
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
63 - 400 ostrów Wietkopotski, u[. Batorego 21

te|,.6733z 4z90 sekretariat 6Ż33Ż42 60 fax 6233Ż4295

http: / /Www.ostrow' psp'włkp.pt/ e-mail: kppspostrow@psp.wtkP. pt

P7.K.K.111 0.3.1 .2018 ostróW wielkopolski, dnia 3 kwietnia 20l8 roku

oGŁoszENIE
Komendant Powiatowy Państwowei Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczei

w zawodzie: strażak Państwowei Straży Pożarnei (3 osoby)

1. Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: ratownik specjalista

2. System słuzby: zmianowy 24148 godzin

3. Liczba miejsc: 3

4. Miejsce pełnienia słuzby: Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie

Wielkopolskim.

5. Przewidywany termin przyjęcia do służby: czerwiec 2018 roku"

6. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Strazy Pożamej musi spełniać

łrymagania określone w art. 28, 29 ust.1 oraz rł'arl. 34 ust. 4 i 5 ustawy Z dnia 24 sierpnia

1991 r. o Państwowej Strazy Pozarnej. (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. |204 z późnie1szymi

zmianami):

a) posiadaó obywatelstwo polskie'

b) korzystać w pełni z praw publicznych,

c) posiadaÓ co najmniej średnie wykształcenie,

d) nie być karanym za przęStępstwo lub przestępstwo skarbowe'

e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi w dalszym

przebiegu naboru orzeczeniem Wielkopolskiej Rej onowej Komisji Lekarskiej MSW i A
o przydatności do słuŹby w PSP'

7. Wymagania niezbędne na stanowisko docelowe:

. Prawo jazdy kat ,,B"

8. Wymagania preferowane na stanowisko docelowe:

. tytuł technika z z'akresu chemii' biologii lub fizyki'

. studia podyplomowe o profilu chemicznym, biologicznym lub fizycznym,

. wykształcenie wyŹszę o profilu chemicznym, biologicznym lub fizycznym,

. uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych na sprężone powietrze,

. kurs w zakresie kwalifikouanej pierwszej pomoc).
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Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania

kr.valifikacyjnego w stosuŃu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do słuŻby

w Państwowei Straży Pożamej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30)

Postępowanie }nłalifikacyjne przeprowadzi komisja powolana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DoKUMENTY I oŚWIADCZENIA

l. Podanie o przyjęcie do sfużby w PańStwo\łej Staży Pożamej (podpisane),

2. Zyciorys(podpisany).

3. Podpisanę kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub sfuzby,

o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosuŃu pracy lub służby'

4. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne

i specj alistyczne, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,

5. Podoisana kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

6. Podpisana kserokopia prawa jazdy,

7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami

o ochronie danych osobowych _ xałqclnik nr I,

8. Podpisane oŚwiadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - załqcznik nr 2,

9. Podpisane oświadczenie o niekaralności Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

załqcznik nr 3,

10. Podpisane oświadczenie o Zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania na stronie intemetowej KP PSP w ostrowię Wielkopolskim oraz w siedzibie

Komendi - zalqcznik nr 4.

11. Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata' że nie

będzie wnosił toszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku

nieszczęśliwego wypadku \'/ czasie postępowania - zdłqcznik nr 5'

12. Aktualne zaświadczenie lekarskie' dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolno-

ściorłej. 1eście sprawności fizycznej. próbie wysokościowej i sprawdzianie z plyłrania

wystawione nie wcześniej niz 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu załqcznik

nr 6 (dopuszcza się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed

przystąpieniem do testu sprawności fizycznej)'



UWAGA !

Druki do pobrania na stronie intemetowej ]:tlpilllutlrtrql-l:płłlłll, lub w seketaria-

cie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wlkp.. ul. Stefana Batorego 21 w dni roboczę

w godzinach od 730 do 1530.

Poszczególne informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można również uzyskać

w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Stefana Batorego 21

pok. nr 6., lub telefonicznie pod numerem: 62 33Ż 42 63.

