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PZK.K.1110.5.1.2018 ostrów Wielkopolski, dnia 22 maja 2018 roku

oGŁoSzENIE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Poźarnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do slużby prrygotowawczej

w zawodzie'. strażak Państwowej Straży Pożarnej (3 osoby)

1. Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: ratownik specjalista

2. System służby: zmianowy Ż4148 gołJzin

3. Liczba miejsc: 3

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

Wielkopolskim.
5. Przewidywany termin przyj ęcia do służby: II półrocze 2018 roku.

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

wymagania okeślone w ań. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Strazy

Pożarnej. (tj.Dz.U. zŻ0I7 rokl poz. 1204 z późniejszymi zmianami):

a) posiadać obywatelstwo polskie,

b) korzystaó w pełni z praw publicznych,

c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

d) nie być karanym za plzestępstwo lub przestępstwo skarbowe'

e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi

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

7. Wymagarria niezbędne na przyjmowane stanowisko:

. prawo jazdy kategorii ,,B"

8. Wymagania preferowane na stanowisko docelowe:

o qłuł technika z zakresu chemii, biologii lub fizyki'

o studia podyplomowe o profilu chemicznym, biologicznl'rn lub fizycznym,

o wykształcenie wyższe o profiiu chemicmym, biologicznym 1ub flzycznym,

. uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych na sprężone powietrze,



Postępowanie kwalifikacyjne odb1łva się zgodrie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 201 8 roku w sprawie postępowania

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

poz.672)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia 8 czerwca 2018 roku składa:

1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożamej (podpisane),

2. Życiorys (podpisany).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolno-
ściowej, teście sprawnoŚci ftzycznej 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 tesfu

sprawności flzy cznej),

4. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody

niezbędnych do realizacji procesu postępowania

o ocfuonie danych osobowych załqcznik nr 2,

5. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów

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

Komendy - załqcznik nr 3,

6. Dokument ubezpieczetia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata, że nie

będzie wnosił roszczeń' w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku

nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania _ załqcznik nr 4'

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta

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

specjalista, imię i nazwisko'') lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpł1łru dokumentów

do jednostki - nie data nadania d. dodniaS czerwca 2018 r. do godz. 1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim,

ul. Stefana Batorego 2|' 63-400 Ostrów Wielkopolski

II. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do

dnia22 czerwca 2018 roku składa:

1. Podpisane kserokopie świadęctw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

o i1e wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby'

Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub 
/

posiadane umiejetności. 
/ l/t //t /

l ł **/'
2l/ /

na przet:watŻanie danych osobowych
kwalifikacljnego. zgodnie z przepisami

2.



3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratorłniczo-gaśniczych lub ówiczeniach
organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży PoŻamej, o ile kandydat
jest czło kiem ochotniczej strłŻy pożamej,

4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa po1skiego _ xałqcznik nr S,

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

6. Podpisane oświadczerrie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe _

załqcznik nr 7,

Dokumenty karrdydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta

Powiatowego PSP w ostrowie Wie1kopolskim (z dopiskiem: ,'Nabór 2018 - ratownik
specjalista, imię i nazwisko'') lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpływu dokumentów

do jednostki _ nie data nadani atj. do dnia 2Ż czerwca 201 8 r. do godz. 1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

uI. Stefana Batorego 21' 63-400 ostrów Wielkopolski

I]WAGA !

Druki oświadczeń do pobrania na stronie intemetowej 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 zaśvłiadczenia lekarskię sporządzone na dru-

kach pobranych ze strony intemetowej http://www.ostrow.psp.wlko.pl/, lub pobranych

w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.
Przedłożenie innych dokumentów (druków) niż wryszczegó|nione w niniej szym ogłoszeniu,

niezłoŻente w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. (liczy się data wpłylvu do selłetąriątu
Komendy') kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy oświadczenia

wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań

określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferly kandydata juŻ w I etapie postępo-

wania kwalifi kacyjnego.

Niezłożenie ptzez kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej kompletu

dokumentów w terminie do dnia 22 czerwca 20t8 r. (liczy się data wpływlu fla1

sekretąriatu Komendy) spowoduje odrzucenie oferty kandydata w VI etapie postępowania

kwalifikacyj nego.

