
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ó3 - 400 ostrów Wielkopolski, u[. Batorego 21

tel. 6Ż 33Ż 4Ż 90 sekretariat 6Ż 33z 4Ż 60 'fax 67 33Ż 4Ż 95

http: / /www. ostrow.psp.wtkp. pt/ e-mait: kppspostrow@psp.wtkp. pl

P7'K'K'1110.2 'Ż018 ostrów Wielkopolski, dnia 5 nrarca 20l 8 roku

oGŁoszENIE
Komendant Powiatowy Państwowei Straży Pożarnei w ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczei

w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnei (3 osoby)

1. Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: ratownik specjalista

2. System służby: zmianowy 24148 godzin

3. Liczba miejsc: 3

4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie

Wielkopolskim.

5. Przewidywany temin przyjęcia do sfużby: I połowa 2018 roku.

ó. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Strazy Pozamej musi spełniać

wymagania określone w art. 28, 29 ust.l oraz w art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o Panstwowej StriuŻy PoŹamej. (tj. Dz. U' z Ż017 roku poz. 1204 z późniejszymi

zmianami):

a) posiadać obywatelstwo polskie,

b) korzystaó w pełni z praw publicznych,

c) posiadać co najmniej średnie wyksŹałcenie,

d) nie być karanym Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e) odznaczać się waruŃami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi w dalszym

przebiegu naboru orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW i A o przydatności

do służby w PSP.

7. Wvmapania niezbedne na stanowisko docelowe:

o Ętuł technika z zakresu chemii, biologii lub fizyki

studia podyplomowe o profilu chemicznym, biologicznym lub fizycznym

wyksztalcenie wyższe o prolilu chemicznym, biologicznym lub fizycznym

Wyrnagania preferowane na Stanowisko docelowę:

uprawnienia do napełniania zbiomików przenośnych w sprężone powietrze,

kurs w zakresie kwalifikowanei pierwszej pomocy
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Postępowanie k',l'a 1i{ikacyjne odbyv'',,: się zgodnie z .:ł.rlz:porządzeniem Nl'inistra Spraw

'(lli i:rvnętrznych i A i]nl inistracji z dnirl .ill grudnia 2011; roku w splawie i)i|Stępowania

k l',iIrlifikacyjnego w i;tilsuŃu do karrr]'l r]atów ubiegając,'r::,b się o przyjęclr: do służby

r',' |'aństwowej Straą' [:,:rŻamej (Dz.U. z 1|l)1 5 r. poz. 30)

Postępowanie Irrł lLlifikacyjne prz(:: ]rowadzi komisja prrrvołana przez ł{.omendanta

lP'rrtviatowego Pańs$ r'rltvej Strał Pożarnł:I rv Ostrowie Wie J|łrrpolskim

IMYMAGANE DoI(|UIMENTY l oŚWLĄilczENlA

l] Podanie o przyjq:'i::.ie do słuzby w Partsl.'olowej Straży Poże rnr:j (oodpisane),

lll Zyciorys (podp i5lr.111'j,

'|l Podpisane kserr.'J.lr1lie świadectw pl'a'r:1' lub słuŻby z popr';i:tdnich miejsc prztcl',' lub słuŻby,

o i1e wcześniej h:ł'rLt'trydat pozostawał !'. stclsunku pracy 1u[: słuzby,

':l',' Podpisane ksercll:opie dokumentó''ł ptltwierdzających i'xlsiadane wyksztilłr::r:nie ogólne

i specj alistyczni:, 1lll.\l szkolenie lub pr',i i a dane umiej ętnoścjl .

:i!i,' Podpisana kser,lli,:pia dokumentu p(}1\ł :ie:rdzaj ącego posiitr'lł:'iie obywatelstwa ;r,::r Iskiego,

rli',' Podpisana kserr:ll.lłpia prawa jazdy,

'7' Podpisane ośrt,]łtlozenię o wyra;ł:tlitt zgody na 1ł':'lr:tlłarzanie danych osobowych

niezbędnych d,l t:alizacji procesu pustępowania kwal 1'ikacyjnego, zgodnie ;ł przepisami

o ochronie dan' i.:b o sobowych zahyt:inik nr 1,

iii Podpisane oświ n,l i zenie o korzystan iu ;1 pełni praw pub]'it:;l'llych' załqcznik nł .)i'',

';| Podpisane ośrł illrlczenię o niekara [r',:lści za przestęps1\]i'i} lub przestępst\łłl l;karbowe

załqcznik nr 3,

|llD. Podpisane ośv,,iil rlczenie o zgodz:il:: na publikację ni'),lliliów poszczegć,in'r clr etapów

postępowania rla slronie intemetow,:] itlP PSP w ostroviir:, \ł'ielkopolskim otir;: rv siedzibie

