
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy PoŻarnei

ó3 _ 400 ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21

tel.62 332 42 90 sekretadat 62 332 42 60 fax 623324295

http://www.ostrow.psp.wlkp.pV e-mail:kppspostrow@psp.wlkp.pl

PZK.K.1110.7.1.2018 ostrów Wielkopolski, dnia 20 sierpnia 2018 roku

oGŁoszENIE
Komendant Powiatowy Państwowej Straźy Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do slużby przygotowawczej

w zawodzie: strażak Państwowej StraĘ Pożarnej (1 osoba)

1. Stanowisko STAżYSTA - etat docelorry: starszy technik w sekcji finansów
2. System słuŹby: codzienny 8 godzin

3. Liczba miejsc: I
4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim,
5. Przewid1wany termin przyjęcia do sfuŹby: IV kwańał 2018 roku.

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

spełniaó wymagania okeślone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r' o Państwowej

Strazy Pozarnej. (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1313):

a) posiadaó obywate1stwo polskie,

b) korzystać w pełni z praw publicznych,

c) posiadaó co najmniej średnie wykształcenie,

d) nie być karanym Za przestępstvvo lub przestępstwo skarbowe,

e) odznaczać się warunkami zdrowotn1łni i psychofizycznymi potwierdzonymi

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

7. Inne wynagania niezbędne na przyjmowane stanowisko:

o minimum roczna praktyka na stanowisku ds. księgowych w okesie odpowiadającym

pełnemu wymiarowi czasu pracy

. prawo jazdy kategorii ,,Bo'.

8. Zakres czynności na stanowisku:

a) sporządzanie sprawozdań i analiz,

b) sporządzanie poleceń przelewów w bankowości elektronicznej,

c) prowadzenieksiąginwentarzovych,

d) sprawdzanie dokumentów finansonych (rachunków i faktur) pod względem zgodności

formalno - rachunkowej,

e) bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w urządzeniach księgowych,

f) zastępowanie głównego księgowego w raziejego nieobecności,

g) sporządzanie list płac i ich ewidencja,

h) prowadzenie kasy jednostki.
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Postępowanie kwalifikacyjne odb1łva 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 Strazy Pozamej (Dz' U' z 2018 r.

poz.672)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DoKUMENTY I oŚWADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia 3 września 2018 roku składa:

1. Podanie o przyjęcie do słuŻby w PńStwowej Straży Pożamej (podpisane)'

Ż. Życiorys (podpisany).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, óopltszczające 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 łtr ,l (dopuszcza się
przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio ptzed przystąpieniem do tesfu
sprawności flzy cznĄ'1,

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,

5. Dokumęnt ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata, że

nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w prąpadku

nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania _ załqcznik nr 3,

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zak1ejonej kopetcie w sekretariacie Komendanta

Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: ,oNabór 2018 - starsry

technik, imię i nazwisko'') lub listownie (liczy się bezwzg1ędnie data wpływu dokumentów

do jednostki - nie data nadania tj ' do dnia 3 września 2018 r. do godz' 1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim'
ul. Stefana Batorego 21,63'400 ostrów Wielkopolski

II. Kandydat zakwalilikowany do rozmowy kwalilikacyjnej w terminie do

dnia 18 września 2018 roku składa:

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

o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub słuzby,

2. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub

posiadane umiej ętności,
Zaświadczenie o udziale w działaniaih ratowniczo-gasniczych lub ćwiczeniach

organizowanych przez jednostki organizacyjne Pństwowej StrąŻy Pożarnej, o iłe

kandydat jest członkiem ochotniczej Straży pożamej,

Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa pollskiego - załqcznik nr 4,

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

Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

J.

4.

5.

6.

załqcznik nr 6,



Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w seketariacie Komendanta
Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: ,nNabór 2018 - starszy
techniĘ imię i nazwisko'') lub listownie (liczy się bezwzg1ędnie data wpłyvu dokumentów

dojednostki_niedatanadaniatj.dodnia18września2018r.dogodz'1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim,

ul. Stefana Batorego 2l' 63-400 ostrów Wielkopolski

UWAGA !

Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pl/,

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

2i w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

Honorowane będą wyłącznie oświadczenia i zaświadczenia lekarskie sporządzone na dru-

kach poblanych Zę strony interneto\eej http://www.ostrow.psp.w1kp'uŁ, lub pobranych

w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.
Przedłożenie innych dokumentów (drŃów) niż wyszczególnione w niniejszym ogłosze-

niu, niezłożenie w terminie do dnia 3 września 2018 r. (liczy się data wpływu do

sekretariątu Komendy) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dok_umentu czy
oświadczenia wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego

\ĄTmagań określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty karidydata już

w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Niezłożenie przez kandydata zakwalifikowanego do roanowy kwalifikacyjnej kompletu

dokumentów w terminię do dnia 18 września 2018 r. (liczy się data wpływu do

seltretąriątu Komendy) spowoduje odrzucenie ofeĘ kandydata w V etapie postępowania

kwalifikacyjnego.

Poszczególne informacj e dotyczące postępowania kwalifikdcyjnego można również

uzyskaó w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim, ul. Stefana

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

Postępowanie rekrutacyjne sklada się z pięciu etapów :

} Etap I. ocena dokumentów złożonych do dnia 3 września 2018 roku,

} Etap II. Test sprawności ftzycznej,

} Etap III. Sprawdzian lęku wysokości (akofobia),

) Etap IV. Test z wiedzy,

} Etap V' ocena dokumentów złożonych do dnia 1 8 września 201 8 roku'

) Etao VI. Rozmowa kwalifikacyjna'
} Etap VII. Ustalenie zdolności ftzycznej i psychicznej do pełnienia służby

w Pństwowej straŻy Pożamej.



Harmonogram naboru

Etap I

Czvnnośó / zadanie Data Godzina Miejsce

. ZłoŻenie
dokumentów

W dni robocze do dnia:
3 września 2018 r.

(poniedziałek)
do godz. l53o

Sekretariat lub Kadry Komendy

Powiatowei PSP w Ostrowie

Wielkopołskim ul. Stefana Batorego 2l
lub za pośrednictwem poczty

. ocena dokumentów
Do dnia

5 września 2018 r.
( środa )

do godz. 18oo

Etap ll
Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Bieg po kopercie
ó września 2018 r.

(czwańek)

od godz. 09oo

Sala gimnastycma przy Szkole

Podstawowej Nr 11 ul. Stefana

Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

. Rzut piłką lekarską
(2 kg) znad głowy

6 września 2018 r.
(czrvańek)

Sala gimnastycma przy Szkole

Podstawowej Nr 1 1 ul. Stefana

Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

. Podciąganie na
drąku

6 września 2018 r.
(czwańek) od godz. l loo

Komenda Powiatowa PSP w ostrorł'le

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

. Próba
wydolnościowa
(Beep test)

7 września 2018 r.
(piątek) od godz. 09oo

Sala gimnastyczna przy Szkole

Podstawowej Nr I I ul. Stefana

Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

Etap Ill

Crynność / zadanie I)ata Godzina Miejsce
. Sprawdzian z lęku

wysokości _ wejście
na drabinę
(akrofobia)

1l września 2018 r.
(wtorek)

od godz. 09oo
Komenda Powiatowa PSP w ostrowlę
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap lV

Czynność / zadanie I)ata Godzina Miejsce

t Test z wiedzy 11 września 2018 r.
(wtorek)

od godz. I loo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowe
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap V

Crynność / zadanie Data Godzina Miejsce
. ocena dokumentów

złożonych do dnia
1 8 września 2018 r.
(wtorek)

19 września 2018 r.
(środa)

do godz. I 8oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l
./t
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E tap Yl

Czvnność / zadanie Data Godzina Miejsce

t Rozmowa
kwalifikacyjna

20-Żl września 2018 r.
(czwartek-piątek) od godz. 09oo

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap YII

Czvnność / zadanie Data Godzina }Iiejsce

. Ustalenie zdolności
lzycznej
i psychicznej do
pełnienia służby w
Pairstwowej Straży
Pożamei

wrzesień/październik
2018 r'

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A w Poznaniu

. Dojazd 34,60-63 I Poznan

UWAGA !

