
Komenda Powiatowa Państwowej ShaĄ Pożamej

ó3 _ 400 ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 21

tel.62 332 42 90 sekętaliat 6? 332 42 60 fax 62 332 42 95
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PZK.K.r 110.8.1.2018 ostrów Wielkopolski, dnia l l września 20l 8 roku

oGŁoSZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby prrygotowawczej

w zawodzie: strażak Państwowej Strazy Pożarnej (3 osoby)

1. Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: starsry operator sprzętu

2. System służby: zmianowy 24148 godzin

3. Liczba miejsc: 3

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

Wielkopolskim.
5. Przewidywany termin pluyjęcia do służby: grudzień 2018 roku.

ó. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej StraŻy Pożarnej musi spełniać

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

Pożamej. (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1313 z późńe1szyni zmianami):
a) posiadaÓ obywatelstwo polskie,
b) korzystać w pełni z praw publicznych,
c) posiadaó co najmniej śtednie wykształcenie,
d) nie być karanym Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowę;

e) odznaczaó się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi
w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW i A
o przydatności do sfuŻby w PSP.

7. Wymagania niezbędne na przyjmowane stanowisko:

. prawo jazdy kategorii ,,C"
8. Wymagania preferowane na stanowisko docelowe:

. uprawnienia do obsługi podnośników,

. uplawnienia do konserwacj i podnośników,

. upraiłnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego * żurawie,

. uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego _ żurawie,

o uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w gazy SpręŻone'

. upralvnienia do obsfugi wózków widłowych,
e udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowych.

Postępowanie kwalifikacyjne odby'lva się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z drtla 5 kwietnia 2018 roku w sprawie postępo;yania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do shużby w Państwowej Strży PoŹamej (Dz. U. z ĄVa ,
poz.672)



Postępowanie krvalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

WYN'IAGANE DoKUMENTY I oŚWIADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia 25 września 2018 roku składa:

1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Strazy PoŻarnej (podpisane),

2' Życiorys (podpisany).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie' dopuszczające kandydata do udziału w próbie wydolno_
ściowej, teście sprawności flzycznej oraz próbie wysokościowej *Ystawione nie wcześniej
niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu _ 7ałqc7nik nr 1 (dopuszcza się
przedstawienie pov/yższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testu
sprawności ftzy cznej),

4. Podpisane oświadczenie o wyrżeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikac1łnego, zgodnie z przepisami

o ochronie danych osobowych_ z,ałqcznik nr 2,

5. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów

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

Komendy ' załqcznik nr 3,

ó' Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczęnie kandydata, że nie

będzie wnosił roszczen w stosunku do Komendy i jej fuŃcjonariuszy 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 - starszy operator
spŹętu' imię i nazwisko'') lub listownie (liczy się bezrvzględnie data wpł}łvu dokumentów do
jednostki - nie data nadania tj. do dnia 25 września 201 8 r. do godz. 1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,
uI. Stefana Batorego 21' ó3-400 ostrów Wielkopolski

II. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do

dnia 1ó października 2018 roku skJada:

1. Podpisane kserokopie świadectw pracy 1ub sŁużby z poprzednich miejsc pracy lub sfużby,

o ile wcześniej karrdydat pozostawał w stosunku pracy lub słuŹby,

Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksŹałcenie lub

posiadane umiej ętności,
Zaśvńadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych 1ub Ówiczeniach

organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Strży Pożamej, o ile kandydat

jest członkiem ochotniczej straŻy pożamej,

Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa po|skiego _ 7ałqc1nik nr 5,4.

6.

Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych _ aalqcznik nr 6, ,
Podpisane oświadczęnie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstw o skarb/'fe

załqc7nik nr 7, / ltt
l ''' łu* |'z tl i



Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w seketariacie Komendanta

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

2018 - starszy operator
sprzętu' imię i nazwisko'') lub listownie (liczy się bezwzg1ędnie data wpłyvlrr dokunrentów do
jednostki - nię data nadania tj' do dnia 16 petździemika2018 r. do godz. 1530) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

ul' Stefana Batorego 2l' ó3_400 ostrów Wielkopolski

UWAGA !

