.rwAGA !

Komendant .ltowiatowy PSP w t.)strowie Wielkopols]iim zastrzega sobir,: prawo do

zmiany wv'' terminów poszczlj [!'ólnych etapów niil]oru Ze względu rtlr warunki

atmosferycztrr] lub inne czynniki'1li:l\Ąnętrzne.

Informacje o j'lakwalifikowaniu dr::' następnego etapu |,l]stępowania będą otrlr'rblikowane

na stronie irlti:metowej Komendv, Biuletynie Infornr'u:.ji Publicznej orat: ,,v siedzibie

Komendy Po,,','iatowej PSP w Ostro\'vie Wielkopolskinr.

Komisja Rel;rLftacyjna przyzna |;.aŻdęmu kandydato',ł i numer identyfik::lcyjny, pod

którym będzir;: następowała publiIl,rcja wyników poszl:;::egó1nych etapów 1il'ri;tępowania

kwalifikacyj nr.lgo

o przydzielłnym numerze iderl':u'fikacyjnym kand','clat zostanie powiar'iomiony za

pośrednictwrj]]l't wiadomości tek:ittlwej (SMS) lub pocŹy elektroniczi'lł,i (e-mail).

Kandydat Z0i;tanię natomiast ;r,l'rinformou'any oscl]:liście o pŹyznan)'nl nunerze

identyfikacy in'ym w przypadku o:;rlbistego złożęnia do]' r.rmentów w siedzibir,: Komendy.

Przęd przysl :I]pi eniem do ka:żdego rtapu postępowania l:łurdydat zobowiąall'l jest do

okazania do]:;Mnentu potwierdzairl,;ego jego tożsamoś(:i l'dowód osobisty lub paszport)

lEtap I

ocelnn kandydata na por1lstawie przedłożom',ł]h dokumentów.

Komisja kwll)'1fikacyjna dokonuj,,: przeglądu i sprawc1li:,r:nia kompletności d(]kumentów

i:łożonych przez ktl.nrdydatów oraz w O|]arciu o nie, dokonlrje oceny spełnienJł wymagań

tlkreślonych w usta',łie, a także oceny clrlkumentów dotyczął:i'ch posiadanego \Ą'j, Li'ształcenia,

I,llvalifikacj i i okeślr::nia zvłtązanej z tynl. 1iczby punktów z:l poszczegó1ne uprai;rnienia oraz

r1umy punktów.



SYstem punloi:l;,owY stosowanv d1,Ls9'ly._preferenc.i1.z tytułu posiadatl1ip
przez kandydal',riw do służbv w P]:B_!hy9g.ę,islgĘ'Ł!ż4J49.il{ybz!gfu:gnia.

wyszkolenia lub posiadanvch umiqfl$tnośs!

1) wyszkolenie yll:'Żamicze w Państw<rr,vej Straży Pożamej 'lll<ończony kurs podI;'{awowy

(kopia świadei:l|rva ukończenia kursu') - 15 punktów,

2) wyszkolenie y::t::'Żarnicze w Państw<rl,',ęj Strży Pożamej - ukończony kurs uz,r'tpełnia-

jący (podoficr:lriki) (kopia świadecL'.ria ukończenia kursr:)_- 20 punktów,

3) wyszkolenie y:l:'Żarnicze w Państwłrv,,ej Strazy Pożamej - ukończone szkolel'lit:

podstawowe r''' zawodzie Strażak -- 20 punktów'

4) wyszkolenie 1lo,Żarnicze w Państ\ło],Vej StraŻy PoŹame - posiadanie tytufu za'r,vodowego

technik pożarn:ictwa (kopia dyplon:ru uzyskania t1tułu te:r:lmika pożarnictwa) -- 25
punktów,

5) wyszkolenie pt:'Żarnicze w Państwo i'vej Strazy Pożarnęj 'posiadanie t1'tułu

zawodowego ltlżrynier pożamictwa ikopia dyplomu) - .il0 punktów,

6) wyszkolenie trn:.rŻałnicze w ochotnir':zej Strazy Pożamej .''ukończone SP + K]:'l]* (kopia

zaświadczenirl o ukończeniu kursuJ __- 10 punktów,

7) wyszkolenie 1,"l:Żamicze w ochotnir':;lej StraŻy Pożamej '' ukończone SP + K]:'P + RT*
(kopia zaświad,::zenia o ukończenirl J<ursu) - 15 punkt{hw'