Komendy'eałrJ t'inik nr 4,

l. Dokument ube;l:,ll it'czenia NNW lub 'lr','entualnie podpisirlli'] oświadczenie karr:il'data, że nie

będzie wnosił t'łl.;zcze'h w stosunlilt do Komendy i it,:i 1'unkcjonariuszy r'i przypadku

nieszczęśliwegl l ,,ł'ypadku w czasie l:lt'']l]ępowania - załqc:::,n,ik nr 5,

lt'z. Aktualne zaśwjarlc:zenie lekarskie, <lL,.l1ruszcza'ące kandydirtlr do udziału w pl't:'lilie wydolno-

ściowej' teście r,l;rrirwności ftzycnu::.i' próbie wysokośllrlrvej i sprawdziari,:, z. pływania

wystawione nir: rł'cześniej niŹ 30 dlr'ji 1lrzed dniem przyls1i:r1lienia do tego tet;tr-l ' z łqcznik

nr 6 (dopuszcł';: się przedstawielrii] pol,łT/Ższego zirilr'i, iadczenia bezpo śr*Jnio przed

przystąpieniem i1ł': testu sprawności l'l.i:i'cznej),
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[, r/r'AGA !

Druki do pobraniir na stronie intemt:lr:,wej http:/,/wwr,v.ostrow.psp.lvlkp.pl/, lub r.'.'seketaria-

cie Komendy j:',11r,r.intowej PSP w C)lll|r'rrvię Wlkp.' ul. S,1<.'lirna Batorego 21 li ,lni robocze

w godzinach ocl i':r do 1530.

Poszczególne ilrlii'lrmacje dotyczące prls(ępowania kwalil1t,lacljnego można rć rł'llież uzyskać

w siedzibię Konlr,:lrdy Powiatowej t'!j][:'w ostrowie Wie]k,'lpolskim, ul. Stefaiil l}atorego 21

pok. nr 6., lub tr:lrlonicznie pod nuntr:ti:nr: 6Ż 332 42 63.

Honorowane b;:r:l11 rłyłącznie oświadr::z;,l:nia i zaświadcz;:itiil lekarskie sporzirJ:l:'lIre na dru-

kach pobranyc h |łe strony '6ę61ę'|rrit'ej http://wrł'w.ostrow.tlsp.wlkp.pl/, Llb pobranych

w sekretariacie ti.llmendy Powiatow,:i l]'SP w Ostrowie V'i lr Lliopolskim.

Przedłożenie ir ri'lr:h dokumentów (lrl''Lków) niż wyszcz<:1'lłi llione w niniejsz'ln-:' ogłoszeniu,

nięzłoŻenie w':tli't:rinie do dnia 20'-ny;r1rrca 2018 r. (lic::1. lię data wpĘnuu tl,Lt 'sekretariatu

Komendy) korr1:lllltu dokumentów brak jakiegokolw:ell dokumentu czy ,::':;wiadczenia

wymienionego tt ogłoszeniu lub złożenie dokuntcnlu niespełniająct:trrrl w;łnagań

określonych w ,lgl:iszeniu spowoduj e rldrzucenie oferty l;anii1'data już w I etapir,: postępowa-

nia kwalifikacyi nr go.

Dokumenty kal,.ll',,,{aci składaj ą osobidł:ie w zaklejonej kt:l1lr,:tcie w sekretariacił:: liklmendanta

Powiatowego -i}li-l:' w ostrowie \\'ii::J kopolskim (z dopli:iJiiem: ,,Nabór 20'1[l - ratownik

specjalista, inllię i nazwiskon') lub listownie (liczy li,: bezwzględnie r!lIta wpĘwu

dokumentów clrl 1iednostki - nie dal.n nadania tj. do dnił 10 marca 2018 r.) na adres:

Komenda Poly nłorva Państwowr;l.! li'traĘ Pożarnej vr' {]strowie Wielkopulsl<im,

ul, Stefana Batoregu "l1' ó3-400 ostrów 1:\'ielkopolski

l['rrtltępowanie rekrutłr;1'jne sklada się z ciIlerech etapów :

F Etap I.

F Etap II.

P Etap III.

F Etap IV.

P Etap V.

Wr:f ,',fi[ąg.i. l.mpletnc'śic i dokumentów ora:,l r::'llreślenie ilości puntr;.tórv za

po sil:lltme uprawnienia i r;pecjalności (bez u,.i:l:lału kandydatów).

ol:'-'Ilil sprarłłrości fizyr:,il'rl,:j - ocena zaliczotl r' i:niezaliczony.

Te,sl ;l rviedzy _ ocena :l;rŁ iczony/niezaliczor.1,

R<i:,r llrowa kwalifi kacyi nrl.

U!;{'i]ll][ie zdolności flz\ll::;llnei i psychicznej r1rl pełnienia służby v

Strlr;i:i' Pożamej

f':nistwowej
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Harnrunogram naborn.[

f,tap I

Czvnność / zadanie Data Godzina Mia.irce

' Złożenie dokumentrir,r,
W dni robocze drł ijnia:

20 marca 201li r.
(wtorek)

do godz. 153'r

Seketariat lub Kadn' Komendy

Powiatowej PSP w Cl:;trowie

\Vielkopolskim ul. lJtefana Batorego 2l
lub za pośrednictwollt poczty

," weryfikacja
dokumentów

Do dnia
22 marca Ż01ll 'l'.