Komęndant Powiatowy PSP w ostrowie Wielkopolskim Zaslrzega Sobie prawo do
Zmiany ww. terminów poszczęgólnych etapów naboru Ze względu na czynniki
zewnętfzne lub na warunki atmosfefyczne.

Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane
na Stronię intemetowej Komendy, Biuletynie Informacji Publicznej oIaZ w siedzibie
Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rekrutacyjna przyzna kaŻdemn kandydatowi numer identyfikacyjny, pod
którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapó\ł postępowania
kwalifikacyjnego

O przydzielonyn numerze identyfikacyjnyn kandydat zostanie powiadomiony
osobiście lub telefonicznie.

} Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do
okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport)

Etap I

ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna do dnia 5 września 2018 roku dokonuje przeglądu

i sprawdzenia dokumentów złoŻonych przez kandydatów oraz spotządza wykaz osób

dopuszczonych do II etapu naboru, przydzie1ając jednocześnie każdemu z nich numer

identyfikacyjny.

Etap ll

Test sprawności fizycznej.

Test sprawnoś ci flzycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby

wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób i na zasadach określonych
w rozpotządzenirr Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 pażdziemika
2005 r. w sprawie zakesu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowychlUU) I. w sprawrc ZaKtę5u' Lr)/uu l LZęsLUlllwlrsul Pl LgI)|\) \\ ą\)LąlL|ą wr\].óww ł \- l\//J

profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowei oceny Sprawlości fizycznej "--Fl, /4,
lt



Państwowej Stra'ży Pożarnej (Dz. U ' z 2005 r. Nr 261, poz. 2191' Dz' U. z 2015 r. poz. 720
oraz Dz. U. 22018 r. poz. 673).

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

$3ggjazan.e z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśnicrych obejmuje:

W pnypadku mężczyzn:

a) podciąganie się na drążku'

b) bieg po kopercie,

c) próbęwydolnościową.

W przypadku kobiet:

a) rzut piłką lekarskąn

b) bieg po kopercie,

c) próbęwydolnościową'

WYMAGANIA OGOLNE:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności flzycznej

przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym (halowym) na sali gimnasĘcznej.
Kandydat do kaŻdej z prób podchodzi tylko raz. Wyj ątek starrowi awaria sprzętu,
urządzeń pomiarowych lub zewnętfzne 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

drązka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test

sprawności |lzyczne1.

Kandydat zajmuje pozycję w Zwisie na dążku (nachw1tem lub podchwytem)

o ramionach \łTprostowanych w Stawach łokciowych. Na komendę ,,start'' podciąga

się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej,

następnie ponawia ćwiczenie. oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych
podciągnięć.

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

drązku do wymaganej pozycji 1ub nie wróci do zwisu na drąŻku o ramionach

wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający poMarza ostatnią liczbę

prawidłowo zaliczonych podciągnięó.

Podczas wykonyrłania Ówiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

ll. Rzut pilką lekarsĘ
Kandydat ustawia się przed linią. przodem do kierunku rzutu. Unosi piłkę o rł'adze

2 kg oburącz za głowę i wykonuje rzut. odległość rz'fiJ .oqiznacza punkt' w którym

1)

2)

pilka zetknęła 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 zczerlla tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konturencji: kandydat na komendę ',na miejsca''
podchodzi do linii stańu i zajmuje pozycję startową' Na komendę ,,start" kandydat

tozpoczyna bieg zgodnie Ż oznaczonyrn na rysunku kierunkiem (A_B_E_C_D_E_A)'
omijając tyczki od strony Zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas
wykon1.wania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywarria

stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej

ustawienia, kandydat rnusi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero

kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym
miejscu i kontynuowaniu biegu, karrdydatowi 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 pokonywania,okoperty przedstawia poniższy rysunek:
3m