8) wyszkolenie Jlrlżamicze w ochotnir':;tej Stra'ży Pożamej -'ukończone SP + KJrll + RT +

RW (kopia zaliilł,iadczenia o Ńończ'lniu kursu) - 20 pr'rrrktów. (również ukol'i'czone

szkolenie podsi:;lwowe strażaków (.!r;:lrotniczych Straży l|'rlżamych według pl'l.)i;aramu

z dnia |7 listoplrda 2015 r. - 20 płrrnktów)

9) wyksŻałcenie ['yższe inż1,rrier w spl:cjalności inzynieria bezpieczeństwa po';:alowego

uzyskane w S|..]iSP (kopia dyplomrr )r '- 15 punktów,

10) uprawnienia d'J wykonywania zav,culu ratownika medyr:::;łnego, o których mr:,u'a w art.

i0 ustawy z dnia 8 września 200ó l'' o Państwowym Rat,lr,rrictwie Medyczn'pr:n (Dz.U.

z2013 t. poz. ",l57, z późn. zmian') t.l<opia dyplomu) - Jl li punktów'

11) wykształceni ę: 'l;vyższe o kierunku pł':rydatrrym w Państv,i::rrvej Strży Pożarne,j na danym

stanowisku \i' Ćodziennym rozkład;łie czasu słuŻby - ll lli punktów,

12) prawo jazdy kiłt-' C lub CE (kopia 1'rirwa jazdy) 
- 10 pnrnktów,

13) prawo jazdy kłl. CE i DE (kopia pl'lllva jazdy) 
- 15 pumktów,

14) inne kwalitika.r:'1e lub uprawnienia: \łl'gurnlgdo 15'Dun'ur'tjg:

15) dopuszcza się przyznanie puŃtórł':ila zatrudnienie pow1'Żej 12 miesięcy w słLlżbie

c1łvilnej lub rril stanowisku pomocnicuym lub obsługi u''jednostce organizac'," jnej PSP,
przy realizowałril zadań zbhŻonycl; do zadań na stanou'iljku na które prował1;;l;ony jest

nabór - l5 pr'lnktów.

Maksymalna llJiczba punktów do rrL:iryskania na Ęm elnpie wynosi 60.

Nie beda brar:rsl pod uwagę dokuI.I}9ry@9slir:nrświadczenia i ośw:ii:L@!a
l]l'.1p9!'iąd44E!-}nyg!1]ikaci ach i unrawni"rr: ErggŁilr

,1ll *ul



'\ł'yjaśn'en'e sposobu liczenia punktów:

;u Za kwalifikacje tu'iimięnione w punkta r::łl l-8 przyznaje się 1lr'Lnkty jedynie z jedll,lgo tytułu'
z wyŻszą wartośc ii1 punktową'

;; W prz}padku pol,;iadania przez kandył1ata kwalifikacji w1'mienionych w 6 _ 8 r:lraz w pkt
9 i 10, punkty sunruje się z zastrzeże1:,1em, że jeżeli ich r'ltrna jest większa ni;l 30, to do
da1szego postępo''r'ania przyjmuje się :it.) punk1ów'

';; 
"*u'''ou.'. 

opisi,lne w prinktach od (; do 8 otaz od 12 do 'l 4 uwzględnia się p r:i:'n- naborze
na stanowiska zlł"i:1zane bezpośrednio .l rrdziałem w działan'illch ratowniczo _ ga,iniczych.

