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PZK.K.t 110.4.1.2018 ostrów Wielkopolski, dnia 25 kwietnia 20l8 roku

oGŁosZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w zawodzie: strażak Państwowej StraĘ Pożarnej (1 osoba)

1. Stanowisko STAżYSTA - etat doce|orła: główny księgowy

2. System służby: codzienny 8 godzin

3. Liczba miejsc: 1

4' Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim.
5. Przewidywany termin przyjęcia do służby: II półrocze 2018 roku.

6' Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożamej musi

spełniaó wymagania okreś1one w art.28 ustawy Z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej

Straży Pożarnej. (tj. Dz. U. z2017 rcku poz. 1204 z późniejszymi zmianami):

a) posiadaÓ obywate1stwo polskie,

b) korzystaó w pełni z praw publicznych,

c) posiadaó co najmniej średnie wykształcenie,

d) nie być karanym Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e) odznaczai się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi

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

a ponadto Ze względu na charakter stanowiska kandydat do służby:

1) nie mozel byó prawomocnie skazarly za przestępstwo pizeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności inst1tucji państwowych oraz

samorządu ter}'torialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo skarbowe

orat:

g) musi spełniaó jeden z waruŃów. o których mowa w afi' 54 ust. 2, pkt 5 ustawy

z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (D2.U.22013 rokupoz.885

z późniejszymi zmianami) tj.:



mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe
studia zawodowe' uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3_letnią praktykę w księgowości,

mieó ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiadaó co najmniej 6-cio letnią praktykę w księgowości,

być wpisaną/ym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

posiadaó certyfikat księgowy uprawniaj ący do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifi kacyj ne uprawniaj ące do usługowe go

prowadzenia ksiąg rachuŃowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do

usługowego plowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych

przepisów.

7. Irure wymagania niezbędne na przyjmowane stanowisko:

. prawo jazdy kategorii ,,B"

8. Zakres czymości na stanowisku:

a) nadzór i prowadzenie gospodarki finansowej Komendy

b) plarrowanie i rcalizacjabldżetu Komendy,

c) prowadzenie rachunkowości Komendy,

d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e) przestrzeganie terminowości 1 zasad rozliczen pieniężnych,

f) rozliczanie podatku dochodowego od osób flzycznych' sporządzarrie deklaracji,
g) sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budŻetowej i podatkowej,

h) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacj i majątku

Komendy,

i) opracowanie projektów dochodów i wydatków budzetowych,

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzerltem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2018 roku w- sprawie postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuŻby w Państwowej StraŻy PoŻamej (Dz. U. z 2018 r.

poz.672)

Postępowanie kwalifikaryjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DoKUMENTY I oŚWIADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia 11 maja 2018 roku składa:

a

1.

,
3.

Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Strazy Pozamej (podpisane)'

Zyciorys (podpisany).

Aktua1ne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolno-
Ściowej' teście sprawności ftzyczne1 oraz próbie wysokościowej wystawione nie wcześniej
niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu załqcznik nr 1 (dopuszcza się
przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do ffstu
sprawności ftzy c zrle),



4. Podpisane oświadczenie o wyraŻeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do realizacji plocesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych _ xałqcznik nr 2,

5. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów
postępowania na Stronię intemetowej KP PSP w ostrowie Wielkopolskim oraz w siędzibie
Komendy - ealq cznik nr 3,

6. Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisarre oświadczenię kandydata, że

nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku
nieszczęśliwego w1padku w czasie postępowania _ zdłqcznik nr 4,

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie \ł seketariacie Komendanta

Powiatowego PSP w ostrowie Wie1kopolskim (z dopiskiem: ,,Nabór 2018 _ główny

księgowy, imię i nanłisko'') lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpływu dokumentów

do jednostki - nie data nadania tj. do dnia 1 1 maja 201 8 r. do godz. 1 530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim,

ul. Stefana Batorego 21, 63-400 ostrów Wielkopolski

II. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do
dnia22 maja 2018 roku składa:

l. Podpisane kserokopie świadectw pracy lub słuŻby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub słuŹby,

2. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub
posiadane umiej ętności,

3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo_gaśniczych lub ćwiczeniach

organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Strazy PoŹamej' o ile
karrdydat jest człontiem ochotniczej straŻy poŻałnej,

4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego _ xałqc7nik nr 5,

5. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych _ załqcznik nr 6,

6. Podpisarre oświadczenie o niekaralnoŚci za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

załqcznik nr 7,

7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu' przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

załqcznik nr 8,

Dokumenty kandydaci składaj ą osobiście w zaklejonej kopercie w sękretariacie Komendanta

Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: ,,Nabór 2018 - główny

księgowy, imię i nazwisko'') lub 1istownie (liczy się bezwzględnie data wpływu dokumentów

do jednostki - nie data nadaniatj. do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ostrowie wielkopolskim,

ul' Stefana Balorego 2l 
' 
63-400 ostrórł Wielkopolski



UWAGA !

> Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pll'

lub w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp., ul. Stefana Batorego

21 w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

} Honorowane będą wyłącznie oświadczenia i zaświadczenia lekarskie sporządzone na dru-

kach pobranych ze strony internetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pl/, 1ub pobranych

w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

PrzedłoŻenie innych dokumentów (druków) niż wyszczególnione w niniejszym ogłosze-

niu, niezłożenie w terminie do dnia 11 maia 2018 r. (liczy się dala wpĄ.+łu dtl

sekretąriatu Komendy) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy

oświadczenia wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego

wymagań określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata juz

w I etapie postępowania kwalifrkacyjnego.

} Niezłożenie przez kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej kompletu

dokumentów w terminie do dnia !!-4qgiŁł01lL: (liczy się data wpĘwu do sekretariatu

Komendy) spowoduje odrzucenie ofeńy kandydata w V etapie postępowania

kwalifikacyjnego.

} Poszczególne informacj e dotyczące poĘpowania kwalifikacyjnego moŹna również

uzyskaó w siedzibię Komendy Powiatowej PSP w ostrowię Wielkopolskim, ul. Stefana

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

Postępowanie rekrutacyjne składa się z pięciu etapów :

} Etap I' ocena dokumentów złożonych do dnia 1 1 maja 20i 8 roku,

} Etap II. Test sprawności ftzycznej,

} Etap III. Sprawdzian lęku wysokości (akofobia)'

) Etap IV. Test z wiedzy,

} Etap V. ocena dokumęntów złoŹonych do dnlaŻ2 maja2018 roku,

F Etap VI. Rozmowa kwalifikacYjna'
} Etan VII. Ustalenie zdolności ftzycznej i psychicznej do pełnienia słuŹby

w Pństwowej StraŹy Pożamej.

Harmonogram naboru

Etap I

Crynność / zadanie Data Godzina Miej sce

. Z)oŻenie
dokumentów

W dni robocze do dnia:
11 maja 2018 r. (piątek)

oo gooz. I )

Seketariat lub Kadry Komendy

Powiatowej PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

lub za pośrednictwem poczly

. ocena dokumentów
Do dnia

15 maja 2018 r.
(wtorek)

do godz. 18oo

/

4



Etap Il

Crynność / zadanie Data Godzina Mieisce
. Rzut piłką lekarską

(2 kg) znad głowy
. Bieg po kopercie
. Próba

wydolnościowa
(Beep test)

16 maja 2018 r.
(środa) od godz. 0aoo

Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej Nr I I ul. Stefana
Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

. Podciąganie na
drążku

16 maja 2018 r.
(środa) od godz. l2oo

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

Etap lll
Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Sprawdzian z lęku
wysokości _ wejście
na drabinę
(akrofobia)

17 maja 2018 r.
(czwańek) od godz. 09oo

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Elap IY

Czynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Test z wiedzy 17 maja 2018 r.
(czwartek) od godz. 1 loo

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

Etap V

Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce
. ocena dokumentów

złożonych do dnia
22 maja Ż0I8
r.(wtorek)

24 maja 2018 r.
(czwańek) do godz. l Soo

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

trtap VI

Czvnność / zadanie Data Godzina Mieisce
. Rozmowa

kwalifikacyjna 25 maja 2018 r' (piątek) od godz. 09oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Stefana Barorego 21

Etap VII

Czvnnośó / zadanie Data Godzina Miejsce
. Usta]enie zdolności

fizycznej
i psychicznej do
pełnienia służby iv
Państwowej Straży
Pożamei

cz€rwi€c 2018 r'
Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A w Poznaniu
ul' Dojazd 34,60-631Pozlrań _

/t//

5 ',lł9'



UWAG A !

Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do

zmiany ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względtt lub czynniki
zewfięlfzne lub na warunki atmosferyczne.

Informacj e o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane

na stronie intemetowej Komendy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie

Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rekrutacyjna przyzna kaŻdemu kandydatowi numer identyfikacyjny, pod

którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania

kwalifikacyjnego

O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony

osobiście lub te1efonicznie.

Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązanyjest do

okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

Etap I

Ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna do dnia 15 maja 2018 roku dokonuje przeglądu i sprawdzenia

dokumentów złożonych przez kandydatów oraz spotządza wykaz osób dopuszczonych do

II etapu naboru' przydzielając jednocześnie kżdemu z nich numer identyfikacyjny.

Etap II

Test sprawności fi rycznej.

Test sprawnoś ci ftzycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby

wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracj i z dnia 2"| paździemika
2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okesowych
profilaktycznych badań lekarskich oraz okesowej oceny sprawności ftzycznej stra:Źaka

Państwowej Straży Pożamej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. Ż191,Dz.U. z2015 r. poz.7Ż0
oraz Dz. U . z 2018 r. poz. 673).

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska

nietwiązane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych

obej m uje:

1) W przypadku mężcryzn:

a) podciąganie się na drążku'

bieg po kopercie,

próbę wydolnościową.

b)

c)



2) W prrypadku kobiet;

a) rzut piłką lekarską'

b) bieg po kopercie,

c) próbęwydolnościową.

W\MAGANIA oGÓLNE:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydo1nościovią testu sprawności ftzycznej

przeptowadza się w ubiorze i obuwiu spoftowym (halowym) na sali gimnastycznej.

Kandydat do ka:Źdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu,

urządzeń pomiarowych lub zewnqrrzne zakłócenie próby'

I. Podciąganie się na drążku
Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny

zwis ciała, bez dotykania podłoŻa. W przypadku braku mozliwości doskoczenia do

dążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test

sprawności ftzy czltej.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwyem lub podchwytem)

o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę ,,start" podciąga

się, tak aby broda znalazła się powyzej dtĘka i wraca do pozycji wyj ściowej,

następnie ponawia ówiczenie. oceniający głośno podaje liczbę za|iczonych

podciągnięó.

Jeżeli kandydat nie wykona ówiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na

drązku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drązku o ramionach

wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę

prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ówiczeniajest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięó.

II. Rzut piłĘ lekarską
Kandydat ustawia się przed linią' przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze

2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. odległość rznź|J WŻnacza punkt, w którym

piłka zetknęła się z podloŻem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie, a

przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby'

III. Bieg po kopercie
KoŃwencja jest przeprowadzana na po1u prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na

którym w wyznaczonych miejscach ustawia się tyczki o wysokości 160--180 cm

(sposób rozmies zczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzęnia konkurencj i: kandydat na komendę ,,na miejsca''

podchodzi do linii startrr i zajmuje pozycję startową' Na komendę ,,start'' kandydat

tozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunłu kierunkiem (A_B_E_C_D-E-A),
onrrj ając tyczki od Strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas

wykonywania próby obowiąuje całkowity zakaz chw1Ąania i przytrzymywania



stojących tyczek. W prz}padku plzewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej
ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowan1łrn miejscu i dopiero
kontynuowaó bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym
miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako
rllezaliczoną. Kandydat moŹe popełnió i fa1stafi, kolejny go dyskwalifikuje. W1rnikiem
końcowym jest czas pokonania ówiczenią z dokładnością do 0,01 sekundy.

Sposób pokon1rvania,,koperĘ przedstawia poniższy rysunek:
3m

'l

o

IY. Próba wydolnościowa
opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znaczrikami
(liniami)' oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie.

Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dzwiękowy, podczas trwania

którego kandydat musi majdowaó się poza wznaczoną linią dwiema nogami' Jeżeli

kandydat dotrze do 1inii przed sygnałem, powinien zatrzpaó się za nią i ruszyć do

kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie' gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie

kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukotnie pod rząd wystartuje do

kolejnych odciŃów przed sygnałem.

ostateczny wynik to liczba rczpoczętego poziomu oraz l|czba pełnych

przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom,

a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

l_

l:
i

l

o l-"
Ęt



Czasy pokonywania odcinków oraz przebiegnięty dystans przedstawia tabela:

Liczba
odcinków

1

odc.
2

odc.
3

odc.
4

odc.
5

odc.
6

odc.

