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PZK.K.l 1 10.6.1 .20 t 8 ostrów Wielkopolski' dnia 22 czerwca 20l 8 roku

oGŁoSZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

oglasza nabór kandydatów do slużby prrygotowawczej

w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnei (1 osoba)

1. Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: glówny księgowy

2. System służby: codzienny 8 godzin

3. Liczba miejsc: 1

4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej
w Ostrou ie Wielkopolskim.

5. Przewidywany termin przyjęcia do służby: II pólrocze 2018 roku.
6. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Strazy PoŹamej musi

spełniaó wymagania określone w aft. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej. (tj. Dz. U. z2017 roku poz' 1Ż04 z póŹniejszymi zmianami):

a) posiadać obywatelstwo polskie,

b) korzystać w pełni z praw publicznych,

c) posiadaÓ co najnmiej średnie wykształcenie.

d) nie byó karanym Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe'

e) odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi

w dalsz}łn przebiegu naboru orzeczeniem Rej onowej Komisji Lekarskiej MSW i A
o przydatności do służby w PSP.

a ponadto ze Względu na charakter stanowiska kandydat do słuŹby:

1) nie moŻe/ byó prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko

obrotowi gospodarczemu' przeciwko działalności instytucji państwowych oraz

Samorządu ter}.torialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo skarbowe

ora7.'.

g) musi spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 54 ust. 2' pkt 5 ustawy

z dniaŻ7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U'z2013rokupoz.885 /
z póżniejszymi Zmianami) tj.: /l l
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mieć ukończone ekonomiczne jedno1ite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe
studia zawodowe, uzupełniające ękonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowoŚci,

mieó ukończoną szkołę średnią, po1icealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiadaó co najmniej 6_cio letnią praktykę w księgowości,

byó wpisaną"/ym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów'
poSiadać cerlyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych
przepisów.

Inne wymagania niezbędne na przyjmowane stanowisko:

. prawo.jazdy kategorii ,,B"

Zakres czynności na stanowisku:

a) nadzór i prowadzenie gospodarki finansowej Komendy
b) planowanie i realizacjabldżetu Komendy'
c) prowadzenie rachunkowości Komendy'
d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e) przestrzeganie terminowości i zasad roz|iczen pieniężnych,

t) rozliczanie podatku dochodowego od osób f,lzycznych, sporządzanie deklaracji,
g) sporządzanie bilansu' prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,
h) nadzór nad prawidłowością przebiegu t rozliczanie inwentaryzacji maj ątku

Komendy,
i) opracowanie projektów dochodów i wydatków budżetowych,

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

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

kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r.

poz.672)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w ostrowie Wiełkopolskim

WYMAGANE DoKUMENTY I oŚWIADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia 9 lipca 2018 roku składa:

rt

a

1

1.

)

3.

Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Strazy Pożamej (podpisane),

Zyciorl s 1podpisany.l.
Aktualnę zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolno_
ściowej, teście sprawności ftzyczne1 oraz próbie wysokościowej wystawione nie wcześniej
niŹ 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu _ załqcznik nr 1 (dopuszcza qię
przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do t'/tu

(ł
I
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sprawno ści ftzy cznej)'



4. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów

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

Komendy załqcznik nr 2,

Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata, że

nie będzie wnosił roszczeń w slosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku

nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania załqcznik nr 3'

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacię Komendanta

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

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

do jednostki - nie data nadania tj. do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

uI. Stefana Batorego 21' 63-400 Ostrów Wielkopolski

II. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do

dnia 26 |ipca 2018 roku składa:

Podpisane kserokopie świadectw pracy lub słttŻby z poprzednich miejsc pracy lub słuŻby,

o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosuŃu pracy lub służby,

Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub

posiadane umiejętności,

Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach

organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożamej, o ile
kandydat jest członkiem ochotniczej straŻy pożarnej,

Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polsktego. 7ałqcznik nr 4,

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

Podpisane oświadczenie o niekaralności Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

7ałqcznik nr 6,

Podpisane oświadczenie o niekaralności Za przestępstwo przeciwko mieniu' przeciwko

obrotowi goSpodarczemu, przeciwko działalności inst1'tucj i państwowych oraz samorządu

terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

plqcznik nr 7,

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta

Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: 
''Nabór 

2018 - glówny

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

dojednostki - nie data nadania tj. do dnia 26lipca2018 r. do godz. 15r0) na adres:

1.