(czwańek]

f,tap II

Czynność / zadanie Data Godzina Miejrce

* Próba harwardzka 23 marca 201{ł r.
(piątek)

od godz. 9oo

Salka spońowa Ko nr:: ldy Powiatowej

PSP w ostrowie Wił:lltopolskim

ul. Stefana Batoregn ..11

' Bieg na 50 m,

'' Elieg na 1000 m.
2ó marca 20l lł ł'.

(poniedziałe l:)
od godz. 8oo

Stadion KS ,,STAL '

przy ulicy Kusociń ł}.liego l
ł' ostrowie Wielkc pr'rlsl<im

'Pł}r'vanie
na dystansie 50 m.

28 marca 201lł ł'.
(środa)

od godz. 9oo

PĘvalnia ,,Wodny l{Llj'' przy III Liceum
Ogólnoksaałcącynr rł Ostrowie

Wielkopolskim ul. \!ojska Polskiego l7

' Podciąganie na
drążku'

28 marca 201li r.
(środa)

od godz. I lo'l

Sałka sportowa Kolrr:ndy Powiatowej

PSP w Ostrowie Wr,::lkopolskim

Lrl. Stefana Batorego ,l:i

'' !\Iejście na drabinę 28 marca 201{li r.
(środa)

od godz. l2o'r

ltlac Komendy Pov'ittolvej PSP
*' osłowie Wielkc polskim

ul. Stefana Batorego ,il1

Etap III

Czvnnośó / zadanir: Data Godzina M irlisce

' Test wiedzy 29 marca 201{li li
(czwartekl

od godz. 080'l
Komenda Powiatoł'i,r PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. iit.r::fana Batorego 2l

Etap IV

Czynność / zadanirl Data Godzina Miej:,rce

,Rozmowa
kwalifikacyjna 29 marca 20l lł r.

(czwartekl
od godz. l0orr

Komenda Powiator,,'l:r PSP w ostrowlę
Wielkopolskim u1. li.tct'ara Batorego 2l

f,tap V

Ćzvnność / zadnnie Datlł Godzina Mie.irce

,,, Ustalenie zdolności
fizycznej i psychiczl':r.i do
pełnienia służby w
Państwowej Straży Fr.; żamej

kwiecień jł ]l8 r.

\\/ielkopolska Rejonit',r'a Komisja
Lekarska MSW i A rł Poznaniu

L'l' Dojazd ]4.60-6l l Poznań /f l

ł*
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i.i WAGA !

Komendant P o\łriato$ry PSP w osttrlrvie WielkopolskinL :lastrzęga sobie pr;L,l''l do zmiany

ww. terminór,'' poszczególnych etirprirv naboru ze wzg!łlllu na warunki atrn ol lcryczne lub

inne czynniki jl!r\lnętrzne.

Informacje o ::akwalifikowaniu do następnego etapu pl)sr'ępowania będą op,tll:likowane na

stronie internr:.lowej Komendy, llJiuletynie Informacii Publicznej orirz rv siedzibie

Komendy Po,,r'iatowej PSP w Ostrrl',ie Wielkopolskim.

Komisja Rekn.łtacyjna przyzna ka;l,Jłnru kandydatowi numer identyfikacyjlL r'. pod którym

będzie nast;potvała publikacja rr'yników poszc:li:gólnych etapów 1lostępowania

kwalifikacyjnelrc

O przydzielonvnl numerze ident, ilkacyjnym kancl','Jal zostanie pow iirlomiony za

pośrednictwe-ll wiadomości tekstor',;:i (sMS) lub pocz11' r,:lektronicznej (e-nlalil)' Kandydat

zostanie nato ]nl j'ast poinformowarr'1, osobiście o przy':,nanvm numefze idt:u.l-'r'1ikacyjnym

w prz}padku rrs;,cbistego złożenia d'r::,,{i.umentów w siedz:bir: Komendy.

Przed przystąpli t:niem do ka:Źdego crtixpu postępowania l:r-r'ndydat zobowiązan v -jest do

okazania doł unrentu potwierdzajzlł:r,:gLr jego toŻsamość 1,lowód osobisty lut ;Lłszporl)

Etap I

Oce,llrl kandydata na por.[l;tawie przedlożon1r:Jh dokumentów.