'Wyjaśnienie użyĘcfi skrótów:

SP _ Szkolenie prldstawowe strażakćlr;r'' ratowników oSP

KPP _ Kurs w zali.resie kwalifikowanej pierwszej pomocy' (lt'źny minimum na llzas
trwania nfi boru),

RT _ Szkolenie :l zakresu ratorłmictw-il lechnicznego dla strri.Żaków .u161y1i|ęs1' l...lSP,

Rw _ Szkolenie li1rażaków ratownikór'r'' oSP w zakesie dzlilłłń przeciwpowod:i:irlwych
oraz ratovr ctwa na wodach

sGsP _ Szkoła Głćlrvna Służby Pożami|l:;lej,

U w A G A ! Nabór prowadzoĘ.l,' iest na stanowisktr-,'niezwiazane bezpośl"ednio

z.udz!ą|ę4qwdz!ą|'j:lu.!4chJatgw4czo::..qąśn]isryqh. Punkt]]'.]19d3..uryz!g!a!1;'ła

kryatittasi9-]v-ylLic'n ione w punktach'r:ld 1 do 5. od 9 do 1]'.prązBunkeię15.

)ili ta p II

(.!cena sprawności fi ir:1'cznej obejmuje:

1. Próbę wydolnlościową - wg zmor:ll'vfikowanej metod1' harwardzkiej.

2. Test sprawnllści fizycznej.

ocena sprawno ści flzyczne1 od'b 1.wa się w sposół: i na zasadach crl,:reślonych

l,,, rozporządzeniu Ministra Spraw Werł,;:lLętrznych i Adminislracji z dnia 27 pł;idziemika
l|i.)05 r. w sprawit: zakresu, trybu i częstotliwości ;lrzeprowadzania (:}].lleso\łych

profilaktycznych bal1a.ń lekarskich oraz okesowej oceny liiprawności ftzyczn,:'i strazaka
}lj'aństwowej Straży P,l żarnej (Dz.U. z 2O[t.lii r. Nr 261' poz.219ll z późniejszymi znri'lrrrami).

r.,wAGA!
} Warunkiem zalijiczenia próby wydrlllnościowej jest osią5l;nięcie wskaźnika lł,l'dolności

na poziomie mi. limum 80.

; W przypadku nieosiągnięcia mininalnego wskaźnika 'rł,'vdo|nościn kandyd;ltla nie
dopuszcza się tll,u prób sprawnościrl'rvych.

} Przed przystątrlileniem do testu każrily kandydat zobowńł1rzany jest do okazania
ważnego dowor:lu osobistego.

ł Brak ważnego r:llokumentu stwierd:IIającego tożsamość spowoduje wykluczł:nie
szego postępoV'nnia kwalifikacyjnc,go.

z



il ' Próba wydolncrriiciowa - zmodyfikr'lrłana metoda harwa rl1zka (,,Harvard step-Lrp test'')

ł]'róbę wydolnościowl'1 przeprowadza się lł' Lrbiorze sportowym. rv obuwiu bez kolcó,,,',.

Wyposażenie:

1' stopień o w'l]:jokości 40 cm dla nliłżczyzn, 30 cm dla l:obiet,

2. stoper,

3. metronom.

Wykonanie próby:

1. metronom nilstawiony jest na r1'1n:r 120 uderzeń na milnrtę.

2. czas trwanił pełnego ćwiczenia: .li minut dla mężczyzn, 4 minuty dla kobit:t.'

Przed przystąpierriem do próby, ćwic:':ącemu wyjaśnia sir,: sposób jej wykonall:,ia, można

1;"lzwolić na wsłuchanie się w rytm mel'rl)nomu oraz kilka prribnych wejść. Na llasło ''raz''
t1lier.wszy takt metronl)mu) ćwiczący stal,,'ia swą lewą stopę nll' stopniu, na hasło ''rJ'wa'' (drugi

|ilkt mętronomu) dol;tawia plawą Stopę ,:Lo lewej (na stopic)'l) przy całkowitynr iłyproście
\ll Stawach kolanowyljlr i biodrowym, na hitsło "trzy" (ttzeci tali'l meffonomu) stawilr Lewą stopę

n'lr podłodze, a na hłl;ło ''cŹery" (czwarl]'!/ takt metronomu) 1lrawą stopę dostawiir do stopy

l,::wej (na podłogę)' lrrzyjmując postaw{:: zasadniczą. Czas i'rwania jednego cy[,:lu wyrlosi
) sekundy. JeŹeli órł'rczący utrzymuje pI lrepisowy r1tm, mo'l;]la wyłączyć komerrrlę słowną.

|'rzy próbie zmiany r'uinru należy pomóc c'lviczącemu donośnynl sygnałem.