2.

-t.

4.

5.

6.

7.

Komenda Powiatowa Państwowej StraĄ Pożarnej w Ostrowie WielkoRolskim' 
7

ul. Stefana Batorego 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski A l/t I/t I
/l t

ttt4"*\
,V



UWAGA !

Druki oświadczeń do pobrania na stronie interneto\Ą,ej http://wwrł'.ostrow.p!p.y1kp.Bll.
lub rł' sekretariaoie Komendy Polł'iatorł.ej PSP w ostrowie Wlkp." ul. Stefana Batorego
21 w dni robocze w godzinach od 730 do 15 r0.

Honorowane będą lłryłącznie oświadczcnia i zaświadczenia lckarskie sporządzone na dru-
kach pobranych Ze StronY internetowej httpl?]Ą]Ą1ł!ostrov'.psp. wlkp.pll. lub pobranych
rł' sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w ostror.vie Wiclkopolskim.
PrzedłoŻenie inrrych dokument(')w (dlukó\ł') niŻ wyszczególnione w niniejszym ogłosze-
niu' niczłożenie w terminie do dnia 9 |ipca 2018 r. (liczy się dalu v,pł.-v,u do sekretarialu
Komendy) kompletu dokumentćlw. brak jakiegokolrviek dokumentu czy oświadczenia
wymienionego w ogłoszeniu Iub złoŻcnie dokumcntu niespełniaj ącego wymagan
określonych w ogłoszeniu spowodu.ie odrzucenie oIirty kandydatajuŻ w I etapie poStępo-

wania krł'alifi kacyj nego.

Niezłożenie przez kandydata zakwalifikowanego do rozmowy' kwaliIikacyj ne.j kompletu
dokurnentów w terminie do dnia 26 lipca 2018 r. (liczy się ,1o7ą y,płyvvu do Sekre/t'triatu

Komendy) społ.oduje odrzucenie oferty kand-vdata \ł' V etapie postęporvania

kwalifikacyjncgo.

Poszczególne inIbrmacje dotyczące postępou'ar-ria kwalifikacy'jnego można równieŻ
uzyskać w siedzibie Kon-rendy Powiatowe.j PSP w ostrorł,ie Wielkopolskim' ul. Stefana

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

Postępowanie rekrutacyjne składa się z pięciu etapów :

P Etan I. ocena dokumentów złożor-r,vch do drria 9lipca 2018 roku.
} Etap II. 'I'est sprarłności flzycznej.
} Etap III. Sprawdzian lęku w"Ysokości (akroflobia).

! Etan lV. l est z rł iedzr.
} Etap V. ocena dokumentów złoŹonych do dnia26 lipca2018roku.
F Etap VI. Rozmowa kwalifikacljna,
} Etap VII' Ustalenie zdolności fizyczne.j i psychicznej do pełnienia służb.v

w Państwowc.j Strazy PoŻarnej.

Harmonogram naboru

Etap I

Czvnność / zadanie Data Oodzina Miejsce

. Złożenie
dokltmentórł,

W dni robocze do dnia:
9 lipca 2018 r.
(poniedziałek)

do godz. 15rl

Sckretariat lub Kadry Komendy
Powiatowej PSP w Ostrowie
Wiclkopolskim ul. Stefaoa Batorego 2l
lub za pośrednictrł'em poczt;.- /

. ocęna dokumentórv
Do dn ia

1l lipca 2018 r.
( środa )

do goclz. 18ol

/

4
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Etap II

Czynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Rzut piłką lekarską
(2 kg) znad głowy

' Bieg po kopercie
. Próba

wydolnościowa
(Re{.n test)

l6 lipca 2018 r.
(poniedziałek)

od godz. 09oo

Sala gimnasĘczna przy Szkole

Podstaworł,ej Nr 1l ul. Stęfana

Batorego 2 rł, ostrowie WieIkopolskim

. Podciąganie na

drążku
16 lipca 2018 r.
(poniedziałek)

od godz. l2oo
Komenda Powiatorva PSP w ostroił'le

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

ntap m
Czynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Sprawdzian z lęku
wysokości wej ście
na drabinę
(akrofobia)

17 lipca 2018 r.
(Ó'torek)

od godz. 09oo
Komenda Porviatowa PSP w Ostrowle

Wiclkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Etap IV

Czynność / zadanie Data Godzina Mieisce

l Test z rviedą'
17 lipca 2018 r.