Komisja kwelil-rkacyjna dokonuj,l 1lrzeglądu i sprarł'c}.ilenia kompletnoścl rlokumentów

:1lDŻonych przez karlLi1.datów oraz w rlpllrciu o nie, dokonuję oceny spełnirlnia wymagań

L]]:i'Ieślonych w usta.n,ir:. a także oceny di,rkrrmentów dotycz:ą'r::ych posiadanego \łj'|'kształcenia'

li 'l'''alifikacji i okeśle n ja Związanęj z tym l!l::zby punktów za pllli;l;czegóine uprawni,::llL;la oraz sumy

pmktów.

wYszkolenia lułr''1losiadanvch umltjetności

wyszkolenie yltl:Zamicze * nu6'1y7,l r,'l ej StraŻy Pożamej ttl:ończony kurs pods1au'owy

(kopia świad<:r:łwa ukończenia kursu.-) _- 15 punktów,

wyszkolenie 1:lrl:łamicze w Państw:l',,','e,j Stra:Ży PoŹamej '' LLtriończony kurs u:;l.lpelniający

(podoficerski; {1<opia świadectwa l'tl,;,:llczęnia kufsu) - ił0 punktów,

wyszko1enie prr,Zamicze w Państwrrr'ej Strży Pozamej _ LLkończone szkolelril

podsta\łowe ',\ ;lawodzie straŹak _- ;l0 punktów'

wyszkolenie 1rtlzamicze w Państw;1r,','ej Straży Pożame - posiadanie ty'tułu zitr,''cldowego

technik poŹarrliłlrva (kopia dyp1orlr'r uyskania ty'tułu t,,:r::hnika pożamictwa) -- 25 pypk-

1)

2)

:i)

4)

r
,)

Svstem pul1ktoyy-qlDlplłany.d o ocenY preferen:q[13ś!u!u_posiad lJ!'9g9

tów,
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5) wyszkolenie 1sl>Żarntcze w Państw])!\lej Strazy Pożamej . posiadanie tytufu ;lirr'vodowego

inżynier pożarniotwa (kopia d1plolr:'.r) - 30 punktów,

6) wyszkolenie ptlłŻurilicze w ochotnir::;łej Strży Pożamej ukończone SP + K l:'P* (kopia
zaświadczenia r:l ukończeniu kursu ) - 10 punktów,

7) wyszkolenie 1rtlŹamicze w ochotnic;zej Straży Pożamej -'ukończone SP + Kl)P r- RT*
(kopia zaświzrl,:.:Zenia o ukończeni L'r lłursu) - 15 punkrlrlv.

8) wyszkolenie ptlŻunicze w ochotniurej Strazy Pożamej'. ttkończone SP + K1l1' -* *' *
RW (kopia zeLś;r'r'iadczęnia o ukońc;':e'nju kursu) - 20 punktów, (również ukr'li!'r:zone

szkolenie pod sltlawowe stfaŻaków ()r::hotniczych Straży PrlŻamych według pt olrt'amu z dnia
17 listopada ll() t 5 r. - 20 punktórł')

9) wyksŹałcenit: rtl'ższe inżynier w l;;::r:cialności inłnier:a bezpieczeństwa po:łał'owego uzy-
skane w SGSI) (kopia dyplomu) -- l5 punktów,

10) uprawnienia tl,l rłykonywania zarł'oilLt ratownika medyr:;nego, o których mr:rr,,,,a w art. 10

ustawy z dnia' l:i ll.rześnia 2006 r. c fraństwowym Ratov,rlictwie Medycznym lDz.IJ. z2013
r. poz. 757 , z slt|\ż"n. zmiart.) (kopia rl1'plomu) - 15 pulrft{ów,

l 1) wykształcenir:' r:l kierunku przydatll)'lx w Pństwowej Sitr'My Pożarnej na dan'1,nl

stanowisku w r',rdziennym rozkład zlie czasu sfuzby - I lii punktów,

12) prawo jazdy h'll. C lub CE (kopia rr trva jardy) 
- 10 punktów,

13) prawo jazdy l;al-. CE i DE (kopia p rłrł'a jazdy) 
- 15 prrnlktów'

14) inne kwalifik',rc:.ie lub uprawnienia 'rv sumie do 15 purrllłtrÓw:

. kurs w zaktl:sie kwalifikowane,j pierwszej pomocy - l5 punktów,

. uprawnie;rii't do napełniania zbir:lrników przenośnychL rv Sprężone powiet:';l;:l _

5 punktó'w'

15) dopuszcza siq przyznanie punktórł'l:a zatrudnienie pow1'';i:ej 12 miesięcy w słrrzbie c}.wil_

nej lub na stanr-lrvisku pomocniczynl łlń obsługi w jedrtlstce organizacyjnej ]]liiP, przy

realizowaniu :;:ildań zbliŹonych do ;:iir,:]ań na stanowisku na które prowadzon ,, .i e st nabór -
15 punktów.

Maksymalna Jiczba punktów do rł:iry'skania na tym e]lfl]pie wynosi ó0.

Nie beda bra3rg Dod uwage dokumenw tvmczasowe. :li]i}sq!ądgg!ąj-a$ł !;ł.dczenia
r3'..pqsiadanvch }rwali!f]ikaciach i uprawn!5:'niąqh itp.