Druki oświadczeń do pobrania na stlonie internetowej http://www.ostrow.osp.wlkp.pll, lub

w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp., ul. Stefana Batorego 21

w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

Honorowane będą wyłącznie oświadczenia i zaświadczenia 1ekarskie sporządzone na dru-

kach pobranych ze strony internetowej htto://www.ostrow.osp.wlko.pll, lub pobranych

w sekętariacie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim.

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

ntezłożenie w terminie do dnia 25 września 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu

Komendy;) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy oświadczenia

wymienionego w ogłoszeniu lub złoŻenie dokumentu niespe}niającego wymagań

określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata już w I etapie postępo-

wania kwalifi kacyj nego.

Niezłożenie przez kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej kompletu

dokumentów w tęrminie do dnia 16 października 2018 r. (liczy się data wpływu do

selłetąriątu KomeruLy) spowoduje odrzucenie ofeĄ kandydata w V etapie postępowania

kwalifikacyjnego.

Poszczegóine informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można równieŹ

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

Batorego 21 pok. nr 6, lub telefonicznie pod numerem:62332 42 63.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z pięciu etapów :

} Etap I. ocena dokumentów złożonych do dnia 25 lwześnia 2018 roku,

} Etap II. Test sprawności flzycznej'

) Etap III. Sprawdzian z p\wania,

} Etap IV. Sprawdzian lęku wysokości (akofobia)'

} EtapV' ocena dokument ów złożonych do dnia 16 października 2018 roku,

) Etap VI. Rozmowa kwalifikacyjna'

} Etap Vll. Ustalenie zdolności llzycznej i psychicznej do pelnienia sIuŻby w Panstwowej

Strźy Pożamej.



Harmonogram naboru

Etap I

Czvnność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Złożeiie
dokumentów

W dni robocze do dnia:

25 września 2018 r.
(wtorek)

do godz. 1530

Sekretariat lub Kadry Komendy
Powiatowej PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

lub za pośredrrictwem poczty
. ocena dokumentów

złożonych do dnia
25 września (Morek)

Do dnia
26 września 2018 r.

(środa)
do godz. l Soo

Komenda Powiatorł'a PSP w ostrowte

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

Etap ll
Czvnnośó / zadanie Data Godzina Miejsce

. Bieg po kopercie
27 września 2018 r.

(czwańek)
od godz. 09oo

Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej Nr 1 1 ul. Stefana

Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

. Podciąganie na
drążku

27 września 2018 r.
(czrvartek) od godz. I 1oo

Komenda Porviatowa PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

. Próba
wydolnościowa
(Beep test)

28 września 2018 r'
(piątek)

od godz. 09oo

Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej Nr I I ul. Stefana

Batorego 2 w ostrowie Wiełkopolskim

Etap III

Czvnnośó / zadanie Data Godzina Miejsce

. Sprawdzian
z pły'wania

2 października 2018 r.
(wtorek)

od godz. 08oo

Pł1rvalnia ,,Wodny Raj'' pr4' iII Liceum
ogólnóksaałcącym w ostrowie
Wielkopolskim ul. Wojska Polskiego 17

Etap lV

Czvnnośó / zadanie Data Godzina Miejsce
. Sprawdzian z lęku

wysokości - wejście
na drabinę
(akrofobia)

2 października 2018 r.
(wtorek)

od godz. l0oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowle

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap V

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

ocena dokumentów
złożonych do dnia
1'6 października
2018 r. ( wtorek

Do dnia
17 października 2018 r.