Po upł1.wie czasrL trwania pełnego ćrł iczenia kandydat siar:jla na krześle i w1''kr:'ll1'wane są

lrzy pomiary częstośti tętna przęz 30 sekund. począwszy od 1 lrrinuty po zakończeniu próby do

l minuty 30 sekund.., następnie od 2 milrrty do 2 minuty 3l.) sekund otaz od 4:nrinuty do
.:l minuty 30 sekund.

Poszczególne trz'1l pomiary przeliczc'ne według poniŹszf:go wzonr dają wyrrit<, będący

rł. skźnikiem FI wydriJrrości organizmu kar.dydata:

cza$ pracy w sek. x Lo0
FI=

2 x suina trzech pomiarólll tętna

Wydolnościolł'y wskaźnik zmodyll'ikowanej metody } I:Lrwardzkiej:

Wslłźnik wydolności Wynil<

50 -'79 n iczalic,' ony

llł0 i powyżej zaliezt.tw

Kandydat' kt,:lry nie jest w stan:,': wykonać próby 'i;r'' załoŻonym czasic' powlnren

]]r:zerwać próbę wczelnriej. Próbę przeryv' ir' się równieŹ, jeśli i:''viczący w ciągu ok 20 sekund

nle jest w stanie skor'ygować lub utrzym:ili rlmu wykon1łvania ćwiczenia; kand1',Jatom tym

,:blicza się wskaźnik rłydolności FI, wstalviając do licznika v:,'oru cyfrę odpowiaćl:rjącą iloŚci

:łjkund w}'konywanil'ł ćwiczenia x 100. Pomiary tętna

płrwyżej.

wykrlnuje się w sposób omówiony

/

l$*
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'ill. Próby sprawnri'liciowe

Testy sprawnr:ści ftzycznej przep;rlwadza się w ubiorl;le sportowym, w c,]lruwiu bez

li;olców. Test sprarłnrrlici ftzycznej składa ,;ię z trzech prób sprcr'r'vnościowych'

Każdy kandyrJ l'Lt ma prawo do dvł.rkrotnego odbycia k aŻdej z prób sprawl,rściowych,
:ł których zaliczałly je.':t wynik korzystniej ll:ły.

} Próby dlarnęŻczyzn

1) Podciągamie się na drążku (rllrążek na wysokoliti doskocznej)

Ćwiczący zajrouje pozycję w z,,łisię na drążku (nlrohwytem lub podc|rrrytem) _

l:urriona wyprostowane i pozostaje w be;r'uchu. Ćwiczący w,,,l<onuje podciągnięcill. tak, Żeby

\.:'toda znalazła się pr:inad drążkiem, wrarla do pozycji wyjśc:iowej (ramiona wyprostowane)

l ponawia ewolucję.

oceniający zaIlcza tylko prawidło:łe wykonanie ćwiczr,ll a, wymieniając kolejne liczby
;l:nliczonych powlórz(ń.

Podczas wykr:r rrywania ćwiczenia c']'ilzwolona jest praca nóg i tułowia'

2) Bieg na 5{l m

Cwiczący za.llnlje pozycję w |lloku stańowym. l,la donośny sygna,l "startera"

r,rrzpoczyna bieg.

Czas mierzol'y jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii me l',y' Falstart

1:owoduje wykluczerrie w danym biegu Kandydat ma pra\i!'o do odbycia dru;riego biegu

:': zachowaniem l0 cio minutowej pŹerwy. Dwa falstilrty powodują dysJ.lrł'alifikację

l,;andydata z procesu lrraboru.

3) Bieg na lll.100 m

Bieg odbywa slllę na 400 metrowej 1iftanowej bieżni okr:;'żnej (2 i pół okążeni.a).
'lly' zależności od ilośr:'j. zgłoszeń zawodnicl, startują w grupach llilku lub kilkunastoor,obowych.