Poszczególne informacje dotyczące postępowania kwa1ifikacyjnego można równieŻ

uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim' ul. Stefana

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

Postępowanie rekrutaryjne składa się z pięciu etapów :

} EtapI. ocena dokumęntów złoŻonych do dnia 8 czerwca 2018 roku,

} Etap II. Test sprawności flzycznej,

} Etap III. Sprawdzian z pŁ5waria'

} Etap IV. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia),



! Etap Y. Test z wiedzy,

} Etap VI. ocena dokumentów złoŹonych do dnia 22 czerwca 2018 roku,

F Etap VIL Rozmowa kwalifikacyjna,

} Etan VIII. Ustalenie zdolności ftzycznej i psychicznej do pełnienia służby

w Państwowej Strazy Pozamej.

Harmonogram naboru

Etap I

Czynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Złożenie
dokumentów

W dni robocze do dnia:
8 czerwca 2018 r.

(piątek)
do godz. 1530

Seketariat lub Kadry Komendy
Powiatowej PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

lub za pośrednictwem poczty

. ocena dokumentów
Do dnia

11 czerwca 2018 r,
(poniedziałek)

do godz. l8oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Etap lI

Czynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Podciąganie na
drążku

14 czerwca 2018 r.
(czwańek)

od godz. 08oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

. Bieg po kopercie
14 czerwca 2018

(czwańek)
r.

od godz. l0oo

Sala gimnastyczna przy Szkole

Podstawowej Nl 1 I ul. Stefana

Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

. Próba
wydolnościowa
(Beep test)

15 czerwca 2018 r,
(piątek)

od godz. 09oo

Sala gimnasryczna przy Szkole

Podstawowej Nr I I ul. Stefana

Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

Etap lll
Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Sprawdzian
z płylvania

18 czerwca 2018 r,
(poniedziałek)

od godz. 08oo

P\łvalnia ,,Wodny Raj'' przy lII Liceum
ogólnokształcącym w ostrowie
Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego l7

Etap IV

Czvnnośó / zadanie Data Godzina Miejsce

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

18 czerwca 2018 r.
(poniedziałek)

od godz. l0oo
Komenda Powialowa PSP rł ostrowie
Wielkopolskim ul. Stelana Bay9o 21

4 LLt" P '



f,tap V

Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Test z wiedzy 18 czerwca 2018 r.
(poniedziałek)

od godz. J 2oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap VI

Czvnnośó / zadanie Data Godzina Miei sce

. Ocena dokumentów
złożonych do dnia
22 czerwca Ż0l8 r '
(piątek)

Do dnia
Ż6 czerwca 2018 r.

(wtorek)
do godz. 18oo

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Etap VII

Czvnność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Rozmowa
kwalifikacyjna

Ż7 -28 czerwca 2o18 r .

(piątek)
od godz. 09oo

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Etap VIll

Crynność / zadanie Data Godzina Miej sce

. Ustalenie zdolności
ftzycmej
i psychicznej do
pełnienia służby w
Państwowe.j Straży
Pożarnej

lipiec 2018 r.

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A w Poznaniu

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

11 WAGA !

Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do

Zmiany w\ł'. terminów poszczególnych etapów naboru ze Względu lub czynniki

Zewnętrzne lub na warunki atmosferyczne.

Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępo\łania będą opublikowane

na stronie intemetowej Komendy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie

Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rekutacyjna plzyzna kaŻdemu kandydatowi numer identyfikacyjny' pod

którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania

kwalifikacyjnego v

o przydzielonym numerze identyfikacyjnyin kandydat zostanie powiadomiony osobiście

lub telęfonicznie.

Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do



Etap I

Ocena dokumentów złożonych do dnia 8 czerwca 2018 roku.

Komisja kwalifikacyjna do dnia 11 czerwca 2018 roku dokonuje przeglądu

i sprawdzenia dokumentów złoŻonych przez kandydatów oraz sporządza wykaz osób

dopuszczonych do II etapu naboru, przydzielając jednocześnie każdemu z nich numer

identyfikacyjny.

Etap lI

Test sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby

wydolnościowej. które przeprowadza się i ocęnia w sposób i na zasadach określonych

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 pńdziemlka Ż005 r'

w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profi1aktycznych badań

]ekarskich oraz okesowej oceny sprawnoś ci {tzycznej strażaka Państwowej Strazy PoŻamej (Dz.