(środa)

4- Y"
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Etap Vl

Czvnność / zadanie Data Godzina Miejsce

. Rozmowa
kwalifikacyjna

ŻŻ-Ż3 października
2018 r. (poniedziałek-

wtorek)
od godz. 09oo

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

Etap Vll
Crynność / zadanie Data Godzina Mieisce

. Ustalenie Zdolności
fizycznej
i psychicznej do
pełnienia słuzby w
Państwowej Stra:ry
Pożamei

listopad 2018 r.

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A w Pomaniu
ul. Dojazd 34' 60_63l Poznań

UWAGA !

} Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do

zmiany \łw. terminów poszczególnych etapów naboru ze względn lub czynniki
zęwnętrzne lub na warunki atmosferyczne.

} Informacje o Zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane
na stronie intemetowej Komendy, Biuletynie Informacj i Publicznej oraz w siedzibie

Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.

} Komisja Rekrutacyjna przyzna kdŻdemu kandydatowi numer identyfikacyjny, pod

którym będzie następo\ryała publikacja \łyników poszczególnych etapów postępowania

kwalifikacyjnego

} o przydzielonym numelze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony osobiście

lub telefonicznie.

} Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowipany jest do

okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamośó (dowód osobisty lub paszport)

Etap I

ocena dokumentów złożonych do dnia 25 września 2018 roku.

Komisja kwalifikacyjna do dnia 26 wneśnia 2018 roku dokonuje przeglądu

i sprawdzenia dokumentów złoŻonych ptzez kaldydatów oraz sporządza wykaz osób

dopuszczonych do II etapu naboru, przydzielając jednocześńe kazdemu z nich numer

identy{rkacyj ny.

4-/



Etap Il

Test sprawności fizycznej.

Test sprawności ftzycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby
wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 paździemika 2005 r.
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badń
lekarskich oraz okresowej oceny sprawnoś ci ftzyczne1strażaka Państwowej Stra:Ży Pożamej (Dz.
U.22005 r.Nr261,poz.2191,Dz.U.z20I5r.poz.720orazDz.U.z2018r.poz.673).

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

@' z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

podciągani€ się na drążku'

bieg po kopercie,

próbę wydolnościową.

WYMAGANIA OGOLNE:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności ftzycznej

przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportolvym (halowym) w miejscu wskazanym
w harmonogramie naboru. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek
stanowi awaria sprzętu,lfiządzeń pomiarowych lub Ze\łnętrzne zakłócenie próby.

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

ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku moŹliwoścj doskoczenia do drąŻka'

kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzapcych test sprawności

ftzycznej.

Karrdydat zajmuje pozycję w zwisie na dlążku (rrachw1'tem lub podchwyem)

o ramionach łYprostowanych 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 Ówiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na

drąku do w},rnaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drąŹku o ramionach

wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtałza ostatnią liczbę
prawidłowo Zaliczonych podciągnięÓ.

Podczas wykonywania ćwiczeniajest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcow1.rn jest 1iczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

a)

b)

c)



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

którym w wyznaczonych miejscach ustawia się tyczki o wysokości i60-180 cm (sposób

r ozmieszczenia Ęczek przedstawia rysunek).
Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę ,'na miejsca'' podchodzi

do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę ,,start'' kandydat rozpoczyna bieg
zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A_B_E_C_D_E-A), omljając tyczki od

strony ZewnętrŻnej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby
obowiązuje całkowity zakaz chw}tania i prątrzymywania 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 może
popełnió 1 falstarl, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem koilcowym jęst czas pokonania
ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy'

Sposób pokonyrvania''koperty przedstawia poniższy rysunek:

3m

o

Ęt



III. Próba wydolnościowa
opis próby wydolnościowej

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

Szerokośó toru wynosi 1,5 m' Tempo nadaje sygnał dŹwiękowy, podczas trwania
którego kandydat musi znajdowaó się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli
kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien za*zymać się za nią i ruszyć do

kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje rł'momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie

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

ko1ejnych odcinków przed sygnałem.

ostateczny wynik to liczba rczpoczętego poziomu oraz Liczba pełnych

przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 70 oztacza poziom,

a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

Czasy pokonyrvania odcinków oraz przełriegnięĘ dystans przedstawia tabela:

Llczba
odcinkórv

I

odc.
2

odc.
3

odc.
4

odc.
5

odc.
6

orlc.