(wtorek)
od godz. I loo

Komenda Powiato'lł'a PSP w ostrowle

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Czynnośó / zadanie T)ata

trtap V
I-

Godzina MĘsce

. Ocena dokunlentórł'
złożonych do dlria
26 lipca 201 8 r.
(czwamek)

27 lipca 2018 r.
(piątek)

do godz. lSoo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowte

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Czvnnośó / zadanie Data Miejsce

. Rozmowa
kwalifikacy'lna

30 lipca 2018 r.
(poniedziałek)

od godz. 09oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowle

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Data

Etap VII
_--.I-

I Godzina Miej sce

. USta]enie zdo|noścj
fizycznel
i psycliicznej do
pełrrienia służby lv
Państwowej StraąV
PożarneI

sierpień 20l8 r.

Wielkopolska Rejonowa Komisja

Lekarska MSW i A rv Poznaniu^/t
ul. Dojazd 14.60-6ll Poznaty' 

|/t
5
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Komendant Powiatowy pSp w ostrowie wielkopolskim zasrrzega sobie prawo do
zmiany ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względu na czvnniki
zewnętrzne lub na warunki atmosleryczne.

Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania bę<1ą opublikowane
na stronie internetowej Komendy, Biuletynie Tnformacji publicznej oraz w siedzibie
Komendy Powiatowej PSp w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rekrutacyjna przyzna kuŻdemu kandydatowi numer identyfikacyjny' pod
którym będzie następowała publikac.ia wyników poszczególnych etapów poStępowania
kwalifikacyjnego

O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomionv
osobiśc ie lub telelonicznic

Przed przystąpieniem do kazdego etapu postępowania kandydat Zobowiązanyjest do
okazania dokumentu potwierdzającego j ego tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

Etap I

Ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna do dnia l1 lipca 2018 roku dokonuje przeglądu i sprawdzenia
dokumentów złoŻonych przez kandydatów oraz sporząd za wykaz osób dopuszczonych do
II etapu naboru, przydzlelając jednocześnie każdemu z nich numer identyfikacyjny.

Etap II

Test sprawności fizycznej.

Test sprawnoś ci fizycznej 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 Administracji z dnta 27 paŹdziemika
2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych
profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności flzycznej Strażaka
Państwowej Straży PoŻamej (Dz. IJ ' z 2005 r. Nr 26l ' poz. Ż191. Dz. u. . źor r. poz. 720
orazDz.U. 22018 r. poz. 673).

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska
niez'wiazane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych

UWAGA !

obejmuje:

1) W prrypadku mężczyzn:

a) podciąganie się na drążku,

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową.



2) W przypadku kobiet:

a) rzlt piłką lekarską'

b) bieg po kopercie,

c) próbę wydolnościową.

WYMAGANIA oGÓLNE:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności ftzycznej

przeprowadza się w ubiorze i obuwiu spofiowym (halowym) na sali gimnastycznej.
Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu,
urządzeń pomiarowych lub Zewnętrzne zakłócenie próby.

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

zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do
drąŻka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzaj ących test

sprawności ftzyczne1.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drąŻku (nachwytem lub podchw1tem)

o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę ,'start" podciąga
się, tak aby broda zna\azła się powyżej drązka i wraca do pozycj i wyjściowej,
następnie ponawia ćwiczenie. oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych
podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na
drąku do wyrnaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach
wyprostou'anych w stawach łokciowych, oceniający poMarza ostatnią liczbę
prawidłowo zaliczony ch podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczeniajest dozwolona praca tułowiir i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięÓ.

lI. Rzut piłką lekarską
Kandydat ustawia się przed linią, przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o wadze

2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. odległośó rzrt:u wyznacza puntt' w którym
piłka zetknęla się z podłożem.

Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie,

a przed kontaktem piłki z podłożem. powoduje niezaliczenie próby.

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

którym w wyznaczonych miejscach ustawia się tyczki o wysokości 160 180 cm
(sposób rozmies zczenia Ęczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę ,'na miejsca''
podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę ,,start'' kandydat

tozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkięm (A B E C D_E_^)' /t
omijajac r1czki ocl slrony Zewnętr./nej. Kandydat pokonuje lrase trz)krotnie. eod,czas / |

wykon1 rł ania prób1 obowiazuje całkowit1 zakaz chrł yania i przyrzymy .uri{ |lt7 14 u"
I



Stojących tyczek. W przJpadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej

ustawienia, kandydat musi ją ustawió na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero

kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym

miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako

niezaliczoną. Kandydat może popełnió 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje' Wynikiem

końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

Sposób pokon1vania',koperty przedstawia poniżsry rysunek:

3m

IV. Próba wydolnościowa
opis próby wydolnościowej

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

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

Szęrokośó toru wynosi l,5 m. Tempo nadaje Sygnał dŹwiękowy, podczas trwania

którego kandydat musi znajdowaÓ się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli

kandydat dotrzę do linii przed sygnałem, powinien zatfzymaó się za nią i ruszyÓ do

kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie

kolejnych 20 metrów w Wyznaczonym czasie lub dwrrkrotnie pod rząd wystarluje do

kolejnych odciŃów przed sygnałem.

ostateczny wynik to liczba rozpoczętego

przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np.

a9 numer 20-metrowego odcinka.

poziomu oraz liczba pełnych 
/

l0 - 91. gdzie l0 oznacza poziom. Itliltllt,-l
t 'n'- lut



Czasy pokon1łvania odcinków oraz przebiegnięty dystans przedstawia tabela:

Liczba
odcinkórł,

I

odc.
2

odc.
3

odc.
4

odc.
5

odc.
6

odc.
7

odc.
8

odc.
9

odc.
l0

odc.
1t

oiic.
12

odc
Czas

odcinka
(s)Poziom Przebiegnięty dystans (m)

20 40 60 80 100 120 140 9.0

2 160 180 200 2)0 240 260 280 300 8.0

3 120 340 360 380 400 420 440 460

4 480 500 s20 540 560 580 600 620 640

5 660 ó80 700 120 '7 40 '7 60 780 800 820 6,8

6 840 860 880 900 920 910 9fi) 980 1000 1020 6.5

1 1040 10ó0 I080 1 100 I 120 I t40 1 160 I 180 1200 r22o 6,2

8 1240 1260 t 2li0 t300 1320 1340 t360 1380 1400 1420 1440 6,0

9 1460 1480 | 500 1520 1540 I560 151t0 1600 1620 1640 t660 5,7

l0 1680 1700 1720 1140 1',760 I 780 r 800 t8-20 1840 l8ó0 1880 5,5

r 900 1920 1940 r 960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2t20 5,3

12 2110 2160 2180 2200 2220 x X x 5,1

ZAKRES OCENY TESTU SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ

Indywidualne wyniki kandydata' uzyskane w poszczególnych próbach, Są

przdriczane na punkty przypisane do konketnego wyniku według tabeli.

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

uZyskanych punktów.

Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:
_ podciąganie się na drąŹku l2 razy, tj. 55 pkt'

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

- beep test l0 - 9, tj. 56 Pkt.
Łącmie uzyskał 17l pkt' Średnia arymetyczna (55 + 60 + 56) : 3 = 57 pkt'

ocena: średnia arytmetyczna (57 pkt)

TABELA PTINKTOWA
rzeliczenie kan ch ów na ounkt

LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeń)

RZut pilką.lekarską
Żkg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom _ liczba odcinków)

75 26 10,00 22,00 1Ż-5

14 25 q,90 t? 05 12-4

73 24 9,80 )) tn 12-3

12 Ż3 s,70 ?? t5 12 -2

71 22 9,60 )) )n 12 - r I

9



LICZBA.
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(]iczba powtóIZeń)

Rzut pilką |ekarską
2kg

(odległość W metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom Iiczbaodcinków)