o

IV. Próba wydolnoŚciowa
opis próby wydolnościou ej

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

oddalonymi od siebie o 20 metrów w określony'rn, stale rosnąc5.m tempie. Szerokośó toru

wynosi 1,5 m' Tempo nadaje sygnał dŹwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi

znaj dować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. JeŹeli kandydat dotrzę do 1inii przed /
sygnałem. powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odciŃa po usłyszeniu /'1 /

sygnału. 
t JlY Zo 'llę Uu!'l^o Pv ^''"^ "" 
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Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie

kolejnych 20 metrów w \łyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do

kolejnych odcinków przed sygnałem.

ostateczny wynik to Lilczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych

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

a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

Czasy pokonywania odcinków oraz przebiegnięĘ dystans przedstawia tabela:

ZAKRES ocENY TESTU sPRAwNoŚcI FIZYCZNEJ
Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczegó1nych próbach, są

przeliczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku według tabeli.

ocenę (w skali 6_stopniowej) wystawia się na podstawie średniej aĘĄmetycmej
uzyskanych punktów.

Przykładowa ocena kandydata, Ltóry uzyskał:

- podciąganie się na drą:4<u _ 12 razy' tj. 55 pkt,

- bieg po kopercie * 22,75 s,tj.60 pkt,
. beep test ]0 - 9. tj' 5ó pkt.

Łącznie uzyskał 17l pkt. Średnia arytmetyczna (55 + ó0 + 5ó) : 3 :57 pkt'

ocena : średnia arytmetyczna (57 pkt)

Liczba
odcinkórv

I

odc.
2

odc.
3

odc.
4

odc.
5

odc.
6

odc.

'7

odc-
8

odc-
9

odc.
l0

odc.
11

odc.
12

odc.
Czas

Poziotn Przebiegnięq dvstans (m) G)

20 40 ó0 80 100 120 140 9,0

2 160 180 200 220 240 Ż60 280 100 8,0

3 3Ż0 340 360 380 400 420 440 460 7,5

4 480 s00 520 540 560 580 600 620 640 '/,2

5 660 680 700 72{l 140 760 780 800 820 6,8

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

7 r040 1060 1080 1100 I 120 I 140 I160 I 180 1200 1220 6'Ż

8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 r380 1400 1420 1440 6.0

9 I460 1480 1s00 1520 1540 15ó0 I580 1600 1620 1640 1660 5,'l

l0 1680 1700 |7Ż0 l,'740 1760 t 780 1800 1820 1840 1860 1880 5.5

l1 I900 r920 t 940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2t2i 5,3

12 2140 2160 2 r80 2200 2220 x x x 5.1

//l I/t I
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TABELA PL]NKTOWA
liczenie w na DunKt

LICZBA
PUNKTów

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut piIką lekarską
2kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekunclach)

Be€p test
(poziom liczbaodciŃów)

75 26 10,00 )) Ón t2-5
14 25 ss0 22,05 tz-4
13 24 9,80 22,10 12-3

72 23 9,',l0 22,15 12-2

1I 22 9,60 )) )n 12-1

70 Ż1 ośn ') )ś l1 - t2

69 Ż0 9.40 22,30 t1

68 19 9,30 )t 1s 11 - l0

61 18 s,2 0 ŻŻ'40 ll-9
66 I7 9,10 )) l< -8

65 16 9,00 '? 
śn lL-'7

64 8,q0 '' sś ll -ó

63 l5 8,80 22.60 11-5

62 8,70 )) Aą 1,1 -4

61 14 8,60 11 1n 1l -3

ó0 8.50 )1 1\

59 8,40 22,80 1l-1
58 13 8,30 22,85 t0 - 11

57 8,20 22,90 10 - l0

5t) 8,10 )) oś l0 - 9

55 12 8,00 23,00 t0-8

54 )t o5 10-7

53 7,e0 23,l0 10 - 6

52 )'ł ] ś 10 - 5

5l 7,80 23,20 10-4

50 II )11{ t0-3

49 '7 ,10 21,10 l0 - 2

48 tt t{ 10 - I

47 '7,60 23,40 9- l1

16 tt 1s 9 - l0

45 10 '7,50 23,50 9 -9

44 23,60 9-8
43 1i 23,70 9-',7

12 23,80 9-6
4l '7,30 )1qo 9-5

40 9 24,00 9-4
39 '7 ,20 24,10 e-3 / t
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Lrc7,BA,
PUNKTÓW