,7

odc.
8

odc.
9

odc.
l0

odc.
1l

odc.
I2

odc-
Czas

Poziom Przśbię8nięty dystans (m) (s)

I 20 40 60 80 100 120 140 9,0

2 160 180 200 Ż20 240 260 280 300 8,0

3 320 3.10 360 :l80 400 420 440 "160 "t,5

4 480 500 520 540 560 580 600 620 64n 7,2

5 660 680 700 120 140 160 780 800 820 6.8

6 840 8ó0 880 900 920 940 960 980 1000 1020 6,5

7 1040 1060 l0lt0 1 100 I 120 I 140 I 160 1180 1200 1220 6,2

r240 1260 l2 80 1300 1320 1340 1360 r 380 1400 1420 t440 6,0

9 14ó0 1480 r 500 1520 1540 l5ó0 1580 1600 1620 1640 1660 5.'.7

l0 1680 1700 r720 17 40 1'760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 5.5

t1 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3

l2 2140 2160 2180 2200 2220 x \ x x 5,1

ZAKRES OCENY TESTU SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ
Indywidualne liyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są /

prze1iczane na punkty przypisane do konłretnego wyniku wedfug tabeli. l
ocenę wystawia się na podstawie średniej arymerycznej uzyskan}ch punłtów' 

/ l
/-l .*^,B ! "l ' 'Jlt



Przykładowa ocena kandydata, który uzyskał:
podciąganie się na drązku 12 razy' tj. 55 pkt'

bieg po kopercie 22,75 s' tj. ó0 pkt'
_ beep test _ 10 - 9' tj. 5ó pkt.

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

ocena = średnia ar}'tmetyczna (57 pk1)

TABELA Ptł{KTowA
czen) e ów na ounkt

LTCZ,BA,
PUNKTÓW

Podciąganie się
na drąźku

(liczba powtórzeń)

Rzut pilką lekarsĘ
2kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom liczbaodcinków)

1S 26 10,00 22,00 |Ż-5

74 25 9,90 12-4

13 24 9,80 22,10 t2-3
1Ż Ż3 9,70 )) ] ś

71 22 9,60 )) )n 12-1

70 2l q 50 )) )ą 11 -12

69 20 e,40 2Ż,30 11 11

ó8 19 9,30 tt 1{ I I - l0

67 i8 otn 22,40 ll -9

66 t7 9,10 )) L\ 1l-8
65 l6 qo0 22,50 It -7

64 8,90 11-6

63 15 8,80 22,60 11-5

62 8,70 22,65 11-4

ó1 14 8,60 11-3

60 8,50 )1 1< 11 -2

59 8,40 22,80 11- l
58 13 8,30 2Ż,85 10 - l1

s7 8,20 l) on t0 - t0

56 8,10 ?) q5 10 - 9

55 12 8,00 23,00 10 - 8

54 '1 
nś t0 - 7

53 7qo 23,10 l0 - ó

ś' 23,15 l0 - 5

51 7,80 23,20 l0 - 4

50 11 )1 ){ 10 - j
49 7,'.70 23,3 0 l0-2
48 )] lś l0 - 1

47 1 ,60 23,40 9-11

46 )1 L\ 9- r0

45 t0 7,50 23,50 9-9
44 23,60 9-8
43 '7 ,40 23,70 9 -7

4Ż 2J,80 9-6
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LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtÓIzeń)

Rzut pilką lekarsĘ
2kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom' liczba odcinków)

41 710 23,90 9-5
40 9 ?4,00 9-4
39 '7 ,20 24,10 9-3
38 24,20 9-2
37 't ,10 24,30 9- l
36 24,40 8-11
35 I 7,00 ),1 rn 8 - 10