IJ.z2005 r. Nr 261' poz.Ż191,Dz.U, z2015 r.poz.720 oraz Dz. U. z 2018 r'poz.673).

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

związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

podciąganie się na d rążku'

bieg po kopercie,

próbę wydolnościową.

WYMAGANIA OGOLNE:
Próby spmwnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności flzyczne1

przeptowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym (halowym) w miejscu wskazanym

w harmonogramie naboru. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek

stanowi awaria sprzętu' urządzeń pomiarowych 1ub zewnętrzne zŃłócenie próby.

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

ctała, bez dotykania podłoża. W prąpadku braku możliwości doskoczenia do drąka'
kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności

fizycznej.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwyem lub podchw1tem)

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

tak aby broda malazła się powyŻej drążka i wraca do pozycj i wyjściowej, następnie

ponawia ówiczenie. oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięó.

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

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

6

a)

b)

c)

l,r'"' I



wyprostowanych w stav/ach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę
prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ówiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

II. Bieg po kopercie
Konkurencja jest przeprowadzana fia polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m. na

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

rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).
Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę ,,na miejsca" podchodzi

do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na kornendę ,,start'' kandydat rozpoczyna bieg
zgodrue z oznaczonym na rysunłu kierunkiem (A-B_E_C_D*E_A), omijając tyczki od

strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby

obowiązuje całkowity zakaz chw1talia i przytrzymywania stojących tyczek. W
przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia' kandydat musi
ją ustawió na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuowaó bieg' W
przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu
biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje sięjąjako niezaliczoną. Kandydat moŹe
popełnió 1 falstarl, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania

ćwiczetia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

Sposób pokonywania',koperty przedstawia poniżsry rysunek:

3m

O Oi
i
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III. Próba wydolnościowa
opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikanri

(liniami)' oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie.

Szerokośó toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania

którego kandydat musi znajdowaÓ się poza wyziaczoną linią dwiema nogami. JeŹeli

kandydat dotrzę do linii przed sygnałem, powinien zalrzymaÓ się za nią i ruszyó do

kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnafu.

Koniec testu następuje w momencie' gdy kandydat dwukotnie nie przebiegnie

kolejnych 20 metrów w wyznaczon)Ąn czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do

kolejnych odcinków przed Sygnałem.

ostateczny wynik to liczba rozpoczętego

przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np.

a9 numer 2O-metrowego odcinka.

poziomu oraz liczba pełnych

l0 - 91. gdzie l0 oznac za poziom.

Czasy pokonywania odcinków oraz przebiegnięty dystans przedstawia tabela:

ZAKRES OCENY TESTU SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ
Indyłvidualne łrryniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są

ptzeliczane na punkty przypisane do konkretnego w1'rriku według tabeli.

ocenę (w skali ó-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej ar}tmetyc eJ

Liczba
odcinków

I

odc.

,'

odc.
3

odc.
4

odc.
5

odc.
6

odc.
7

odc.
8

odc.
9

odc.
10

odc
ll

odc.
t2

odc.
Czas

odcinka

G)Poziom PrŻębiegnięly dystanS (m)

I 20 40 60 80 100 ',20 140 9,0

2 160 180 200 220 240 260 280 300 8"0

3 320 340 360 380 400 420 4'10 460 '/.5

4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 '1,2

5 ó60 ó80 700 120 140 760 '180 800 820 6,8

6 840 860 880 900 920 940 9ó0 980 1000 1020 6.5

,7 1040 1060 1080 r 100 t120 I 140 M0 1t80 1200 1220 6,2

8 t240 1260 1280 1300 1320 1340 13ó0 1380 r400 \420 I440 ó'0

9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 r660 5,1

l0 1680 1700 1120 1710 1760 I ?80 1800 t820 t840 1860 1880 5,5

r900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3

t2 2140 2160 2180 2200 2220 x x x X x x 5,1

uzyskanych puŃtów.



Przykładowa ocena kandydata' który uzyskał:
podciąganie się na drąź*u 12 razy, tj. 55 pIĆ'

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

- beep test - l0 - 9" tj. 56 pkt.