'7

odc-
8

odc.
9

odc.
l0

odc.
1l

odc.
l2

odc.
Czas

odcinka
(s)Poziom Przębiegnięty dystans (m)

I 20 40 60 80 r00 120 i40 9.0

2. 160 180 200 220 Ż4o 260 280 300 8.0

3 320 340 3ó0 380 400 420 440 460

4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 7.Ż

5 66t) 680 '700 120 '7 40 760 780 800 820 ó'8

6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 6,5

7 1040 r060 1080 1100 I 120 I 140 l ló0 I 180 1200 I ))O 6,2

8 t 240 1260 r280 1300 1320 t340 1360 r 380 1400 14Żo 1440 6.0

9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 l ó00 1620 1640 1660 5;7

t0 1680 1700 l7 20 t740 r'760 1780 1800 t820 r 840 1860 1880 5.5

ll 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2 r00 2120 5,3

12 2140 2160 2180 2200 22Ż0 x x x 5,1

ZAKRES ocENY TESTU sPRAwNoŚcI FIZYCZNEJ
Indywidualne wyniki kandydata, uzyskanę V/ poszczególnych próbach, są

pruellczarre na punkty prz}pisane do konkretnego wyniku według tabeli.

ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej ar}tmetycznej

uzySkan) ch punktów'

Przykładowa ocena kandydata, l'1óry uzyskał:
podciąganie się na drążku l2 razy, tj. 55 pkt'

- bieg po kopercie - 22,75 s, tj. 60 pkt,

'beep test l0 - 9' tj. 5ó pkt.

Łącznie uzyskał l7l pkt. Średnia aq'tmetyczna (55 + 60 + 56) : 3 : 57 pkt.

Ocena = średnia arytmetyczna (57 pkt)

TABELAPUNKTOWA
liczenie w na DunKt

LICZBA
PUNKTÓW

Podciąganie się
na drążku

(liczba powÓrzeń)

Rzut pilką lekarską
2kg

(od]egłość w metrach)

Bieg po koperci€
(czas w sekundach)

Beep t€st
(poziom _ liczba odcinków)

75 26 10,00 22,00

74 25 9,90 )t n{ t2-4

13 24 9,80 22,10 t2-3

72 23 q?0 ŻŻ'l5

7t 2Ż 9,60 )t )o /tt2-t
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LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powórzeń)

Rzut piłką lekarską
2kg

(odległość w metlach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

B€€p test
(poziom liczbaodcinków)

10 21 9,50 )) )5 1t -12

69 Ż0 9,40 )) 1Ó 1t -tl
ó8 19 9,30 )) 1\ l1- 10

6'7 18 o)n 22,40 lt-g
66 t'1 9,l0 1l-8

65 1ó 9,00 tt sn t1-'7

64 8,90 l1-6
ó3 15 8,80 22,60 -5

62 8,70 22,65 l1-4
6t l4 8'ó0 )) lh

60 8,50 )) l< 1I -2

59 8,40 22,80 l1- 1

58 13 8,3 0 22,85 l0 - 1t

57 8,Ż0 )) on l0 - l0

56 8, 10 )) q\ t0 - 9

55 t2 8,00 23,00 t0 - 8

54 23,05 t0-"1

Ś3 7 ,90 23, 10 l0 - 6

52 23,t5 l0-5
51 7,80 )? )o 10 - 4

50 ll 23.25 l0 - 3

49 '7,',70 23,J 0 10 -2

48 t1 1{ 10 - I

47 7 ,60 23,40 9- lt

46 ?t /{ 9 - l0

45 t0 '7,50 ?1 Sn 9 -9

44 23,60 9-8

43 7 ,40 2i,70 9 -7

12 23,80 9-6
4l '7 ,30 ,? on 9-5

40 9 24,00 9 -4

39 '7,20 24,10 9-3

38 24,20 9 -2

37 7,10 Ż4'30 9- I

3ó 24,40 8-11

35 8 7,00 24,50 I - 10

34 24,60 ao

33 6,q0 24,'10 8-8
32 24,80 8-7

10 /
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LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut piIką lekarską
Żke

(odległość rv metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundaclr)

Beep test
(poziom - liczba odcinków)

31 6,80 Ż4^90 8-6
JO 7 25,00 8-5
29 6,7 0 25.10 8-4
28 25,Ż0 8-3

21 6,60 25,30

26 Ż5,10 8-t
Żs 6 6,5 0 25,50 7 - 10

21 25,60 1-9
Ż3 6"40 25,',7 0 '7 -8

22 2 5,80 7 -7

2l 6,30 )5 0n '7 -6

20 5 26,00 '7 -5

t9 6,20 26.10 /-+

l8 26,20

t1 6.r0 26,30 7 -2

l6 26,40 7-l
l5 4 6.00 26,50 6 - l0

14 26.60

13 \on 26.10 ó-8
12 26.80 6-7
1t 5,80 26,90 6-6
t0 21 ,00 6-5

9 5 "',l0 27,10 6-4
8 2',7 ,20 6-3

7 5,60 t7 1n 6 -2

6 5,5 0 Ż'1,40 6-l
5 2 5,40 2'7 ,50 5-9

4 5,3 0 2',7 ,60 5-8

3 5,20 2',7 ,10 5-7

2 5" 10 2',7,80 5-6
I 5,00 2't,90 5-5

UWAGA!
} Warunkiem z^liczenia testu sprawności fizycznej jest osiągnięcie wyniku końcowego

dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt' a d|a kobiet - co najmniej 45 pkt.