'\]|l 
""-jaśnienie sposobt liczenia punktów:

i- Za kwaliflkacje ',l'l mienione w punł,'ii'.:łt 1-8 przyzna)e siql punkty jedynie z .1ełnego tflułu,

z wyŻszą waftośc ią punktową.

, W przypadku pc'si;rclania przez kandf i.lata kwalifikacji viymienionych w 6 - li oraz w pkt

9 i 10, punkty sturrrr.ie się z zastrzeżc.ftiem, Że jeże|i ich sluma jest większa r1lŹ 30, to do

dalszego postępol,ł;arlia przyjmuje się .]li.l punłtów.

,' Kwalifikacje opil''lln'e w punktach od ti ,lo 8 oraz od, 12 do l4 uwzględnia się prll;'u naborzg na

6)

stanowiska zwią;ane bezpośrednio z trc];riałem w działaniu:h ńtowniczo - gaśn c l:1,gfi.



trll,l3'jaśnienie uĘĘch skrótów:

SP Szkolenie 1:rldstawowe strażakć t;l' mtowników oSP

KPP _ Kurs w za'liesie kwalifikowane'i pierwszej pomocy' iirtiażny minimum na ł::;,las trwania
naboru),

t(T - Szkolenie ,1 Zakresu rato\^nictwt technicznego dla stlłŻaków ratowników L]ISP'

Rw - Szkolenie $lrazaków ratownikó',ł' oSP w zakresie dziłlań przeciwpowod:l1l rrłych oraz
ratovr'nict'ń' l} na wodach

sGsP _ Szkoła Głli,vrra Służby Pożarni:::':e.i'

lEtap II

l[]!ccna sprawności fi;':1'ł:znej obejmuje:

1. Prótlę łlydo llrrościową - wg zmorJ.t''fikowanej metod1 łrnrwardzkiej.

2. Test sprawn o:lci fizycznei.

3. Sprawdzian :r: umiejętności pĘw,a'nia.

4. Próbę wysolt śfiową.

ocena sprav,'nt>ści flzycztej o,Jliywa się w spo,łib i na zasadaclr określonych
\Ą, rozporządzeiiu M:liistra Spraw Wewnę t] Zrrych i Administra,:'|i 'z drua 27 pździe lLlika 2005 r. w
li1'lrawie zakresu, tn,łiu i częstotliwości 1::rzeprowadzania oI;l r,:sowych profilakt)'r':;rrlych badań

lclarskich oraz okreIirlr,l''ej oceny sprawnc':; ci ftzycznej strźak,] I]irństwowej Straż1 l': ożamej (Dz.
l'I'z,2005 r. Nr 261, '':l.lz' 21.91 z późniejsz'.!'' t't"tt zmianami).

ru wAGA !

; Warunkiem z:rliiczenia próby wyd,rJlnościowej jest osią1I;llięcie wskaźnika rrlvdolności na
poziomie minilr1ł.um 80.

i W przypadku rłieosiągnięcia minitnlllnego wskaźnika vr 1'dolności, kandydatta nie
dopuszcza się l'lo prób sprawnościli,łry'ch.

',' Przed prrystą1lie niem do testu kaź r{.y kandydat zobow i:ązany jest do okaz:lnia ważnego

dowodu osobis tłlgo.

)i; Brak ważnego ł'lokumentu stwierd znj ącego tożsamość -ł'prrwoduje wyk|ucz c ltie z dal_

szego postępor|łnia kwalifikacyj n lgo.

l. Próba wydoln(]1iciowa _ zmodyfik tr',ł.'rna metoda harwal'r1zka (,,Harvard stetrl-\rl test'')

lrr<1bę wydolnościowl1 przeprowadza się vi Lrbiorze sportowym' w obuwiu bez kolcóv,'.

lVyposażenie:

1. stopień o w,,'sokości 40 cm dla nrĘ:żczyzn, 30 cm dla l':obiet,

2. stoper,

3. metronom.

r)
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'lti},konanie próby:

i. metronom rlnstawiony jest nary1ul l20 uderzeń na m rrulę,

2. czas trwanilr pcłnego ćwiczenia: li nrinut dla męŻczyzrl ' 4 minuty dla kobi':l'.

Przed przystąpienie rn do próby' ćwli:z:ącemu wyjaśnia :ię sposób jej wyk,.llrania, moŻna

|)oŻwolić na wsłucbrLrrie się w rytm m;1ronomu oraz kilkzr próbnych wejśó. },ill ]rasło ''raz''

t1:ierwszy takt metro tonru) ćwiczący stav' jil swą lewą stopę nz, lttlpniu, na hasło ''d',ła'' (drugi takt

t:letronomu) dostawii'i prawą Stopę do le',ł;'] (na stopień) prz1'' ctiłkowitym wypro,;;:'ie w stawach

|i r:l Janorłych i biodrov,1'm, na hasło "trzyl |illzęci takt metronollil) Stawia lewą stotrl() na podłodze.