J4 24,60 8-9
33 ó'90 Ż4,70 8-8
32 24,80 8-7
31 ó'80 24,90 8-6
30

,I
2 5,00 8-5

Ż9 6,',70 25,10 8-4
28 Ż5,20

6.60 2 5,10 8 -2
26 25,40 8-l
Ż5 6 6,50 25,50 7 - t0

24 25,60 '7 -9
''ą 6,40 25,7 0 1-8
2Ż 25,80 7 -',7

21 6,10 25,90 7 -6
20 5 ?6,00 '7-5

l9 6,20 26,10

l8 26,20 1-3
17 6,10 26,30 "l -Ż
16 26,40 "t-1

15 4 6,00 26,50 6 - l0
14 26,60 6-9
13 5,90 26,',70 6-8
12 2ó,80 6-7
rl 5,80 26,90 6-6
10 3 27,00 6-5
9 5,70 Ż'7 

'10
6-4

8 27,20 6-3
7 5,ó0 2'.7 ,30 6-2
ó \50 27,40 6- 1

5 2 5,40 2',t ,50 5-9
4 5,30 27 ,60 5-8

{rn 2',7,70 5 -"1

1 5,00 2'7 ,90 5-5
2 5,10 27,80 5-6

bjt' \ '
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UWAGA !

} Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest osiągnięcie wyniku końcowego
d|a mężczyzn _ co najmniej 55 pkt' a dla kobiet - co najmniej 45 pkt.

} W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy za|iczy|i test sprawności fizycznej, jest
mniejsza od licztly stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzn
i 30 pkt - dla kobiet.

} Uryskany przez kandydata *ynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez
okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy
postępowaniu kwalifikaryjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej StraĘ
Pożarnej.

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

} Brak ważnego dokumentu stwierdzając€go tożsamość spowoduje wykluczenie z daI_

szego postępowania kwalifi kacyjnego.

Etap III

Sprawdzian z pływania

Sprawdzian z umiejętności pł1łvania przeprowadza się w stroju kąpielowym bez
przyrządów pomocniczych.

Sprawdzian uznaje się za za7iczony, jeŹeli kandydat przepłyn$ 50 m dowolnym stylem
w czasie nie dhlższym niż 60 sekund.

Etap lV

Sprawdzian |ęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeŻeli asekurowany
kandydat samodzielnie wejdzie na wysokośÓ 20 m na drabinę mechaniczną ustawioną pod
kątem 75o, a następnie z niej zejdzie.

Etap V

Do dnia 17 października 2018 roku komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny złożonych
dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich
wymogów określonych w ogłoszeniu. ZłoŻenie przez kandydata dokumentów niekompletnych
lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne
z uzyskaniem negat}nvnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są
w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów moŹliwa do uzyskania wynosi 60.

11



Svstem punktowy stosowanv do oceny preferencii z fvtułu posiadanego
przez kandvdatów do slużby w Państwowei Strażv Pożarnei wvkształcenia.

wryszko|enia lub posiadanych umieiętności

Preferencje, za które obligatoryjnie są prryznawane punkty:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie strżak ' 20 punktów;

2) posiadarrie Ętułu zawodowego technik pożarnictwa _ 25 punktów;

3) posiadanie Ętułu zawodowego inŻynier pożarnictwa _ 30 punktów;

4) posiadanie t1tułu zawodowego irżynief w specjalności irrzynieria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Słuzby Pożarniczej _ 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa W art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006
r. o Państwow}m 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 Ż006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym _ 15 punktów;

7) wyszkolenie pożunicze w ochotniczej strazy pożamej _ ukończone SP - 5 punktów;

8) wyszkolenie pożunicze w ochotniczej strazy pożamej _ ukończone SP+RT - 10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej _ ukończone SP+RT+RW _
15 punktów;