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut pilką lekarską
2kg

(odległośc w męfiach)

Bieg po kopercie
(cŻas w sekundach)

Beep test
(poziom - liczba odcinków)

38 24,20 9-Ż
37 7,10 24,30 9- I

36 24,40 8- 1l

35 8 7,00 24,50 8 - l0

34 24,60 8-9
33 ó'90 24,70 8-8
32 24,80

3l ó'80 24,90 ó-o
30

,7 25,00 8-5
29 6,',70 25,10 8-4
28 )5 ?O 8-J
27 6,60 25,30

Ż6 25,40 8-1
25 6 ó'50 25,50 7 - 10

24 Ż5,60 't -9

23 6,40 25,70 /-ó
22 25,80 't -7

2l 6,30 25,90 7 -6

20 5 26,00 7 -5

l9 6,20 26,10 1-4
IE 26.20 7 -3

17 6,10 26,J0

l6 26,40 7-1
l5 4 6,00 26,50 6 - 10

,4 26,60 6-9
13 5,90 26,70 ó-8
12 26,80 6-7
ll 5,80 26,90 6-6
10 2'.7 ,00 6-5

9 5,70 2'7,10 6,4
8 21 ,20 6-3
7 5,60 z',t ,30 6-2
6 5,50 Ż1,40 6-t
5 2 5,40 Ż'7,50 5-9

4 5,30 2'7,60 5-8
3 s)o 27,70 5 -7

Ż 5,10 2',7 ,80 5_ó

1 5,00 2'7,90 5-5

i0 4-/



UWAGA !

} Warunkiem zalriczenia testu sprawnoŚci fizycznej jest osiągnięcie waniku końcowego
łJ|a mężczyzn - co najnniej 55 pkt' a dla kobiet _ co najmniej 45 pkt.

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

mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzll
i 30 pkt - dla kobiet.

} Uryskany pnez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny
przez okres ó miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany
przy postępowaniu krła|ifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej
Straży Pożarnej.

P Przed prrystąpieniem 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 kwalifikaryjnego.

Etap III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za za1iczony, jeżeli asekurowany

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

kątem 75o, a następnie z niej zejdzie.

Etap IV
Test wiedzy

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

Test wiedzy obejmuje problematykę zvńązulą z funkcjonowarriem ochrony

przeciwpożarowej i Panstwowej Stra:Ży Pożamej oraz zadaniami na stanowisku, którego

dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

Zadania testowe zawieraj ą 4 propozycje odpowiedzi, z których ty1ko jedna odpowiedŹ

jest prawidłowa. Za odpo,ńedż prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku

nieudzielenia odpowiedzi, udzieleŃa odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż
jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznaj e się punktu.

Pozy.tywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 1 1

punktów.
Z u<lziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Strazy

Pożamej. klóry podczas testu:
. korzysta z pomocy innych osób;
. posługuje się urządzeniami sfużącymi do przekazywania lub odbioru informacj i lub

korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję

do wykorzystania;
. raząco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.
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Etap V

Do dnia 19 wześnia 2018 roku komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny złożonych
dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich

wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumęntów niekompletnych

lub niespełnienie przez niego wymogów okeślonych w ogłoszeniu jest równoznaczne

z uzyskaniem negatywnego wpriku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceńane

w Systemie punktowym. Maks}malna liczba puŃtów moŻliwa do uzyskania wynosi 60.