10 21 9,50 ll - t2

69 20 9,40 22,30 11- 1l

ó8 t9 9.30 )) t< 11- l0

67 18 q)n 2Ż,10 1l -9

66 17 9,r0 22.45 1l-8
65 l6 9.00 22,50 11 -'7

61 8,90 11-6

ó3 l5 8.80 22,60 11-5

62 8.70 22,65 11-4

ól 14 8,60 22,70 1l-3

60 8,s 0 t1-2

59 8,40 22,80 11- I

58 l3 8,3 0 22,85 10 - 11

57 8.20 )) on l0 - t0

56 8,10 22.95 r0 - 9

55 t2 8.00 23,00 t0 - 8

54 23,05 r0 - 7

53 1 ,90 23.10 l0 - ó

52 )1 I S t0 - 5

5l 7,80 23,20 t0-4

50 11 23,25 10 - 3

49 '7,',l0 23,30 10 -2

48 23,3 5 t0 - I

4',7
'7,60 )1/n 9- ll

46 23,4s 9 - l0

,15 l0 7 50 23,50 9 -9

44 23.60 9-8

43 1 ,40 23,10 9 -',7

42 2J,80 9 -6

4l 1,30 23,90 9-5

40 9 )/ no 9-4
J9 '7 ,20 24^t0 9 -3

38 24,20 9 -2

37 7.10 2'ł,30 9- I

3ó 24,40 8-11

35 8 7,0t) 24,50 8 - l0

34 14,60 8-9
ó,90 24,70 8-8 /

32 24.80 8 -',7

l0
,/1



LTCZBA.
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba po\Ą'tórzeń)

Rzut piłką lekarską
2kg

(odległość w metmch)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom liczbaodcinków)

3l 6,80 2,1,90 8-6

30 1 2 5,00 8-.5

29 6.10 25.1 0 8-4

28 )s )o 8-3

27 6'ó0 25,3 0

26 25,40 8-1

25 6 6,50 25,50 '7 -10

24 25.60 1-9
1.3 6,40 Ż5,10 1-8

2 5,80 7 -7

2t 6,3 0 2 5,q0 1-6

20 5 26,00 1-5
I9 6,20 26,t0 'l-4

18 26,20 '/ -3

t1 6, r0 26,30 1-2

ló 26,40 7-1

15 4 6.00 26,50 6 - t0

t4 26.60 6-9

t3 5.90 26,10 6-8

12. 26.80 6-1
5,80 26.90 6-6

l0 3 21.(){) 6-5

9 5.70 27,10 6-4

8 27 .20 6-3

7 s,60 21 ,30 6-2

6 5.5 0 21 .40 6- I

5 2 5,10 27 .50 5-9

1 5.30 21 ,60 5-8

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

2 5.10 27.80 5-6

t I s,00 21 ,90 5-5

UWA GA !

} Warunkiem zaliczcnia testu sprawnośĆi fią'cznej jest osiągnięcie wyniku końcowego

dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt, a dla kobiet _ co najmniej 45 pkt.

} W prrypadku gdy liczba kandydatów, którzy za|icryIi test spiawności fizycznej' jest

mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obnża się minimalny

do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności frzycznej do 38 pkt _ dla mężczyzn

i 30 pkt - dla kobiet.

} Uryskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny

przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego Zakończenia i może być wykorzystywa

I

1l



przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej

Straży Pożarnej.

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 poslępowania kwalifi kacyjnego'

Etap III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony ' 1eżeli asekurowany

kandydai samodzielnie wej dzie na wysokoŚó 20 m na drabinę mechaniczną ustawioną pod

kątem 75'' a następnie z ni€1 zĄdzie'

EtaP IV
Test wiedry

Test wiedzy składa się z20 zadail zamkniętych i tr'wa 25 minut'

Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony

przeciwpoŻarowej i Państwowej Strazy PoŹarnej oruz zadaniami na stanowisku' którego

dotyczy postępowanie kwalifikacyjne'

Zadniatestowe zawieraj ą 4 propozycje odpowiedzi' Z których tylko jedna odpowiedŹ

jest prawidłowa. Za odpowiedŹ prawidłową kandyda1owi przyztaje się 1 punkt' W prą'padku

nieuizię1enia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niz

j ednej odpowiedzi na zarlanie testowe kandydatowi nie przyznaje się puŃtu'

Poz}'tywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat' który uzyska co najmniej 11

puŃtów.