} W prrypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej' jest

mnieisza od liczby stanowisĘ na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt _ dla mężczyzn
i 30 pkt - dla kobiet.

ż Uzyskany przez kandydata wynik z t€stu sprawności fizycznej pozostaje ważny
przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzysĘwanyf f

l.ł,-
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przy postępowaniu kwalilikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej
StraĘ Pożarnej.

ż Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów naboru każdy kandydat zobowią_
zany jest do okazania ważnego dowodu osobistego.

} Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie z dal_

szego postępowania kwalifikacyjnego'

Etap III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeże1i asekurowany

kandydat samodzielnie wejdzie na wysokość 20 m na drabinę mechaniczną ustawioną pod

kątem 75', a następnie z niej zejdzie.

Etap lV
Test wiedry

Test wiedzy składa się z20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut.

Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony
przeciwpożarowej i Państwowej Stra:ży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego

dotyczy postępowanie kwalifi kacyjne.

Zadanta testowe zawieraj ą 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź
jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyzna1e się 1 punkt. W przypadku
nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż
jednej odpowied zi na zadulie testowe kandydatowi nie przyznaj e się punktu.

Poątywny wynik z tęstu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11

punłtów.

Z :udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej stlaŻy
PoŹamej, i''1óry podczas testu:

. kolzysta z pomocy innych osób;

' posługuje się urządzeniami służący'rni do przekazywania lub odbioru informacji lub
korzysta Z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję

do wykorzystania:
. rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1i2'

Etap V

Do dnia 24 maja 2018 roku komisja . kwalifikacyjna dokonuje oceny złożonych

dokumentów, która po1ega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich

wymogów określonych w ogłoszeniu. ZłoŻenie przez kandydata dokumentów niekonrpletnych

lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne

z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wyksŹałcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceni4e
w systemie puŃtowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wyno si so. / llltz I 7,''"
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Svstem punktowv stosowany do oceny preferencii z tvtułu posiadanego
przez kandydatów do służbv w Państwowei Strażv Pożarnei wvkształcenia,

wvszkolenia lub posiadanych umieiętności

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkĘ:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie straŻak - 20 punktów;

2) posiadanie t1'tułu zawodowego techrrik pożamictwa'25 punktów;

3) posiadanie ty.tułu zawodowego inŹynier pożamictwa 30 punktów;

4) posiadanie t}tułu Zawodowęgo inżynier w specjalności inżynteria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej _ 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mo\.va W art. 13 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o PańStwo\łym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. zŻ017 r. poz. Ż195 oraz z2018
r. poz' 650) 5 punktów:

6) uprawnienia do rł1'konywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10

ustawy Z dnia 8 września Ż006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym _
15 punktów;

7) wyszkolenie poŻa:rnicze w ochotniczej StraŹy pożamej _ ukończone SP _ 5 punktów;

8) wyszkolenie pożamicze w ochotniczej straĄ pożamej - ukończone SP+RT _

10 punktów;

9) wyszkolenie poŻamicze w ochotniczej straŻy poŻamej - ukończone SP+RT+RW _

15 punktów;

10) wyszkolenie poŻarlicze w ochotniczej sttdŻy pożarneJ _ ukończone SP według plogramu
z dnia 17 listopada 2015 r. 15 punktów;

11) Ńończone liceum ogólnokształcące lub tęchrrikum w klasie, w któĘ były nauczane

przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpoŹarowej, dla których zostały

opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów

nauczania - 5 punktów;

12) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym

lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej StraŻy Pożamej, przy

realizowaniu zadań zbliżonych do zadń na stanowisku, na które jest prowadzony nabór _

15 punktów.