Łącznie uzyskał 171 pkt. Średnia aqłmetyczna (55 + 60 + 56) : 3 = 57 pkt.

ocena = śIednia aĄłmeryczna (57 pL1)

TABELA PLINKTOWA
liczenie w na punKt

LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtóIZeń)

Rzut pilką lekarsĘ
zkg

(odległość w mętach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

B€ep t€st
(poziom liczbaodcinków)

75 26 10,00 2Ż,00 t2-5
74 25 9,90 )) n\ 12-4

73 24 9,80 ?) I n

12 9,'10 lt 1<

71 22 9,60 1) 1n t2-t
70 2t 9,50 il-12
ó9 Ż0 9,40 22,30 lt 11

68 t9 q la)
') 

1ś 1l - 10

67 18 9,20 22,40 11-9

66 17 9,10 22,45 11-8

ó5 16 9,00 ]] śn It -7

64 8,90 ')) ą\ 11-6

63 15 8,80 22,60 1l - 5

62 8,10 22,65 ll -4
6t 14 8'ó0 22,70 -3

60 8,50 11, -Z

59 8,40 22,80 11- 1

58 l3 8,3 0 22,85 l0 - 1l

57 8,20 22,90 10 - l0

5b 8,10 ,' 0ś 10 - 9

55 1Ż 8,00 2i,00 t0-8
54 23,05 10-'7

53 7 ,90 23, t0 l0 - 6

5Ż 23,15 10 - 5

51 7,80 )t to 10-4

50 ll )l rs 10 - 3

49 7,70 23,30 10 -2

48 )l1ś t0-r
47 1 ,60 23,40 9-11

46 '1dś 9-10
45 l0 7,50 23,50 9 -9

44 23,60 9-8

43 7,40 23,'t0 9 -7 /
4Ż 23,80 9-6
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LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powórzeń)

Rzut piłĘ lekarską
2kc

(odległośc w metrach)

Bi€g po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom _ liczba odcinków)

11 7 ,30 ,t qo 9-5
40 9 Ż4,00 9 -4
3g 7 ,20 24,10 9-3
38 24,20 9 -2

31 't 
,1,0 24"30 9- l

36 Ż4,40 8-11
35 8 7,00 Ż4.50 8 - 10

34 24,60 8-9
6,90 24,'t0 8-8

32 24,80 8-'l
3t 6,80 24,90 8-6
30

,7 25,00 8-5
29 6,'10 25,10 8-,1

28 Ż5,20 8-3
Ż7 6,60 Ż5,30 8 -2

26 25,40 8- I

Żs 6 6,50 25,50 7-r0
24 25,60 '7 -9

23 6,40 t5 'tn 1-8
22 25,80 7 -7

2t ó'3 0 )5 0n '7 -6

20 5 26,00 't-5

19 6,20 ]ó'10

18 26,20 '7 -3
17 ó,10 26,30

16 26,40 '7-l

15 4 ó'00 26,50 6 - 10

t4 26,60 6-9
13 5,90 26,70 6-8
l2 26,80 6-'7

lt 5,80 26,90 6-6
l0 2',7 ,00 6-5
9 5,',7 0 2',1,10 6-4
8 Ż'7 

'20
6-3

'T 5,60 2',7 ,30 6-Ż
6 5,50 2',7,40 6- I

5 2 s40 2't ,50 5-9
I 5,3 0 27,60 5-8
3 5,20 27,70 5-7
I I 5,00 27,90 5-5
2 5,10 27,80 5-6

l0

/

/l,- ,
lt



UWAGA !

} Warunkiem za|iczenia testu spra$'ności fizycznej jest osiągnięcie wyniku końcowego
dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt' a dla kobiet - co najmniej 45 pkt.

} W przypadku gdy Iiczba kandydatów' którry zaliczyli test sprawności fizycznej' jest
mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obnża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu sprarvności firycznej do 38 pkt - dla mężczyzn
i 30 pkt - dla kobiet.

} Uryskany przez kandydata łynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez
okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzysfywany przy
postępowaniu lałalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej.

} Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów naboru każdy kandydat zobowią-
zany jest do okazania ważnego dowodu osobistego.

ż Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wyk|uczenie z dal-
szego postępowania kwalifikacyjnego.