Preferencjeo za które ołlligatoryjnie są prryznawane punkty:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie strażak _ 20 punktów;

2) posiadanie t;.tułu zawodowego technik pozamictwa _ 25 punktów;

3) posiadanie t).fułu zawodowego inŻynier pożamictwa _ 30 punktów;

4) posiadarrie t)tułu zawodowego irżyniff w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej SłuŻby PoŻamiczej _ 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w aft. 13 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z2017 r' poz. 2195 oraz z 2018
r. poz. 650) _ 5 punktów:

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

ustawy Z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym _
15 punktów;

7) wyszkolenie poŻamiczę w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP - 5 punktów;

8) wyszkolenie pożamicze w ochotniczej straŻy pożamej - ukończone SP+RT _
10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej strazy pożamej _ ukończonę SP+RT+RW _

15 punktów;

10) wyszkolenie poŻarnicze w ochotniczej straiŻy poŻu'nej _ ukończone SP według programu
z dnia I'| listopada 2015 r. 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnokształcące lub techrrikum w klasie' w której były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania ockony przeciwpożarowej, dla których zostały
oplacowane w szkole pfo$amy nauczania włączone do szkolnego Zesta\^'u programów
nauczania _ 5 punktów;

12) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do
15 punktów, nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie:

a) mieó ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomicmą _ 5
punktów.

b) mieć ukończone ekonomicznę studia licencjackie 5 punktów,

c) mieó ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wŻsze
studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
studia podyplomowe _ 5 punktów'

d) min. 2 _ letnia praktyka w księgowości _ 5 punktów.

SYstem punktowy stosowanY do ocenY preferencii z tvtułu posiadanego

wyszkolenia lub posiadanych umieiętnoŚci

t2
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13) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym
lub stanowisku obsfugi w jednostce organizacyjnej Państwowej StruĘ PoŻamej' ptzy
realizowaniu zadń zblizonych 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 Ęłułu'
z Wższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaye się punkty jedynie z jednego tytufu,
z wyŻszą wartością punktową;

:; za kwalif*acje w1mienione w pkt 7_10 przyznaje się punkty jedyne zjednego t1'tułu,
z wyŻszą wartością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7_10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku
potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta
powiatowego (miejskiego) Pństwowej Straży Pożamej akty"vr.trego członkostwa przez
udokumentowany udzia1 w co najmniej dwóch zdarzeniach _ w działaniach ratowniczo-
gaśniczych lub ćwiczeniach olganlzowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej
StraŻy Pożamej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę terminu składania
dokumentów tj. 3 września 2018 roku);

Wyjaśnienie uĘĘch skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe skażakó\ry ratowników oSP

KPP _ Kurs w zatresie kwalifikowanej pierwszej pomocy' (waŹny minimum na czas
trwania naboru),

RT - Szkolęnię z zakesu ratownictwa technicznego dla strazaków ratowników oSP'

RW _ Szkolenie straŹaków ratowników oSP w zakesie działń przeciwpowodziowych
olaz ratownictwa na wodach

Etap YI
Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rekrutac1jną,
w trakcie której ocenie podlegaó będą:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motyłvację
do podjęcia sfuŻby w Państwowej Straży Pożamej oraz postawę społeczną;

2) umiejętnośó ptzekarywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego
i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożalowej;

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięciakandydata.

oceniając kandydata, kerŻdy z członków komisji odrębnie ocenia kąndydata dysponując
pulą 10 punktów możliwych do przyznania za każdy z wyżej wymienionych obszarów.

Liczbę puŃtów uzyskanych w trakcie rozmowy kwa1ifikacyjnej ustala się na podstawie

średniej arytmetycznej l|czby punktów przyznanych przez człoŃów komisji z dokładnością d

i ednego miejsca po przecinku.
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Poz1t1łvny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej

ló punktów ustalony w okeślony powyŻej sposób.

Maksymalna |iczba punktów możliwych do uzyskania na Ęm etapie wynosi 40'

Po zakończeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego, komisja sporządza arkusz
zbiorczej oceny kandydatów i przekłada go wraz z arkuszami ind1łvidualnymi ocen
kandydatów Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożamej w ostrowie
Wielkopolskim.