ł na hasło ''cztery'' (;::'lr.r'arty takt metroncrrrru) prawą Stopę do]il1awia do stopy lewel lna podłogę)'

pl'l:'yjmując postawę z:lsadniczą' Czas ttrll;:.nia jednego cyklu 'ur,'r'lrosi 2 sekundy. J;:,l,-'li ćwiczący

ul'rzymuje przepisow 1' r}'tm, można wyłą:;':'yri komendę słown1. Przy próbie zmian'r rl'tmu należy

pr'lnróc ćwiczącemu tl:inośnym sygnałem.

Po upływie czasrl l:'rvalia pełnego ćwir:;lenia kandydat sia,'l;i na krześle i wyko r,' rvane są trzy

|ll}lniary częstości t(::l'l1ź\ przez 30 sekunj' począwszy od 1 1'rrinuty po zakończ,:nitr próby do

l nrinuty 30 sekund.. następnie od 2 mintrtl' L1o 2 minuty 30 se kund oraz od 4 minl t l' do 4 minuty

.:ir) sekund.

Poszczególne tr']\' pomiary przeliczlrlne, według poniżs i|ego wzoru dają , r'1,p1ę, 6u6u"'

'"l s}iaznikiem FI wydr_liności organizmu killld1'data:

czae pracy w sek. ) 100
FI= 2 x slma trzech pomiarr:iw tętna

Wydolnościorlry wskaźnik zmod; l['iliowanej metody l:rnrrvardzkiej:

Wsl;aźnik wydolności Wyr i lł

50-79 niezalic zony

tiO i porryżej zaliczn nv

Kandydat' kt<:';'1' nie jest w stanie '.l,_.,'konać próby w zalłŻonym czasie. pow il:ien przerwac

1:;'ć:bę wcześniej. Pr<ille przerywa się ról,'IlieŹ' jeśli ówiczący rv ciągu ok. 20 sekurrcl nie jest w

slatrie skorygowaÓ itrb utrz5'rnaó rytmu !(''kony\rJania Ćwiczenia; kandydatom t'rrn oblicza się
,,''skźnik wydolnoś':i FI, wstawiając dl:r iicznika wzoru cl'tt'ę odpowiadającą ilości sekund
,'i vkonywania ćwicztl-lia x l00. Pomiary tr;tna wykonuje się w s;losób omówiony p<l''ł"1'Żej.

Ż' Próby sprawnlłlliciowe

Testy sprawlr'lści ftzycznĄ prze;:,lr:lwadza się w ubirrrze sportowym. y'"..'gbuwiu bez

!!;glglw. Test sprawnnści flzycznĄ składa i;ię z trzech prób spri:n'trościowych'

Każdy kandyr1rrt ma prawo do d'''' rrkrotnego odbycia każdej z prób spril',l'nościowych,

:ł których zaliczany j',:|,L wynik korzystniej sz;'.

f)



3)

1) Podciąganie się na drążku (drążek na wysokośr:i doskocznej)

Ćwiczący zajnltrje pozycję w zwis:ie na drązku (nachr',',rtem lub podchwytcnl) - ramiona

'd\,n'pfostowane i po'rcstaje w bezruchu [)wiczący wykonl.j,,: podciągnięcia tatł' żeby broda

'tnalazła się ponad <lrąŻkiem, wraca do pozycji wyjściowej 'lamiona wyprostowtne ) i ponawia
r:u''olucję.

oceniający z: icza tylko prawidłrllve wykonanie ówir:.łenia, wymieniaj ąc l.lo1ejne liczby
:laliczonych poMórz,:li.

Podczas wyktrrrywania ówiczenia tlrrzwolona jest praca rlóg i tułowia.

2) Bieg na 5[] m

Ć*rcrący zajnnuje pozycję w blollu Startowym. Na donośny sygnał ''starte::'il'' tozpoczyna
bieg.

Czas mierzon l' jest do momentu osiągnięcia klatką piersiiową linii mety. FaJstań powoduje
,,,vlkluczenie w danyrn biegu. Kandydat na prawo do odbycia ,Jrugiego biegu z zaclrorvaniem 10 -
l:icl minutowej przenli'\l. Dwa falstarty pol,lrdują dyskwalifikac.|r; kandydata z procesu naboru.

3) Bieg na 1000 m

Bieg odbyrła się na 400 metrowej lirrtanowej bieżni ok't;,Źnej (2 i pół okrązenia).
'\Ęr zależności od i1oś::i zgŁoszeń zawodnic 1 startują w grupach [:i]ku lub kilkunasto<lliobowych.

Cwi'czący zaj.lrruje pozycję starto\Ą Łl t.l-Liska lub stojąca) p'rzed linią starnr. Na dcrnośny
.;-vgnał''stańera'' rozl'(rczyna bieg.

Czas mierzon v jest do momentu or;iągnięcia klatką piersiową linii mety. Falrńalt powoduje

'",'1k1uczenie w dany'rl biegu z moŹiiwościl'p powtórzenie startu.

Dwa falstarty 1rowodują dyskwalif !}iaoję kandydata z pl'ocesu naboru.