Etap III

Sprawdzian z pł}'rvania

Sprawdzian z umiejętności pływania przeprowadza się w stroju kąpielowym bez

przyrządów pomocniczych.

Sprawdzian uznaje się za zaliczoty, jeŻeli kandydat ptzepłynął 50 m dowo1nym stylem

w czasie nie dłuższ}m niż ó0 sekund.

Etap IV

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akofobia) uznaje się za zaliczoly, jeżeli asekurowany

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

kątem 75o, a następnie zńej zejdzie.

Etap V
Test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut.

Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funtcjonowaniem ochrony
przeciwpożarowej i Panstwowej Straży Pożamej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy
postępowanie kwalifi kacyj ne.

Zadania testowe Zawierają 4 propozycje odpowiedzi. z których ty1ko jedna

jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi ptzyznaje się 1 punkt. W
nieudzielenia odpowiedzi, udzieienia odpowiedzi nieprawidłowej a1bo udzielenia
jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyzna1e się punktu.

Pozlywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 p

11
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Z udziafu w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Strźy
Pożamej 

' 
który podczas testu:

. ko ystaŻ pomocy innych osób;

' posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub
korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję
do wykorzystania;

. rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inrry niz określony w pkt 1 i 2.

Etap Vl

Do dnia 26 czervca 2018 roku komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny złożonych
dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich
wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kutdydata dokumentów niekompletnych
lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne
z uzyskaniem negatywnego wynik-u z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadarre wyksńałcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane

w systemie punktowym. Maks)łnalna liczba puŃtów możliwa do uzyskania wynosi ó0.

SYstem punktowv stosowanv do ocenY preferencii z tYtułu posiadanego

przez kandvdatów do służbv w Państwowei Strażv Pożarnei wykształcenia,

wvszkolenia lub posiadanvch umieietności

Preferencje' za które ołlligatoryjnie są przyznawane punkĘ:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie strażak _ 20 punktów;

2) posiadanie Ęłułu zawodowego techrrik poŹamictwa 25 punktów;

3) posiadanie t1.tufu zawodowego inŻynier pożamictwa _ 30 punktów;

4) posiadanie tlułu zawodowego inĄnier w specjalności inŻynieria bezpieczeństwa
pożalowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacj i ratownika, o których mowa w ań. 1 3 ustawy z dnia 8 rłrześnia 2006
r. o Państwowym Ratownictwię Medycznym (Dz' U. z2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz.

ó50) ' 5 punktów:

6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medyczrrego, o których mowa w art. 10

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 15 punktów;

7) wyszkolenie pożafticze w ochotniczej streży pożamej - ukończone SP _ 5 punktów;

8) wyszko1enie pożamicze w ochotniczej strzy pożamej _ ukończone SP+RT _ 10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnlcze w ochotniczej stlaŻy poŻunęj Ńończone SP+RT+RW

,r, ;ilijJ pożamiczew ochotniczej Stra:zy pożamej _ ukończone SP według programu Z

dnia 171istopada2015 r. - 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasię, w której
przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla

były naucz
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opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zesta\^'u programów
nauczania _ 5 punktów;

12) wykształcenie wyŻsze, z Ęłułem zawodow1m inŻynier lub magister inżynier, o kięr'unku
przydatnym w PańStwowej Strży Pozarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzię
czasu służby - 15 punktów;

13) prawo jazdy kat. C _ 5 punktów;

14) prawo jazdy kat. c+E _ 10 punktów;

15) prawo jazdy kat. D _ 5 punktów;

i 6) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15

punktów, nie więcej niŻ 5 punktów zajedno uprawnienie:

. t)'tuł technika z zakresu chemii, biologii lub fizyki _ 5 punktów,

. sttldia podyplomowe o profilu chemicznym, biologicznym |ub fizycznym - 5 punktów,

. wykształcenie wyższe o profilu chemicznym, biologicznym lub fizycznyn _ 5 punktów,

. uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych (gazami sprężonymi) _ 5 punktów,

l7) za zatrudruenie powyżej 12 miesięcy w służbie cyłvilnej lub na stanowisku pomocnicz1,rn

lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożamej. przy

realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór -
15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

t; za kwalifikacje wymienione w pkt 1_3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,

z wższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,

z Wższą wartością puŃtową;

