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PZK.K.l l 10.1.1.2019 ostrów Wielkopolski, dnia 2l sierpnia 20l9 roku

oGŁosZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby prrygotowawczej

w za-wodzie'. strażak Państwowej Straży Pożarnej (1 osoba)

Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: starszT specjalista w Wydziale
ds. Kontrolno _ Rozpoznawczych i Kadr (stanowisko nie zitązane z bezpośrednim

udzlałem w działaniach ratowniczo gaśniczych).

System służby: codzienny 8 godzin.

Liczba miej sc: 1.

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Ostrowie Wielkopolskim.
Przewidyrvany termin przyjęcia do służby: IV kwańal 2019 roku.
Kandydat. ubiegający się o przyjęcie do słuzby w Panstwowej Strazy Pożamej musi

spełniaó wymagania określone w art. Ż8 ustawy Z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pństwowej
Strży Pożamej. (tj. Dz. U' z 2018 roku poz' 1313 z późniejszymi zmianami):

a) posiadać obywatelstwo polskie,

b) korzystać w pełni z praw publicznych,

c) posiadać co najmniej wykształcenie $ednie,

d) nie być karanym Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e) odznaczaÓ się waruŃami zdrowotnymi i psychofizyczn1łni potwierdzonymi

w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA
o przydatności do służby w PSP

Inne wymagańa niezbędne na przyjmowane stanowisko:

o prawo jazdy kategorii 0,8",
o wykształceniewyższe.

Wymagania preferowane na stanowisko docelowe:
o ukończone studia wyższe na kierunku: budownictwo lub ochrona środowiska.

1.

9. Zakłes czynności na stanowisku:

a) prowadzenie czynności kontrolno_rozpoznawczych w celu rozpoznawania zagro}eń,
r ea|izacji nadzoru nad przestrze ganiem przepisów przeciwpożarowych,

7.
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b)

c)

d)

e)

0

Postępowanie

Wewnętrznych i
kwalifikacyjnego

poz.672)

prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem' Ęestrowaniem korespondencji
przychodzącej i wychodzącej w wydziale,
prowadzeńe term inarza pt acy wy działl,
współudział w akt ualizacj ach katalo gu zagr ożei|,

współudział w aktualizacjach alaliz zagrożeń,
współudział w sporządzaniu okesowych ocen, informacj i i ana\iz z działalności
kontrolno-rozpo znavłczej PSP w zakesie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych oraz pzepisów o przeciwdziałemiu poważnym awariom
przemysłowym.

g) współudział w załatwianiu splaw z zakresu postępowania adminis acyjnego
w przedmiocie p r zestr ze gania ptzepisów przeciwpożarowych,

h) współudział w organizowaniu akcji upowszechniających wiedzę przeciwp ożarową
wśród społecmości lokalnych, w tym szczególności dzieci i rriodzieŻy,

i) współudział w organizowaniu akcji informacyjnych w okesach wŻmożonego
zagr ożenia po żar ow e go,

j) prowadzenie i archiwizacja danych w ramach zadań realizowanych ptzez wydział,
segregowanie akt oraz przekazywanie ich do archiwum,

k) uczestniczenie w szkoleniacl i doskonaleniu zawodowym,

kwalifikacyjne odbyrła się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Administracji z'dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania
o przyjęcie do słuzby w Państwowej Strazy Pożamej (Dz. IJ. z 2018 r.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powolana przez Komendanta
Powiatowego Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DoKUMENTY I oŚWIADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia 06 września 2019 roku składa:

1. Podanie o przyjęcie do słuzby w Panstwowej Straży Pożamej (podpisane),
2. Życiorys 1podpisany).
3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w teście

sprawności ftzycznej oraz sprawdzeniu braku lęku wysokości (akrofobia) wystawione nie
wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu - za łqcznik nr'I (dopuszcza
się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpienieln ło tesfu
sprawności fizycznej1.

4. Podpisane oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwatzdnie danych osobowych
niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych _ załqcznik nr 2, '

5. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów
postępowania na stronie internetowej KP PSP w oshowie Wielkopolskim oraz w siedzibie
Komendy _ zał4cznik nr 3. /

/ł,



1.

ó. Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydata, że
nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Komendy i jej funkcjonariuszy w przypadku
nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania _ załqcznik nr 4,

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta
Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: ,,Nabór 2019 - starsry
specjalista, imię i nazwisko") lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpływu
dokumentów do jednostki - nie data nfrdania tj' do dnia 06 września2019 r. do godz. 1530) na
adres:

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Stefana Batorego 21' 63-400 Ostrów Wielkopolski

II. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikaryjnej w terminie do
dnia 19 września 2019 roku składa:

Podpisane kserokopie świadectw pracy lub słuŻby z poprzednich miej sc pracy lub służby,
o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosrrnku pracy lub sfużby,

Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub
posiadane umiejętności,

Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub -ćwiczeniach
organizowanych przez jednostki organizacyjne Pństwowej Strazy Pożamej, o ilę
kandydat j est członkiem ochotniczej stra:iry pożafiej,
Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - załqcznik nr 5,

Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publiczliych _ zaĘcznik nr 6,

Podpisane oświadczenie o niekalalności za pfzestępstwo lub przestępstwo skarbowe _

zaĘcznik nr 7,

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta

Powiatowego PSP w Ostrowie Wielkopolskim (z dopiskiem: ,,Nabór 2019 - starsry
specjalista' imię i nazwisko'') lub listownie (liczy się bezwzględnie data wpĘvru
dokumentów do jednostki _ nie data nadania tj. do dnia 19 września 2019 r. do godz. 1530) na

adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

ul. Stefana Batorego 21, 63-400 ostrów WióIkopolski

4.