Ćwiczący zajr'nuje pozycję starlo\ł i:l (niska lub stojąca) ;::rzed linią startu. Na rlonośny

:''i gnał ''stanera'' rozr''''cZyna bieg.

Czas mierzon'l,' jest do momentu osil1gnięcia klatką piers;iową linii mety' Falslart

1lowoduje wykluczeni:,:: w danym biegu z rnożliwością powtórz,::nie star1u.

Dwa falstarty p,owodują dyskwalifillację kandydata Z prl:lcesu nabonr.

Tabela oceny fel|ltu sprawności filycznej

Pr,li'ha sprawnościowa
Wynik po:ilyĘrłny

d|amę):ł:zyzn

bicg na 1000 m
w czasie nie dłul: iirym niż
3 minufv 29 sekund

triri:g na 50 m
w czasie nie dłuilszym niż
6,90 sckundy

porlciąganie się na
drążku

12 powtórzeń



4) Próba w)l !iokościowa

Sprawdzian lcltu wysokości (akro{irbia) uznaje się za zzlliczony, jeŻeli asekurowany
l; andydat samodzieln ie wszedł na wysoko:ić 20 m na drabinę E1r:]|chaniczną ustawionil pod
l:ątem 75'.

Test sprawności frzycznej, oraz pr'óbę wysokościową ncenia się dychotomiicznie
,, zaliczony / niezliczr.tnf ',

Wynikiem koticowym oceny testu sprawności frzyczltllzi jest uzyskanie pr:łez kandy-
rlata zaliczeń ze wszl,'stkich konkurencii składaiących się na rl;en test.

} Próby dla lrobiet

l) Siady proste z leżenia Ęłem
Ćwiczący prz,1jmuje pozycję leŹąoą tyłem (na plecach) - ręce wzdłuż tulrlwia, nogi

ustabilizowane {:mogą być w lek],lim rozkroku), współćwiczący przy.tt';ilymuj e je
w okolicach stawl:iw skokowych lub Ór'rdczący umieszcza je pod szczebelkiem dl'lrbinl<i.

Wykonanie ćwic;l:enia polega na unies:ieniu tułowia do pozr' rji pionowej.
oceniający zttlicza ĘIko prawidłor,ve wykonanie ćwiczonia, wymieniając kolL,;jne liczby

zaliczonych pow]'rirzeń.

2) Rzut piłk.4 lekarską (2 kg) znad głowy

Ćwiczący usttwia się przed linią r.e:utu. nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburąr::lz za głowę
i wykonuj e rzut. ()dległośó rz|Jtu Wzt\i\cza punkt, w któryrlr pitka zetknęła się z podłoŹem.

Przekroczenie linii w momencie wykiinania rzutu lub bez:iośrednio po rzucie r'miewaŹnia

próbę.

3) Bieg wah'rdłowy 4 x 10m

Ć*iczący us1awia się przed linią stafiu (mety) w poz1.cji stojącej, obok c:.liorągiewki

(klocka). Na sygllał tozpoczyna bieg rra odległośó 10 m clo linii, na której ustlr'wiona jest

chorągiewka (k1ocek). Po obiegnięciu chorągiewki biegnit: do linii startu (mct.y). obiega
chorągiewkę i p<lnownie przebiega 1{] m do chorągiewki i powraca do miejsł:ll stańu na
metę.

oceniający Zalicza wykonanie prótly, jeśli ćwiczący po1,:onał pełne odległości pomiędzy
oznaczeniami.