Honorowane będą wyłącznie oświadczenia i zaświadczęnia lekarskie sporządzone na dru_

kach pobranych Ze strony internetowej h4p.'lrł r'r rr' -tlstror!-p'sj].ui]...pp-L' lub pobranych

w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w ostrowię Wielkopolskim.

Przedłożenie innych dokumentów (druków) niż wyszczegó1nione w niniejszym ogłoszeniu,

niezłożenie w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu

Komendy) kompletu dokumentów' brak jakiegokolwiek dokumentu czy oświadczenia

wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań

określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie ofety kandydatajuż w I etapie postępowa-

nia kwalifikacyjnego.

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta

Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: ,,Nałlór 2018 * ratownik

specjalista, imię i nazrłiskon') lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpływu

dokumentów do jednostki _ nie data nadania tj. do dnia 17 kwietnia 2018 r.) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Stefana Batorego 21,63-400 ostrów Wielkopolski

Postępowanie rekrutacyjne składa się z pięciu etapów :

) Etap I.

) Etap Il.

) Etap III.

) Etap IV.

) Etap V.

Weryfikacja kompletności dokumentów oraz okeślenie ilości punktów za

posiadane uprawnienia i specjalności (bez udziału kandydatów).

ocena sprawnoś ci flzycznej _ ocena zaliczonylniezaliczony.

Test z wiedzy - o cena zaliczony I niezaliczony.

Rozmowa kwalifi kacyj na.

Ustalenie zdolności flzycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej

Strży PoŻarnej.



Harmonogram naboru

Etap I

Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Złożenie dokumentów
W dui robocze do dnia:

17 krvietnia 2018 r.
(wtorek)

do godz. 15ro

Sekretariat lub Kadry Komendy
Powiatowej PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l
lub za pośrednictwem poczty

. Weryfikacja
dokumentów

Do dnia
19 kwietnia 2018 r.

(czwańek)

Etap II

Cmnnośó / zadanie Data Godzina Miejsce

. Próba harwardzka 20 kwietnia 2018 r.
(piątek)

od godz. 9oo

Salka sportowa Komendy Powiatowej
PSP w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Stefana Batorego 2l

Bieg na 50 m,
Bieg na 1000 m.

23 kwietnia 2018
(poniedziałek)

r.
od godz. 8oo

Stadion KS ,.STAL"
przy ulicy Kusocińskiego 1

w Ostrowie Wielkopolskim

' Pb,wanie
na dvstansie 50 m.

24 kwietnia 2018
(wtorek)

r.
od godz. 9oo

Pł}łvałnia .,Wodny Raj'' przy Il1 Liceum
ogólnoksaałcącym w ostrowie
Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego l7

. Podciąganie na
drążku,

24 kwietnia 2018
(wtorek)

r.
od godz. I 1oo

Salka sportowa Komendy Powiatowej

PSP w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Stefana Batorego 2l

. Wejście na drabinę 24 kwietnia 2018
(wtorek)

r.
od godz. 1 2oo

Plac Komendy Powiatowej PSP
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Stefana Batorego 2l

Etap m
Czynność / zadanie I)ata Godzina Miejsce

. Test wiedzv 25 kwietnia 2018 r.
(środa) od godz. l33o

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap fv
Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Rozmowa
kwalifikacyjna 2G- 27 kwietnia 2018 r.

(cZvvaltek-p iątek)
od godz. 08oo

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap V

Czvnność / zadanie Data Godzina Miejsce

' Ustalenie zdolności
fizycznej i psychicznej do
pełnienia służby w
Państwowej Straży Pożamej

maj 2018 r.

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A w Poznaniu

ul. Dojazd 34,60-631 Poznait
4
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UWAGA !

} Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do zmiany
ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względu na waruŃi atmosleryczne lub
inne czynniki Zewnętznę.

} Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane na

stronie internetowej Komendy, Biuletynie Informacj i Publicznej oraz w siedzibie

Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

} Komisja Rekrutacyjna przyzna kuŻdemu kandydatowi nrrmer identyfikacyjny' pod którym

będzie następowała publikacja w;ników poszczególnych etapów postępowarria

kwalifikacyjnego.