Z udziału w teście wie<lzy wyklucza się kandydata do słuŻby w Państwowej StraŹy

Pożarnej. który podczas teslu:

' korzysta z pomocy innych osób;

. posługuje się urządzeniami słuŹącymi do przekazywania lub odbioru informacj i lub

korzyStaZmateriałówpomocniczych,któreniezostałydopuszczoneprzezkomisję
do rł ykorz5 stan ia:

.rdŻącozakłócaprzebiegtestuwsposóbinnyniżokreślonywpkt1i2.

Etap V

Dodnia21ilipca2018rokukomisjakwalifikacyjnadokonujeocenyzłożonych
dokumentów'którapoleganasprawdzeniuichkompletnościorazspełnieniawszystkich
wymogówokreślonyc1rwogłoszeniu.ZłoŻenieprzezkandyclatadokumentówniekompletnych
l.rt ni"sp"łni"n ie przez niego wymogów okeślonych w ogłoszeniu jest równomaczne

z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego'

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie 1ub posiatlane umiejętności s4 oceni7de

w systemie puŃtowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60' l łi,
l12



Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkĘ:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie straŻak _ 20 punktów;

2) posiadanie Ętułu zawodowego technik pożarnictwa 25 punktów;

3) posiadanie t1'tułu zawodowego inżynier pożamictwa - 30 punktów;

4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa

pozarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożamiczej _ 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w arl. 13 ustawy z dnia 8 września

20106r' o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz'IJ' z 2017 r.poz.2195 oraz z2018

r. poz. r50)_ 5 punktów:

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

uitu*y z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym _

15 punktów;

7)

8)

wyszkolenie poŻamicze w ochotniczej Straży pożamej - ukończone SP 5 punktów;

wyszkolenie poŻamtcze w ochotniczej strazy pożamej _ Ńończone SP+RT -
10 punktów;

9) wyszkolenie
15 punktów;

w ochotniczej strer:Ży pożamej ukończone SP+RT+RW _

10) wyszkolenie poŻunicze w ochotniczej straży pożamej ukończone SP według programu

z dnia 17 1istopada 201 5 r. 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnoksŹałcące lub technikum w klasie, w której były nauczane
dla których zostały
Zestawu programów

pożarnicze

przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,

op.u"o*un. w szkole ploglamy nauczania włączone do szkolnego

nauczania _ 5 punktów;

1Ż)zazatrudnieniepowyŹej12miesięcywsłużbiecywilnejlubnaStanowiskupomocnicz1łn
lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożamej, przy

realizowaniu zadań zbltzonych do zar1ań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór

l5 punktórł '

Sposób liczenia punktów:

t) za kwalifikacje wYmienione w
z wŻszą wartością puŃtową;

z) za kwalifikacje wymienione w

z wyŻszą warlością punktową;

3) za kwalifikacje wYmienione w

z .vqiższą wartością punktową;

pkt 1-3 przyznaj e się punkty jedynie z jednego tytułu,

pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego t1'tułu,

pkt 7-10 ptzyznaje się punkty jedynie z jednego t1tułu,

4) za kwa1ifikacj e wymienione w pkt 7 10 przyznaje się punkty jedynie w p
potwierdzeniaprzezwłaściwegodladziałalnościochotniczejstraŻypoŹarnejkol
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa I

I13
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udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach _ w działaniach ratormiczo-
gaśniczych lub ówiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej
Straży Pożamej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę terminu składania
dokumentów tj. 9 lipca 2018 roku);

Wyjaśnienie uryĘch skrótów:

sP Szkolenie podstawowe strażaków ratowników oSP

KPP Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy' iwaŹn1 minimum na czas
trwania naboru),

RT _ Szkolenie z zakesu ratownictwa technicznego dla straŻaków ratowników oSP'

Rw Szkolenię Strażaków latowników oSP w zakresie działań przeciwpowodziowych
oraz ratownictwa na wodach

Etap VI
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rehutacyjną,
w trakcie której ocenie podlegaó będą:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację
do podjęcia służby w Państwowej Strazy PoŻarnej oraz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacj i oraz jasnego

i wyrazistego lbrmułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4') szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

oceniając kandydata. kaŹdy z członlrów komisji odrębnie ocenia kandydata dysponując
pulą 10 prnktów możliwych do przyznanla za każdy z wyżej wymienionych obszarów.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcię rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie

średniej ary.tmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do
jednego miejsca po przec ink u.