Tabela oceny te,stu sprawności fizycznej

Prłiba sprawnościowa
Wynik po:ryĘłvny

dla kobiet

rznrt piłką lekarską (2

kg) znad glowy
rzut na odległość co najmniej
7 metrów i 80 cnr

birlg wahadłowy 4 x
10m

w ćzasic nic dłuż:szym niż
14,40 sekundy

siildy proste z leżenia
tv'lem

20 powtórzeń
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4) Próba w5'sokościowa

Sprawdzian l1:ku wysokości (akol'łbia) uznaje się za zt:iiczony, jeŻeli asęku;rowana
lrandydatka samodzit:lnie weszła na wysol':ośó 20 m na drabinę mechaniczną ustawioną pod
l<ątem 75''

Test sprawności frzycznei oraz pr'óbę wysokościową rlcenia się dychotornicznie
,,zaliezony / niezlicz ont'',

wynikiem kcrńcowym oceny testnr sprawności flzyczl'łei iest uzyskanie pl'zez kandy-
atazaliczeńze wszlrrrstkich konkurencii składaiących się na ten test.

Iltap III
'fest wiedzy

Test wiedzy si<łada się z20 pytań testowych ijest przeprowadzany w wersj i

papierowej. Czas tnvania - 25 minut.
Test wiedzy cbejmuje problematyli'ę związutą z funkcjt rnowaniem ockony

1lrzeciwpoŹarowej i l'aristwowej Straży Pi:'Żamej oraz zadanian'li na Stanowisku, któ|ego
'Jotyczy postępowani': kwalifikacyjne.

Plania testor.ve zawierają 4 propo:łycje odpowiedzi, z ],:tórych tylko jedna odpowiedŹ

.|est prawidłowa. Za cldpowiedŹ p1ą1yid}91l,'ą kandydatowi przyi:naje się 1 punkt. W 1lrzypadku
lrieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpcrwiedzi nieprawidłorł'ej albo udzielenia więcej niz

.iednej odpowiedzi na- p1tanie testowe, kaldydatowi nie przyznilje się punktu.
PoryĘwny n'ynik z testu wiedry osiąga kandydat' klóry uryska co najmniej 11

punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na tym etapie post1:powania

wynosi 20.

Z udziału w tc,ście wiedzy \łYkluc':a się kandydata do służby w Państwowej StraŻy
Pożamej' który podc:.as testu:

. korzysta 7: pomocy innych osóll;

. posługuje się urządzeniami słu:łącymi do przekazyrvania lub odbioru infi'lrmacji lub
korzysta z: materiałów pomoc1]':czych, które nie Zoslały dopuszczone przt:Z komisję
do wykor:,:ystania;

I Bząco zal,:łóca przebieg testu r',' sposób inny niz ok-r'eślony w pkt 1 i 2.

Etap IV
Rozmowa kwalifii kacyjna

Rozmowa ku'alifikacyjna przepror,,'adzona będzie przez: Komisję rekutacyjrrą.

',v 
trakcie której ocenie podlegać będą:

1) umiejętnośÓ 1'''rzekazywania,odbierania i rozumienia inlbrmacji w mowie i 1,iśmie oraz
jasnego i wyrlrzistego formułowan ia wypowiedzi w sposób gwarantuj ący ich
zrozumienie,

2) motywacja do podjęcia sfużby w P anstwowej Straży PoŻamej,

3) zdo1nośó anal itycznego myślenia,

4) umiejętnośó 1,lanowania i organizclwania pracy.

oceniaj ąc kan'lydata, kaŻdy z clzłonl<ów komisji diysponuje pulą 12.15 punktów
Lnożliwych do przy;łnania z^ k^żdy z vłyżej wymienion1'ch obszarów' Liczttę punktów
lrzyskanych w trakcit: rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na 1lodstawie średniej arlłmetyczffj
liczby punktów prz;'znanych przez człotków komisji z dokładnością do jednego miejscy' po

1l

przecinku.



Poą'tywny wynik z loznowy kwali[rkacyjnej osiąga kaI'rdydat, który uzyska oo najmniej
.16 punktów ustalor;y w określony powy;łej sposób.

Maksymalna liczba punktów możniwych do uzyskania na tym etapie wyno'si 50.
Po zakończeni u trzeciego ętapu }tostępowania kwaliłlkacyjnego, komisja' sporządza

iukusz zbiorczej oceny kandydatów i pr.łekłada go \łraz Z aLrkuszami indywidualnymi ocen
kandydatów Komerrdantowi Powiatov'emu Państwowej Strazy Pozamej rł' ostrowie
'Wielkopolskim.