ż o przydztelonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony za
pośrednictwem wiadomości tekstowej (SMS) lub poczty elektronicznej (e'mail). Kandydat

zostanie natomiast poinformowany osobiście o przyznalyrn nunerze identyfikacyjnym

w przypadku osobistego złożenia dokumentów w siedzibie Komendy.

} Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do

okazania dokumentu potwierdzającego jego toŹsamość (dowód osobisty lub paszpofi).

Etap I

Ocena kandydata na podstawie pnedłożonych dokumentów.

Komisja kwa1ifikacyjna dokonuje przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów

złoŻonych przez kandydatów oraz w oparciu o nie, dokonuje oceny spełnienia wy_magan

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

kwalifikaci i i okeślenia zwięanej z tym liczby punktów za poszcze!óLne uprawnienia oraz Sumy

punktóW'

Svstem punktowv stosowany do ocenv preferencii z tvtułu posiadanego
przez kandydatów do służby w Państwowei Strażv Pożarnei wvkształcenia.

1) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży PoŻamej ukończony kurs podstawowy
(kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów,

2) wyszkolenie pożunicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs uzupełniający
(podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 20 punktów,

3) wyszkolenie pożamicze w Państwowej Strazy Pożarnej Ńończone szkolenie
podstawowe w zawodzie struŻak - 20 punktów,

4) wyszkolenie pożamicze w Pństwowej Straliy Pożarne _ posiadanie t1tułu zawodowego /
techrrik poŻamictwa (kopia dyplomu uzyskania t1tułu technika pożarnictwa) - 25 punk- ltów /l l, /l'*l



5) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożamej _ posiadanie tytułu zawodowego
inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) * 30 punktów,

6) wyszkolenie poŻarnicze w ochotniczej Straży PoŻamej ukończonę SP + KPP* (kopia
zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 10 punktów'

7) wyszkolenie poŻunicze w ochotniczej Straży PoŻamej _ ukończone SP + KPP + RTx
(kopia zaśrviadczenia o ukończeniu kursu) - 15 punktów,

8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej Straży Pożanrej _ ukończone SP + KPP + RT +

RW (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 20 prrnktów' (lub ukończone szkolenie
podstawowe straŻaków ochotniczych Strazy Pożamych według programu z dnia
17 listopada 2015 r. + KPP - 20 punktów)

9) wykształcente wyŻsze inŹynier w specjalności inzynieria bezpieczeństwa pożarowego uzy-
skane w SGSP (kopia dyplomu) - 15 punktów.

10) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego! o których mowa w art. 10

ustaw'y z dnia 8 września 2006 r. o Państwowynr Ratownictwie Medycznym (Dz'U. z20l3
t. poz. 7 57 , z późn' zmian.) (kopia dyplomu) - 15 punktów'

11) wykształcenie o kierunku przydatnym w Państwowej Straży PoŻamej na danym
stanowisku w codzienrrym rozkładzie czasu służby - 15 punktów,

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

13) prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawajazdy) - 15 punktów,

14) inne kwalifikacje lub uprawnienia: w sumie do 15 punktów:

. t}.tuł technika z zakresu chemii, biologii lub fizyki _ 5 punktów,

. studia podyplomowe o profilu chemicznym, biologicznym lub fizycznym 10 punktów,

. \łykształcenie wyższe o profilu chemicznym. biologicznym lub fizycznym 15 punktów,

. kurs w zakesie KPP, (jeżeli nie został zaliczonv w nkt 6.7 lub 8) _ 5 punktów,

. uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych (gazami spręŹonymi) - 5 punktów,

15) dopuszcza się ptzyznanie punktów Za Zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywil_
nej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi wjednostce organizacyjnej PSP, przy
realizowaniu zad ń zbliŻonych do zadań na stanowisku na które prowadzony jest nabór -
15 punktów.