10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straŻy pożamej _ ukończone SP według plogramu z
dnia 17 łistopada2}Ii t. _ 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnoks^ałcące lub technikum w klasie, w której były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania ocbrony przeciwpoŹarowej, dla których zostĄ
opracowane w szkole programy nauczania włączone do szko1nego Zestawrr programów
nauczania _ 5 punktów;

12) wykształcenie wyŻsze, z Ę4ułem zawodowym inżynier lub magister inżynier, o kierunku
przydatnym w Państwowej Strazy Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzię
czasu służby * 15 punktów;

prawo jazdy kat. C _ 5 punktów;

prawo jazdy kat. C+E _ 10 punktów;

prawo jazdy kat' D _ 5 punktów;

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

punktów, nie więcej niż 5 punktów zajedno uprawnienie:

uprawnienia do obsługi podnośników (kat. I P zakes uprawnień _ podesĘ ruchome
przejezdne: montowane na pojeŹdzie) ' 5 punktów,
uprawnienia do konserwacji podnośników (kat. M Ii zakres uprawnień - podęsty ruchome
przejezdne: monto\łane na pojeździe) '3 punktów,
uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego - Źurawie (kat.I Ż, zakres uprawnień
_ żurawie przenośne) _ 5 punktów,
uprawrienia do konserwacji urządzeń transporhr bliskiego _ żurawie (kat. M II zakes
uprawnień _ żurawie przenośne) _ 3 punktów'
uprawnienia do napełniania zbiomików przenośnych w gazy splężone _ 5 punktów,
uprawnienia do obsługi wózków widłowych (kat. minimum II wJo) - 3 punkty,
minimum roczne udokumentowarre doświadczenie w prowadzeniu pojazdów ciężarowygh _

13)

14)

1s)

16)

a

a

a

a

a

a

a

I
,/

3 punkty.
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l7') za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym
lrrb stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy
realizowaniu zadań zbliżonych do zadń 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 przyznĄe się puŃty jedynie z jednego t}tufu,
z wŻszą wartością punktową;

z Wższą wańością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7_10 ptzyznaje się punkty jedynie w przypadku
potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożamej komendanta
powiatowego (miejskiego) Pństwowej Straży Pożamej akty'vrrrego członkostwa przez
udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach _ w działaniach rato}łTliczo-
gaśniczych lub ówiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej
Sffaży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę terminu składania
dokumentów tj' 25 września 2018 roku);

s; w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wlmienionych w pkt 13-15 punkty
sumuje się, z zasttzeŻeniem Że nie moŻnałączyć pkt 13 i 14.

Wyjaśnienie uĄtych skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe strażaków ratowników oSP

KPP - Kurs w zakesie kwalifikorłanej pierwszej pomocy. {waŻn; minimum na czas trwania
naboru),

RT _ Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego d1a strażaków ratowników oSP,

Rw _ Szkolenie strażaków ratowników oSP w zakresie działań przeciwpowodziowych oraz
ratownictwa na wodach

Etap VI
Rozmowa kwalifikacyjna

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

1) autoprezentacja' w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, mot1łvację

do podjęcia służby w Państwowej Strazy PoŻamej oraz postawę społeczną;

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

i wyrazistego fomułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

oceniając kandydatą każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata dysponując

pulą 10 punktów możliwych do przyznania za każdy z wyżej wymienionych obszarów.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie roznowy kwalifikacyjnej usta1a się na podstawie

średniej arytmetycznej 1iczby pwktów przyznarrych przez członków komisji z
jednego miejsca po przecinku.
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Poz1.t1łvny Ęłrik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej

1ó punktów ustalony w okeślony powyżej sposób.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uryskania na Ęm etapie wynosi 40.

Po zakończeniu VI etapu postępowania kwalifikacyjnego, komlsja sporządza arkusz

zbiorcze1 oceny kandydatów i przekłada go wTaz z arkuszami indyvidualnymi ocen kandydatów

Komendantowi Powiatowemu Państwov/ej Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim.

Zakończetie przez komisję kwalifikacyjną VI etapu naboru nastąpi w terminie do dnia

24 pńdziernika 2018 roku.