Pozytywny wynik z lozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej

16 punktów ustalony w określony powyŻej sposób.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania'na fym etapie wynosi 40.

Po zakończeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego' komisja sporządza arkusz

zbiorczej oceny kandydatów i przekłada go wIaz z arkuszami indywidualnymi ocen

kandydatów Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w ostrowię
Wielkopolskim.

Zakończentę przez komisję kwalifikacyjną VI etapu naboru nastąpi w terminie do dnia
3l lipca 2018 roku.

14
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Etap \rII

Ustatenie zdolności flzycznej i psychicznej kandydata do pełnienia
służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na badania 1ękarskie w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia

słuŹby w Państwowej Straży Pożamej zostaie skierowany kandydat/kandydatka, który

uzyskał/ła najwyższąliczbę puŃtów po zakończeniu VI etapu naboru.

oceny zdo1ności ftzycznej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata,/kandydatki do

pełnienia służby w Państwowej Straży PoŹamej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja

Lękarska MSW i A z stedzibą przy ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.

W przypadku gdy Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska MSW i A orzeknie

o braku zdolności karrdydata do pełnienia shrŹby w Państwowej Straży PoŹarnej ' na badania

zostanie skierowany kolejny kandydat/kandydatka z najwyŻszą ilością purktów uzyskanych

w postępowaniu kwali1ikacyjnym'

1.

3.

4.

INFORMACJE KONCOWE

Bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat

może wnieśó do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeŻenie do przebiegu czyrrności

lub do wyników uzyskanych w danym etapie.

Komisja rozpatrzy zastrzeŻęnta kandydatów do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu naboru.

Informacj ę o sposobie rozpatrzenLa zastrzeżen kandydat zobowiązany jest odebraó

osobiście.

Zakończenie każdego etapu postępo\.vania następuje odpowiednio po upływie terminów

określonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów

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

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

na stronie intemetowej oraz w siedzibie Komendy.

Niestawienie się kandydata w wyznaczonyn terminie w etapie Ii' III, IV oraz YI oznacza

rez) gnację z udzlalu 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 informacje można uzyskać pod nr tel.: 62 332 42 63

ostrów Wielkopolski, dnia 22 czerwca 201 8 roku
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie zafi. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnta 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąku
z przetwarzantem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46lWE (RoDo)' informuję, że:

2.

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant
Powiatowy Państwowej Strazy Pożamej ( 63-400 ostrów Wielkopolski,
ul. Stelana Batorego 2I , tel.: 62 332 42 60, e-mail kpl]!p!51!cl$l!-.rp5p.rvlkp.pl ).
W Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim wyznaczony został
Inspektor ochrony Danych: ( 61-7 6'7 Poznań ul' Masztalarska 3. tel.: (61) 22-20-585,
kontakt elekfoniczny : http ://www.psp.wlkp.pl/iod/).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie
Wielopolskim, podstawą prawną przętwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo,
tozpotządzenie MSwiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej StraĄ PoŹarnej ( Dz. 2018,
poz. 672 ).
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nie doĘczy
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuŻby.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia
sprzeciwu wobec przelwarzania.

8. W zakesie przetwarzalia danych osobowych, gdzie podstawą prawną jest wyłącznie
zgoda, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośó Z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego' którym jest Urząd
ochrony Danych osobowych (00_193 Warszawa, ul. Stawki 2, IęI.22 531 30 00,
fax. 22 531 03 01, e_mail: kancelar'ia{LDgiodo. gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan,
Że ptzetwarzalie narusza przepisy RoDo.

10. Podanie przez P ani{P ana danych osobowych jest wymÓgiem ustawowym, koniecznym
do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 i jest dobrowolne. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu
kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby.

11. PrzeIwarzu'lie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym pro1ilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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