Maksymalna liczba punktów do uryskania na tym etapie wynosi ó0.

Nie beda brane ood uwaqe dokumenty tvmczasose. zaświadczenia ioświadczenia
o posiadanvch kwalifikaciach i uorawnieniach itp.

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów:

} Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-8 przyznaje się puŃty jedynie z jednego t1tułu,

Z wyższą wartością punktową.

) W przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w 6 - 8 oraz w pkt

9 i 10' punkty sumuje się z z,asttzęŻeniem, Że jeŻeli ich suma jest większa niż 30, to do

dalszego postępowania przyjmuje się 30 punttów.

} Kwalifikacje opisane w punktach od 6 do 8 otaz od 12 do 14 uwzględnia się przy nab

Stanowiska ZwiąZane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo _ gaśniczych.



Wyjaśnienie użryĘch skłótów:

sP _ Szkolenie podstawowe strażaków ratowników oSP,

KPP _ Kurs w zakresie kwalifikowanej pielwszej pomocy, (wżny minimum na czas tlwania
naboru),

RT Szkolenie z zakresu ratownictwa tecluricznego dla strażaków ratowników oSP,

Rw _ Szkolenie strażaków ratowników oSP w zakresie działń przeciwpowodziowych oraz

ratownictwa na wodach,

sGsP - Szkoła Główna Służby PoŹamiczej.

Etap II

Ocena sprawności fizycznej obejmuje:

1. Próbę wydolnościową * wg zmodyfikowanej metody harwardzkiej.

2. Test sprawności fizycznej.

3. Sprawdzian z umiejętności pływania.

4' Próbę wysokościową.

ocena sprawno ści' ftzycznej odbywa się w sposób i na zasadach określonych

w rozporządzeniu Minisba Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 pażdzierntka 2005 r.

w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badan

lekarskich oraz okesowej oceny sprawnoś ci flzycznej strażaka Państwowej StraŻy Pożamej (Dz'

IJ. z 2005 r. Nr 261 , poz. 2191 z późniejszymi zmianami).

UWAGA !

} Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest osiągnięcie wskaźnika wydolności na

poziomie lqigimuŁ E0.

} W przypadku nieosiągnięeia minimalnego wskaźnika wydolności, kandydata nie

dopuszcza się do prób sprawnościowych.

} Przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania ważnego

dowodu osobistego.

> Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamośó spo}Yoduje wyk]uczenie z dal_

szego postępowania kwalifikacyjnego.

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

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze sportowym' w obuwiu bez kolców.

Wyposażenie:

1 ' stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn, 30 cm dla kobiet,

2. stoper,

3. metronom.
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Wykonanie próby:

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

2. czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 minut dla męŹczyzn, 4 minuty dla kobiet.

Przed przystąpieniem do próby, ówiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, moŹna

pozwolić na wsłuchanię się w rytm metronomu oraz kilka 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) przy całkowitym wyproście w stawach

kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (frzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze,

a na hasło " cńery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę)'

przyimui ąc postawę zasadniczą. Czas tr'wania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli cwiczący

utrzymuje przepisowy Iytm. moŹna wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmian; r1łmu naleŹy

pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego Ówiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są trzy

pomiary częstości Iętna przęz 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 minuty do 4 minuty

30 sekund.

Poszczególne trzy pomiary przeliczone według poniższego wzoru dają wynik, będący

wskźnikiem FI wydolności organizmu kandydata:

czas pracy w sek. x 100
FI=

2 x suma trzech pomiaróW tętna

Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej:

Wskaźnik wydolności Wvnik
50-79 niezaliczonv

80 i powyżej zaliczony

Kandydat, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwaó

próbę wcześniej. Próbę przerywa się również. jeśli ćwiczący w ciągu ok. 20 sekund nie jest w

stanie skorygować lub utrzymaó rytmu Wykon}nvania ćwiczenia; kandydatom tym oblicza się

wskaŹnik wydolności FI, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund

wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

2. Próby sprawnościowe

Test1, sprawności flzyczne1 przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez

kolców. Test sprawności flzycznej składa się z tizech prób sprawnościowych.

KaŹdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych,

zktórych zaliczany jest wynik korzystniejsą'.
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1) Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)

Cwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwyem lub podchw1.tem) * ramiona

wypfostowanę i pozostaje w bezruchu. Cwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda

znalazła się ponad drąŻkiem, rł'raca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia

ewolucję.

oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanię ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby
zaliczorrych powtórzeń.

Podczas wykon1łvania ćwiczenia dozwolonajest praca nóg i tułowia.

2) Bieg na 50 m

Ćwtczący zajmuje pozycję w bloku Startowym. Na donośny Sygnał ''startera" rozpoczyna

bieg.

Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia kiatką piersiową linii mety. Falstart powoduje

wykluczenie w danyrn biegu. Kandydat ma plawo do odbycia drugiego biegl z zachowanięm 10 -
cio minutowej przerwy. Dwa falstarty powodują dyskwalifikację kandydata z procesu naboru.

3) Bieg na 1000 m

Bieg odb1.lva się na 400 metrowej tartanowej bieżni okężnej (2 i pół okrązenia).

W zależności od ilości zg}oszeń zawodnicy stailują w grupach kilku lub kilkunastoosobowych.

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny

sygnał''startera" rozpoczyna bieg.

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

wykluczenie w danym biegu z moŹliwością powtórzenie startu.

Dwa falstarty powodują dyskwalifikację kandydata z procęsu nabotu.

Tabela oceny testu sprawności flzycznej

Próba sprawnościowa
Wynik pozytywny

d|a mężczyzn
Wynik porytywny

dla kobiet

bieg na 1000 m
w czasie nie dłużs4.rn niz
3 minuty 29 sekund

w czasie nie dłuŻszym niŻ
3 minuty 40 sekund

bieg na 50 m
w czasie nie dłuŻszym niz
ó'90 sekundy

w czasie nie dłużsą'rn niż
7.70 sekundv

podciąganie się na
drążku

|2 powtórzeń 8 powtórzeń

3. Sprawdzian z umiejętności ptywania

Sprawdzian z umiejętności pł1łvania przeprowadza się w stroju kąpielowym bez

przyrządów pomocniczych.

Sprawdzian uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem

, w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera (z poziomu wody bez

skoku) do momentu dotknięcia ściany basenu jedną lub obiema dłońmi po przepłynięciu całego

d)stansu. 
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4. Próba wysokościowa

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeŻeli asekurowany
kandydat samodzielnie wszedł na wysokośó 20 m na drabinę mechaniczną ustawioną pod kątem
75".

Test sprawnoś ci fizycznei, sprawdzian z umieiętności pĘwania oraz próbę
wysokościową ocenia się dychotomicznie,,zaliczony f niezliczony''.

Wynikiem końcowym oceny testu sprawności fizycznei iest uzyskanie przez
kandydata zaliczeń ze wszystkich konkurencii składaiących się na ten test.

Etap III
Test wiedzy

Test wiedzy składa się z20 pytań' testowych i jest prŻeprowadzany w wersji papierowej.

Czas trwania - 25 minut.
Test wiedzy obejmuje problematykę związutą z funkcjonowaniem ochrony

przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pozarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy
postępowanie kwalifikacyjne.

P}tania tęStowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedźjest
prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku
nięudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż
jednej odpowiedzi na py.tanie testowe, kandydatowi nie przyzna1e się punktu.

PozyĘ.wny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat' który uzyska co najmniej 11

punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na Ęm etapie postępowania
wynosi 20.