Sposób |iczenia punktów:

t1 za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego ty'tułu,

z Wższą wartością punktową;

z; za kwalifikacje w}rrnienione w pkt 5 i 6 p'rzyznaje się punkty jedynie z jednego t1tułu,

z wyższą wartością punktową;

:) za kwalifikacje wymienione w pkt 7_10 przyznaje się punkty jedynie z jednego t1tułu'

z wŻszą wartością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7_10 przyznaje się punlty jedynie w prz1padku

potwierdzenia przez właściwego d1a działalności ochotniczej straży poŹarnej komend7ńfa

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożamej akry'rłłrego człoŃostwa /rfez
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udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach _ w działaniach ratowniczo-
gaśniczych lub ówiczęniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej
Straży Pożamej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę terminu składania
dokumentów tj. 11 maja 2018 roku);

Wyjaśnienie uźrytych skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe strażaków Iatowników oSP

KPP _ Kurs w zakesie kwalifikowanej pierwszej pomocy} (ważny minimum na czas
trwania naboru),

RT _ Szkolenie z zakesu ratorłnictwa technicznego dla strazaków ratowników oSP,

Rw _ Szkolenie stra'żaków ratowników oSP w zakresie działan ptzeciwpowodziowych
oraz ratownictwa na wodach

Etap VI
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifi kacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną,
w trakcie której ocenie podlegaó będą:

1) autoprezentacja' w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, moty.wację
do podjęcia służby w Pństwowej Straży Pożamej oru postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego
i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczegóLne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

oceniając kandydata, kuŻdy z człoŃów komisji odrębnie ocenia kandydata dysponując
pulą 10 punktów możliwych do ptzyznaria za każdy z wyżej wymienionych obszarów.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie
średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do
jednego m iejsca po przeciŃu.

Poz1tywny wynik z rozno!\Y kwalifikacyjnej osiąga kaldydat, który uzyska co naj mniej
16 punktów ustalony w określony powyżej sposób'

Maksymalna liczba punktów możliwTch do uzyskania na tym €tapie łYnosi 40.

Po zakończeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego, komisja sporządza arkusz
zbiorczej oceny kandydatów i przekłada go wtM z arkuszami indywidualnymi ocen
kandydatów Komendantowi Powiatowemu Państwowej Strazy Pożamej w ostrowie
Wielkopolskim.

Zakończerue przez komisję kwalifikacyjną VI etapu naboru nastąpi w terminie do dnia t2emaja2or*roku' 
/l I
t.l *l
t
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Etap VII

Ustalenie zdolności firycznej i psychicznej kandydata do pełnienia
służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania lękarskie w celu orzeczenia zdolności ftzyczrrcj i psychicznej do pełnienia

służby w Państwowej StraŹy Pożamej zostaje skierowany kandydatikandydatka, który

uzyskał/ła najwyŹszą liczbę pr-rnktów po zakończeniu VI etapu naboru.

oceny zdolności ftzyczne1 i psychicznej zakwalifikowanego kandydata,&andydatki do

pełnienia słuŹby w Państwowej Straży PoŹamej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja

Lekarska MSW i A z siedzibą przy u1. Dojazd 34' ó0-631 Poznan.

W przypadku gdy Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska MSW i A orzeknie

o braku zdolności kandydata do pełnienia służby w Państwowej Strazy Pozamej, na badania

zostanie skierowany kolejny kandydaL&andydatka z najwyŻszą ilością punktów uzyskanych

w postępowaniu kwalifi kacyj nym.

1.

2.

INFORMACJE KONCOWE

Bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat

może wrrięśó do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenle do przebiegu czynności

lub do wyników uzyskanych w danym etapie.

Komisja rozpatzy zastrzeŻenia kandydatów do czasu rozpoczęcia kolejnego ętapu naboru.

Informację o sposobie rczpatrzenia zastrzeżęń kandydat zobowlązany jest odebrać

osobiście.

Zakończenie każdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie terminów

okeŚlonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów

naboru następować będzie do godziny 1800 w dniu, w którym zostały one przeprowadzone,

chyba ze w ogłoszeniu o naborze został podany inny termin. Wyniki będą opublikowane

na stronie internetowej oraz w siedzibie Komendy.

Niestawienie się kandydata w \łYznaczonym terminie w etapie II' ilI' IV oraz YI oznacza

rezygnację z udzialtr w postępowaniu'

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

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

5 . Dodatkowe informacj e moźna uzyskać pod nr tel . : 6Ż 332 42 63

PO
STRAZY

pt'llłlll

ostrów Wielkop ol"ui' a^uł{uwietnia 20i8 roku

4.
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