Tabela oceny ['Bstu sprawności 1'izycznej

Próba sprawnościowa
Wl'nik poryĘwny

rll'a mężczyzn
Wynik pozr'ływny

dla kohiiet

bieg na 1000 nr
w czasie nio dłuższym niŻ
3 minutr 29 sekund

w czasie nie dłrrz;szym niż
3 minufv 40 seliund

bieg na 50 m
w czasie nię dłuższym niż
6,90 sekundy

w czasie nie dhrzszym niż
7,70 sekundy

podciąganie siłl na
drążku

t2 powtłtrzeit ' 
8 powtórzeń

.}'. Sprawdzian z urmiejętności pływaItiia

Sprawdzian :z; umiejętności Pły,l'ania przeprowadzi:i się w stroju kąlielowym bez

llrZyIZądów pomocni czych.

Sprawdzian rr:łraje się za zaLiczorl y'. jeŹeli kandydat przepĘn$ 50 m dol';clnym stylem
,;v czasie nie dłuższyrl niż ó0 sekund. Czas liczony jest od syq:nału startera (Z poziomu wody bez

skoku) do momentu rlotknięcia ściany ba:;el'Lu jedną lub obie:-rla dłońmi po przepl1'nięciu całego f
,r\stansu. / 

" 
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ł. Prótla wysokośr:iiowa

Sprawdzian l,;:ku wysokości (akro1'ilbia) uznaje się za złl.|iczony, jeżeli aseku'tl',,vany

limdydat samodzielrrie wszedł na wysokość 20 m na drabinę nl,:chaniczną ustawiorti1 pod kątem

750.

Test sprawll ości fizycznei, sprilwdzian z umiejętn ości pływania or;lr- próbę
wysokościową oce nia się dychotomi'l[nie ,,za|iczony / lliezliczony".

Wynikiem ],rr:ńcowym oceny łestu sprawności lfizycznei iest uzyslkanie przez
kandydata zalicze.h Że wszystkich ko nkurencii składaii1rcych się na ten tes{:'

Etap III
Test wiedzy

Test wiedzy s'kJada się z20 pytań testowych i jest przt1lr'owadzarry w wersj i papierowej.

t']zas trwania - 25 nłinut.
Test wiedzy o'bejmuje problematy],ii: związaną z fimkcj rnowaniem ockony

1lrzeciwpożarowej i })atistwowej StrzrŹy Pr lezrmej oraz zadaniuni na stanowisku, ktć rego dotyczy

1rostępowanie kwalif i kacyjne.

P1tania testo';vc. zaw,ierają 4 propo:ł1'cje odpowiedzi' z J,'Lorych ty1ko jedna ol'}powiedź jest

1lrawidłowa. Za odp<lwiedź prawidłową kłndydatowi przymaj ;: się 1 punkt. W przy padku

nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odplu,iedzi nieprawidłol'"i-j albo udzielenia w ręr:ej niż

iednej odpowiedzi nrl p1tanie testowe' karl,l)'datowi nie przyznerje się punktu.

Porytyrvny v''ynik z testu wiedzy irsiąga kandydat, kilrily uryska co najn niej 11

punktów.

Maksymalner liczba punktów mtrlilirłYch do zdobyci:ł na tym etapie post{powania
'r,l'ynosi 20.

Z :udzialu w t::ście wiedzy wykluc:':a się kandydata do sJiuŻby w Państwowej lJtrazy

[\lżamej, który podc:.as testu:

. korzysta j:] pomocy innych osób;

. posługuje się urządzeniami słr- źacymi do przekaz1n','ania lub odbioru infor'macji lub

koŻysta j,] maleriałów pomocriczych, które nie zoslrrly dopuszczone prZ:Z komisję do

wykorzys tania;
. rażąco zal;łóca przebieg tęstu.t'sposób inrry niż okLr:ślony w pkt 1 i 2.

Etap lV
Rozmowa kwalillikacyjna

Rozmowa kv'alifikacyjna przepro,,r'adzona będzie prze:l l(omisję rekrutacyjrrą. w tfakcię

,i |órej ocenie podlegac będą:

1) umiejętnośó 1lreekazywania' odbie rallia i rozumienia in fbrmacji w mowie i 1l:iśnrie oraz
jasnego i wyrlrzistego formułowan izr wypowiedzi w spc's;rib gwarantujący ich zrozumienie,

2) motywacja dr:r podjęcia słuŻby w I'llństrvowej Straży Po:łamej,

3) zdolnośó ana it1'cznego myślenia,

4) umiejętność 1llarrowania i organizt','r'"ania pracy.

to) 4"-/



oceniając kanci1,data, kaŻdy z człolrków komisji dyspollrrje pulą 12'5 puŃt,'!rv możliwych
(io przyznaiia z^ kaii'dv z rłyżej rrymien ionych obszarów' Li,.:zbę punktów uzyske n1'ch w trakcie

rozmowy L*ą|ififtąr'l1; jnej ustala się nir podstawie średnioj arytmetycmej lir:zby punktów

y:.łzyznanych przez cll]onłów komisji z dc kładnością do j edneg'o miej sca po przecinJ<rr.