Zakończenie przez komisję kwalifilacyjną IV etapu natloru nastąpi w term.inie do dnia
ll0 marca 2018 roku.

lEtap V

Ustalenie ztlolności ftzyczne^i i psychicznej kandydata do pełnienia
służby w Państw,owej StraĘ Pożarnej

Na badania le karskie w ce1u ustale nie zdolności ftzyczrlej i psychicznej do p,,:łnienia

słuŹby w Państwowej Strźy Pożamej zostaje skierowanych kandydat/kandydatka, I,:tóry

irzyskał najwyższą liczbę punłtów po zakrrńczeniu IV etapu naboru.

oceny zdolnt;'ści ftzyczne1 i psyclricznej zakwalifikorłanego kandydata/karrdydatki do

pełnienia służby w I'aństwowej Strazy Pożarnej, dokonuje \\'ielkopolska Rejonoi va Komisja
lt-ekarska MSW i A z siedzibą przy ul. Do.azd 34, 60-63 1 Poznan.

W przypadku gdy Wielkopolska K.omisja Lekarska MSW i A orzeknie o bri:rku zdolno-
:ici kandydata do pełlrienia słuŹby w Pań:;twowej Straży Pożal:nej, na badania zost,nnie skiero-

'wany kolejny kandytlat/kandydatka z najlłyższą ilością punktllw spośród kandydatów wymie-

;rionych w protoko1e z postępowania kwalilrkacyjnego

Po uzyskanirr orzeczęn Wielkopolskiej Rejonowej Komisji MSW i A rr' Poznaniu
o zdolności ftzycznej i psychicznej zallwalifikowanych karrdydatów do pełnic'nia służby
',v Państwowej Straż1 Pożarnej, komisja przedkłada Komendalltowi Powiatowemu ł)aństwowej

:straży Pożamej w ostrowię Wielkopolskim listę kandydatów do przyjęcia do słuzby
tv Państrłowej StrM] Pożamej.

Postępowanirl kwalifikacyjne kończy się zatwit:rdzeniem przez llrierownika

.iednostki organizacyjnej Państwowej SitraĄ Pożarnej lis{l kandydatów do pzyjęcia do

:llużby w Państwowł:j Straźry Pożarnej.

INFoRMACJE KoŃcowF]
l. Bezpośrednio w siedzibie Komendy I'owiatowej Państworvej Strazy Pozamej w ostrowie

Wielkopolskim kandydat moŹe wnieŚrl! do przewodniczące go komisji pisemne 
'i:astrzeżenie

do przebiegu cz,/nności każdego z ł;:tapów postępowanilr lub do wyników uzyskanych

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

póŹniej jednak rLiż do godziny 800 ,Jnia następnego _ l.ennin wpływu do sekretariatu

Komendy Powial.owej n'a * or,rorriie Wielkopolskim. Komisja rozpalrzy l:.asIrzeżenta

kandydatów do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu naboru. Informację o sposobie

rozpatrzenia zas'trzężen kandydat zobowiązany jest odebrac osobiście w terqrinie

wskazanym polq'Źej.
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Zakończerne kazdego etapu postępo'"vania następuje odprlwiednio po upływie terminów
określonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególn1'ch etapów

naboru, a tak'że ich wyników cząstkowych (za wyjątkiem wyrików etapu IV i V)
następować będzie do godziny 1800 w dniu, w któr}łn zostaĘ one przeprowadzone. Wyniki
będą opublikowane na stronie intemetowej olaz w siedzibię Komendy.

Niestawienie się kandydata w wyznaczonyn terminie rł' etapie II' III lub IY oznacza

rezygnację z udzlału w postępowaniu.

Dokumenty kand.idatów, którzy nie za'kwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

będzie można odebrać w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników naboru.

Dodatkowe infonnacje można uŻyskać| pod rrr tel.: 62 33Ż 42 63

KOME T PoWlĄ|oWY
PAtitsTWóW STRAŻ/ PdŻARNEJ

bryg. ngt tśniewski
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