Zakończenie przez komisję kwalifikacyjną VI etapu naboru nastąpi w terminie do dnia
25 wneśnia 2018 roku.

Etap VII

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia
służby w Państwowej StraĘ Pożarnej

Na badania lekarskie w celu orzeczenia zdolności flzyczne.1i psychicznej do pełnienia
słuŹby w Państwowej Strazy Pożarnej zostaje skierowany kandydat/kandydatka, który
uzyskałlła najvrryższą liczbę punłtów po zakończeniu Vl etapu naboru.

oceny zdolności flzycznej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata/kandydatki do
pełnienia służby w Państwowej Sfaży PoŻamej' dokonuje Wie1kopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A z siedzibą przy ll' Dojazd 34, 60-63l Poznań.

W przypadku gdy Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska MSW i A orzeknie
o braku zdolności kandydata do pełnienia służby w Państwowej Strazy Pożamej, na badania
zostanie skierowany kolejny kandydaL&andydatka z najwyższą ilością punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifi kacyjnym.

2.

1.

')-

4.

INFoRMACJE KoŃcowE
Bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat
może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastzeżenie do przebiegu czynności
lub do wyników uzyskanych w danym etapie.

Komisja rozpaltzy zastIzeŻefiia kandydatów do czasu rczpoczęcia kolejnego etapu naboru.

Informac.ję o sposobie tozpatrzenia zastrzeże^ kandydat zobowięany jest odebraó

osobiście.

Zakończenie ka:Źdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie terminów
określonych w harmonogramie naboru.^ Publikacja wyników poszczególnych etapów
naboru następować będziJdo godziny 1800 w dniu, w którym zostały one przeprowadzone,
chyba że w ogłoszeniu o naborze został podany inny termin.. Wpiki będą opublikowane
na stronie internetowej oraz w siedzibie Komendy.

Niestawienie się kandydata w \Ąyznaczonym terminie w etapie II' III' IV oraz YI oznacza
rezygnację z udzialu w postępowaniu.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

będzie można odebraÓ w ciągu 30 dni od ogłoszenia wprików naboru.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 62 332 42 63

ostrów Wielkopolski, dnia 20 sierpnia 2018 roku
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamerrtu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 2'7 kwietnia 2016 r. w sprawie ockony osób fizycznych w związku
z przetwuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepł1łlłr takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (RoDo)' informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant

Powiatowy Państwowej Strazy PoŹamej ( 63_400 ostrów Wielkopolski,
ul. Stefana Batorego 21 , tel.: 62 332 42 ó0. e-mail kppspostrow@psp.w1kp.pl ).

2' W Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim wyznaczony został

Inspektor ochrony Danych: ( 61-767 Poznań ul. Masztalarska 3' tel.: (61) 22'20'585'
kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iodl'

3. Pani,/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ce1u przeprowadzenia postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowię
Wielopolskim, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 1it. c RoDo'
rozporządzenie MSwiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Stra:Ży Pożamej ( Dz. 2018'
poz.672).

4. odbiorcami Pani,Tana danych osobowych będą nie dotyczy

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do sfuŻby'

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekaz1.wane do państwa trzeciego lub organizacji

międz1łrarodowej.
7. Przysługuje PanilPanu prawo do żądania od administratora dostępu do tręści swoich

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzałria, wniesienia

sprzeciwu wobec przelwarzania.
8. W zakresie przetwarzaria danych osobowych, gdzie podstawą prawną jest wyłącznie

zgoda, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwaŹania, którego

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzotczego, którym jest Urząd

Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00'

fax. 22 531 03 01' e-mail: kancelaria@giodo.gov.p-1) jezeli uzna Pani,Ęan,

że ptze&varzanie narusza przepisy RoDo'
10. Podanie ptzez P antąlPalla danych osobowych jest wymogiem ustawo\łTm, 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. PrzeNvafzanie podanych przez Pani{Pana danych osobowych nie będzie podlegało

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o L1órym mowa

w art.22 ust. I i4RODO.

/ł
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