Pozlywny wyrik z rozmowy kwali likacyjnej osiąga karlclj'dat, który uzyska r:o najmniej 2ó

punktów ustalony v', określony powyŹej sposób'

Maksymalna liczba punktów możlilrych do uzyskania na Ęm etapie wynosi 50.

Po zakończenit L trzeciego etapu polltepowania kwalifike.c1'jnego, komisja spirrządza arkusz

'zbiorcze1 oceny kan(]\,datów i przekłada $o wraz z arkuszami ind1łvidualnymi ocr:n kandydatów

Komendantowi Powi al'owemu Państwow(:j Strazy Pożamej w t.)strowie Wielkopolskirn.

Zakończenie przez komisję kwalifikacyjną IV etapu raboru nastąpi w tetnllnie do dnia

30 marca 2018 roku .

Etap V

Ustalenie zrlolności fizyezne'i i psychicznej karndydata do pełnlienia służby
!v Państwowej Strłży Pożarnej

Na badania le.karskie w celu ustalelrie zdolności ftzyczr,e.i i psychicznej do p,:lnienia służby

rł'Państwowej Straz1' Pożamej zostaje ski':rowanych 3 kandydatów' którzy uzyskall najwyższą

liczbę punktów po ZćLkończeniu IV etapu l rnboru.

oceny zdoln:rści {tzycznej i psy';h|q2ngj zakwalifik<rrvanych kandydatóli' do pełnienia

s]iużby w Państworł ej Strazy Pożarnej, d':konuje Wielkopc lsl<a Rejonowa Kor risja Lekarska

lt4SW i A z siedzibą p\.zy ul. Dojazd 34, t'i(}_631 Poznań.

W prz1padku gdy Wielkopolska Ilomisja Lekarska MijW i A orzeknię o Łraku zdolności

któregoś z kandydat,5rv do pełnienia służby'w Państwowej S 'raży Pożarnej, na biiciania zostanie

skierowany kolejny kandydat z najwyŻs:i'i1 ilością punktów s pośród kandydatów rł ymienionych

rł' protokole z postępowania kwalifikacyjnego

Po uzyskaniu orzeczen Wielkol:olskiej Rejonowej Komisji MSW i l; w Poznaniu

''r 
zdolności ftzycznły i psychicznej z akwalifikowanych J,nndydatów do pełnienia służby

u Państwowej StraŻr' Pożamej, komisja przedkłada Komen<lnrtowi Powiatowenlu Państwowej

litrazy Pożamej w ostrowie Wielko1:lc,lskim listę kand'"clatów do przyjęc ia do służby

rr Państwowej Straz; Fozamej.

Postępowanie kwatifikacyjne końtry się zatwierdztniem przez kierowltika jednostki

organizacyjnej Pairstwowej StraĘ Pożarnej listy kandl'datów do przyjęr:ia do sluźby

rł Państwowej Strail1 Pożarnej.

^')



l.

INFoR]!!ACJE KoŃCov/E

Bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Państv'owej Strźy Pożarr ej w ostrowie

Wielkopolskim kandydat może wnieś'j do przewodniczącego komisji pisemne :lastrzeżęnie do

przebiegu c4'nności kazdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym

etapie, niezwłocznie po jego zakończe niu lub w sekrętariac ie Komendy, nie póź niej jednak niŹ

do godziny 730 dnia następnego _ termin wpb.Wu do seketariatu Komendy Pllrviatowej PSP

w ostrowie Wit:lkopolskim. Konrisja rozpatrzy zasttzężęnia kandydatrirv do czasu

rozpoczęcia kole.jnego etapu naboru. Ilrformację o sposob:e rozpatrzenia zastrr'.eżeh kandydat

zobowipany jest odebrać osobiście w terminie wskazanyr. powyżej.

Zakoiczente kai:dego etapu postępowania następuje otlpowiednio po upb\Ą'ie terminów

określonych w hllrmonogramie naboru. Publikacja wyniktirv poszczególnych <:l'rLpów naboru,

atakże ich wynil<ów cząstkowych (za wyjątkiem wynikórł,etapu IV i V) następowaó będzie

do godziny 1700 w dniu, w którym Zostały one przeprowztclzone. Wyniki będą opublikowane

na stronie intemetowej oraz w siedzibie Komendy.

Dokumenty kand'vdatów, którzy nie :zakwalifikowali się r1o kolejnych etapó'ń postępowania

będzie można odr:braó w ciągu 60 dni od ogłoszenia wynikórv naboru.

Po upływie pow}Źszego terminu dokun-renty zostaną znisz(:Źone'

KOMEN T POW IATI]\^JY
PAŃsTW wEJ STRAŻ/ PoŹARNEJ

lŁl}-''\
hrys. |nL Jącek
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