Etap VII

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

Na badania lekarskię w celu orzęczenia zdo|ności fizycznej i psychicznej do pełnienia

służby w Państwowej Strał Pożarnej zostają skierowani kandydaci, którzy uzyskali najwyŻszą

liczbę punktów po zakończeniu VI etapu naboru.

oceny zdolności flzycznej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata/kandydatki do

pełnienia słuŻby w Państwowej Straży Pożamej, dokonuje Wielkopo1ska Rejonowa Komisja
Lekarska MSW i A z siedzibą przy u|. Dojazd 34' ó0-631 Poznań.

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

zdo1ności kandydata do pełnienia służby w Państwowej StraŹy PoŹamej, na badania zostanie

skierowany kolejny kandydatikandydatka z najwyższą ilością punktów uzyskanych

w postępowaniu kwalifi kacyj nyn.

1.

INFORMACJE KONCOWE

Bezpośrednio po zakończeniu kazdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat może
wnieśó do przewodniczącego komisji pisemne zastrzęŻetie do przebiegu czynności lub do

wyników uzyskanych w darrym etapie.

Komisja rcZpa:rtzy zastrzeŻenia kandydatów do czasu rozpoczęcta kolejnego etapu naboru.

Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeŻeń kandydat zobowiąany jest odebraó osobiście.

Zakończęnie kazdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upĘłvie terminów
określonych 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 zostal podany inny termin. Wyniki będą opublikowane na stronie

intemetowej oraz w siedzibie Komendy.

Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II, III' IV oraz YI oznacza
rezygnację z udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty kandydatów' którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

będzie moźma odebrać w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.

5' Dodatkowe informacje można uzyskaó pod nr tel.: 6Ż 332 42 63

{.i.r I !'f-rJl:'\i f.!"i:r'J:'/\'
; l:lriJa. y'iart'-r'::i ri i

ostrów Wielkopolski, dnia 1 1 września 2018 roku
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przet'warzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46/WE (RoDo)' informuję' że:

1. Administratotem przetwarzającpn Pani/Pana dane osobowe jest Komendarrt Powiatowy
Państwowej Stra'ży Pożamej ( 63-400 ostrów Wielkopolski' ul. Stefana Batorego 21 ,

tel.:62 332 42 60, ę-mail kpps!ps!-o* g,psp".rł]Łupl ).
2. W Komendzie Powiatowej PSP w oshowie Wielkopolskim wŻnaczony został Inspektor

ochrony Danych: ( 6l-767 Poznań u1. Masztalarska 3' tel.: (ó1) 22_20_585, kontakt
elektroniczny: .balłłrry.$p.!&p1'.19di).

3. Pani,1Pana dane osobowe będą przetwarzane w ce1u przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuŹby w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie
Wielopolskim, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo,
tozpolządzęnie MSwiA z &ia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania
kwa1ifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Strazy Pozarnej ( Dz. 2018,
poz.672).

4. odbiorcami Parri/Pana danych osobowych będą nie doĘczy
5' Pani,Ęana dane osobowe będą przechow1rvane do momentu zakończenia postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby.
6. Pani,/Pana dane osobowe nie będą przekaz1rvane 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 przetwarzania.

8. W zakresie przetwarzania danych osobowych, gdzie podstawą prawną jest wyłącznie
zgodą posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody ia przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośÓ z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyraŻonej ptzed 1ej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Parr prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego' którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00,

fax.22 531 03 01, ę-mail: hałqs]lłqllcipdpśqd) jeżeli u7l:'a Pani/Pan,
że ptzetwarzanie narusza przepisy RoDo.

10. Podanie przez PmiąĘana danych osobowych jest wymogiem 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. Przetwarzanie podanych ptzez PaniąĘarta danych osobowych nie będzie podlegało

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w Ęm profilowaniu, o którym mowa w art.

22rst. 1i 4 RODO.
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