Z ldziału \ł teście wiedzy wyklrrcza się kandydata do słuŻby w Państwowej Strazy

PoŻamej. który podczas testu:

r koIzysta z pomocy innych osób;
. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub

korzysta z materiałów pomocrriczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do

wykorzystania;
. raŻąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niz określony w pkt 1 i 2'

Etap lV
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną, w trakcie

której ocenie podlegać będą:

1) umiejętnośó przekazywania' odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantuj ący ich zrozumienie,

2) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

3) zdolnośó analitycznego myślenia,

4) umiejętnośó planowania i organizowania pracy.
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oceniając kandydata, kaŻdy z członków komisji dysponuje pulą 12,5 punktów moŻliwych

do przyztania za każdy z wyżej wymienionych obszarów' Liczbę puŃtów uzyskanych w trakcie

rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej Liczby punktów

przyznanych przez członków komisj i z dokładnością do jednego miejsca po przecinku'

Poz1tywny wynik z rozmo\ły kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 2ó

punktów ustalony w określony powyŹej sposób.

Maksymalna liczba punktów moż|iwych do uzyskania na tym etapie wynosi 50.

Po zakończeniu czwar:tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, komisja sporządza arkusz

zbiorcze1 oceny kandydatów' i przekłada go wTaz z arkuszami indywidualrrymi ocen kandydatów

Komendantowi Powiatowemu Państwowej StrzrŹy PoŻamej w ostrowie Wielkopolskim.

Zakończenie przez komisję kwalifikacyjną IV etapu naboru nastąpi w terminie do dnia

27 kwietnia 2018 roku.

Etap V

Ustalenie zdolności frzycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służłry
w Państwowej StraĘ Pożarnej

Na badania lekarskie w celu ustalenie zdolności ftzycznej i psychicznej do pełnienia służby

w Państwowej Straży Pożamej zostaje skierowanych 3 kandydatów, którzy uzyskali najwyŻszą

liczbę punktów po zakończeniu IV etapu naboru.

oceny zdolności ttzyeznej i psychicznej zakwalifikowanych kandydatów do pełnienia

słuŻby w Państwowei Straży Pożamej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska

MSW i A z siedzibą przy ul. Dojazd 34' 60-631 Poznan.

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

któregoś z kandydatów do pełnienia słuzby w Państwowej Straży Pożamej. na badania zostanie

skierowany kolejny kandydat z najwyŻszą ilością punktów spośród kandydatów wymienionych

w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Po uzyskaniu orzeczeń Wielkopolskiej Rejonowej Komisji MSW i A w Poznaniu

o zdolności ftzycznej i psychicznej zakwalifikowarrych kandydatów do pełnienia słuzby

w Państwowej Straży Pożamej, komisja przedkłada Komendantowi Powiatowemu Państwowej

Straży PoŻamej w 0strowie Wielkopolskim 1istę karrdydatów do przyjęcia do słuzby

w Państwowej Straży PoŹarnej.

Postępowanie kwalifikaryjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki

organizacyjnej Państwowej StraĘ Pożarnej listy kandydatów do prryjęcia do służby

w Państwowej StraĘ Pożarnej.
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3.

TNFORMACJE KONCOWE

Bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej StraĄ PoŻamej w ostrowie

Wielkopolskim kandydat możę wnieśÓ do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do

przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym

etapie, niezwłocznie pojego zakoirczeniu lub w sekretariacie Komendy, nie póŹniej jednak niz

do godziny 730 dnia następnego _ termin wpływu do sękretariatu Komendy Powiatowej PSP

w osfiowie Wielkopolskim. Komisja rozpatrzy zastrzężenia kandydatów do czasu

rozpoczęcia kolejnego etapu naboru. Informację o sposobie rozpattzenia zasttzeŻei karrdydat

offz}ryna niezwłocmie po rozpatrzeniu odwołania.

Zakończente kazdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie terminów

określonych w harmonogramie naboru' Pub1ikacja wyników poszczególnych etapów naboru,

a takŻe ich wyników cząstkowych (za wyjątkiem wyników etapu IV i V) następowaó będzie

do godziny 1700 w dniu, w którym zostab one przeprowadzone' Wyniki będą opublikowane

na stronie internetowej oraz w siedzibie Komendy.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

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

Po upływie powyższego terminu dokumenty Zostaną Zniszczone.

ostrów Wielkopolski, dnia i.. k-i"tniu 2018 ,oku

KOME NT POWATO\IJY
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