3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7 10 przyznaje się punkty jedynie z jednego t1'tułu,

z Wższą wartością punktową;

4) za kwa1ifikacj e wymienione w pkt 7- 1 0 przyznaje się puŃty j edynie w przypadku

potwierdzenia przez właściwego dla działa1ności ochotniczej stfuy poŻamej komendanta

powiatowego (miejskiego) Państwowej Strazy Pozarnej aktyłvnego członkostwa przez

udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach _ w działaniach ratowniczo-
gaśniczych lub ówiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej

Strazy Pożamej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę tęrminu składania

dokumentów tj. 8 czerwca 2018 roku);

5) w przypadku posiadania pruez kaadydata kwalifikacji wymienionych w pkt 13-15 punkty

sumuje się, z zastrzeżęniem Że nie moŻtałączyć pkt 13 i 14.

Wyjaśnienie uzyĘch skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe straŹaków ratowników oSP

KPP Kurs w zakesie kwalifikowanej pierwszej pomocy, (waŻny minimum na czas trwania

naboru).

RT _ Szkolenie z zakresu ratownictwa techrricznego dla strazŃów ratowników oSP,

RW _ Szkolenie strazaków ratowników oSP w zakesie działań przeciwpowodziowych o

ratownictwa na wodach
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Etap VII
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną, w trakcie
której ocenie podlegaÓ będą:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację
do podjęcia służby w Państwowej StrzrĄ PoŹamej olaz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazytvutia, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego

i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

oceniaj ąc kandydata, kuŻdy z człoŃów komisji odrębnię ocenia kandydata dysponując

pulą 10 punktów możliwych do ptzyznania za każ<Iy z wyżej wymienionych obszarów.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie fozmo\łY kwalifikacyjnej ustala się na podstawie

średniej arytmetycznej |iczby punktów ptzyznanych przez członków komisji z dokładnością do

jednego miejsca po przecinłu.

Poą{ywny wynik z lozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej

16 punktów ustalony w okeślony powyżej sposób.

Maksymalna liczba punktów możliwycb do uzyskania na tym etapie wynosi 40.

Po zakończeniu VIl etapu postępowania kwalifikacyjnego, komisja sporządza arklsz
zbiorcze1 oceny kandydatów i przekłada go wtaz z arkuszami indyłridualnymi ocen kandydatów

Komendantowi Powiatowemu Pańshvowej Straży Pożamej w ostrowie Wielkopolskim.

Zakohczenle przez komisję kwalifikacyjną VII etapu naboru nastąpi w terminie do dnia

29 czerwca 2018 roku.

Etap YIII

Ustalenie zdolnoŚci fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia
służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania lekarskie w celu orzeczenia zdolności ftzycznej i psychicznej do pełnienia

służby w Państwowej Straży Pożarnej zostają skierowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą

liczbę punktów po zakończeniu VII etapu naboru'

oceny zdolności fizycznej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata,/kandydatki do

pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja

Lekarska MSw i A z siedzibą przy ttl. Doj azd 34' 60-63 1 Poznan.

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

zdolności kandydata do pełnienia sfuŹby w Państwowej Strazy Pozamej, na badania Zostanie

skierowany kolejny kandydat/kandydatka z najwyŻszą ilością punktów

w postępowaniu kwalifi kacyjnym.
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1.

3.

2.

INFoRMACJE KoŃcowE
Bezpośrednio po zakończeniu kudego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat może
wnieśÓ do przewodniczącego komisji pisemne zastrzężenie do przebiegu czynności lub do

rłryników uzyskanych w danym etapie.

Komisja rczpatzy zasttzeżenja kandydatów do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu naboru.

Informacj ę o sposobie rozpatrzenia zastrzeŻen kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście.

Zakoiczenie kazdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie terminów

okreś1onych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów naboru

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

w ogłoszeniu o naborze został podany inny termin' w1.niki będą opublikowane na stronie

intemetowej oraz w siedzibie Komendy.

Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II, n' IV' V oraz VII oznacza

rezygnację z udzialu w postępo!\aniu.

Dokumenty karrdydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

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

Dodatkowe informacje można uzyskaó pod nr te1.: 62 332 42 63

ostrów Wielkopolski, dnia ltr. maja2ll8 toku

4.

5.

KOME
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