5.

6.



UWAGA !

> Druki oświadczeń do pobrania na stronie intemetowej http://www.ostrow.pso.w1kp.pli,

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

21 w dni robocze w godzinach od 730 do 1530.

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

kach pobranych ze strony intemetpwej http://www.ostrow.psp.wlkp.pl/, lub pobranych

w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim'

Przedłożenie irrrrych dokumentów (druków) niż wyszczególnione w ninĘ s4łn ogłosze-

niu, niezłożenie w terminie do dnia 06 września 2019 r. (liczy się data wpływu do

Selłetariatu Komendy) kompletu dokumentów, brak jakiegokolwiek dokumentu czy

oświadczenia wymienionego w ogłoszeniu lub złożenie dokumentu niespełniającego

w1,rnagan określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenię oferty kandydata juz

w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

} Niezłożenie przez kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej kompletu

dokumentów w terminie do dnia 19 września 2019 r. (liczy się data wpływu do

selłetariatu Komendy) spowodujó odrzucenie ofeĄ kandydata w V etapie posĘpowania

kwalifikacyj nego.

} Poszczególne informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego moż'na również

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

Batorego 21 pok. nr 6, lub telefonicznie pod numerem: 623324Ż63.

Postępowanie rekrutacyjne sklada się z pięciu etapów :

} Etan I. ocena dokumentów złożonych do dnia 06 września 2019 roku,

} Etap II. Test sprawności ftzycznej,

} Etap III. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)'

) Etao IV. Test z wiedzY,

} Etap V. ocena dokumentów złożonych do dnia 19 września 2019 roku,

D Etap VI. Rozmowa kwalifikacyjna'

} Etap \rII. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia sfużby

w Państwowej Shaży PoŹamej.

Harmonogram naboru

Sekretariat Komendy Powiatowej PSP

w Ostrowie Wielkopolskim ul. Stefana

Batorego 21 lub za pośrednictwem poczty

W dni robocze do dnia:
06 września 2019 r.

(piątek)

. ZłoŻenie
dokumentów



. Rzut piłką lekarską
(2 kg) znad głowy

. Bieg po kopercie

. Próba
wydolnościowa

12 września 2019 r.
(cnvartek)

od godz. 09oo

Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej Nr I I ul. Stefana

Batorego 2 w Ostrowie Wielkopolskim

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

. ocena dokumentów
złożonych do dnia
19 września 2019 r.

20 września 2019 r.
(piątek)

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

. Ustalenie zdolności
fizycznej
i psychicznej do
pełnienia służby w
Państwowej Straży

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSWiA w Poznaniu
ul. Dojazd 34, 60-63l Poznań



UWAGA !

) Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastrzeEa sobie prawo do

zmiany ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względu na czynniki
zęv,nętrzne lub na warunki atmosferycme.

} Informacje o zakwalifikowaniu do następnego etapu postępowania będą opublikowane

na stronie intemetowej Komendy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie

Komendy Powiatowej PSP w Ostfowie Wielkopolskim.

} Komisja Rekrutacyjna przyuLa każdemu kandydatowi numer identyfikacyjny, pod

którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania

kwalifikacyjnego

) O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie powiadomiony

osobiście lub telefonicznie.

} Przed przystąpieniem do kżdego etapu postępowania kandydat zobowiąany jest do

okazalia dokumentu potwierdzającego jego tożsamośÓ (dowód osobisty lub paszport)

Ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów.

Komisja kwalifikacyjna do dnia 10 września 2019 roku dokonuje przeglądu

i sprawdzenia dokumentów złoŻonych przez kandydatów oraz sporządza wykaz osób

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

identyfikacyjny.

Test sprawności fizycznej.

Test sprawnoś ci ftzycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby

wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób i na zasadach określonych

w rozpotządzeniu Ministra Spraw Wewnętrmych i Administracji z dnia 27 paździemika

2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości ptzeprowadzanla okresowych
profilaktycmych badan lekarskich oraz okesowej oceny ' spral\noiści ftzycznej sffaŻaka

Panstwowej Shtr:Źy PoŹamej (Dz. IJ. z 2005 r. Nr 26I, poz. Ż79I, Dz. U. z 2015 t. poz.720
oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 673).

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

niezwiazane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśnicrych

obej muje:

1) W przypadku mężcryzn:

a) podciąganie się na drążku,

b) bieg po kopercie,

c) próbęrlydolnoŚciową.



2) W przypadku kobiet:

^) 
rzut piłĘ lekarsĘ'

b) bieg po kopercie,

c) próbęwydolnościową.

WYMAGANIA oGÓLNE:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności ftzycznej

przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym (halowym) na sali gimnaĘcznej '

Kandydat do kazdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu,

urządzeń pomiarowych lub zęwnętrzne zakłócenie próby.

I. Podciągani€ się na drążku
Dążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny

zwis ciała, bez doĘkania podłoża. W prz1padku braku możliwości doskoczęnia do

dręka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test

sprawności ftzycznej.

Kandydat zajmllje pozycję w zwisie na dreił.l (nachwyem lub podchw1'tem)

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

się, tak aby btoda znalazła się powyżej &ążka i wraca do pozycji wyjściowej,

następnie ponawia ówiczenie. oceniający głośno podaje llczbę za|iczonych

podciągnięó.

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

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

wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę

prawidłowo zaliczonych podciągnięó.

Podczas wykon1.wania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięó.

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

Ż kg obwącz za głowę i wykonuje rzut. odległośó tz|Jtu wznacza punkt, w którym

piłka 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 przeprowadzaia na polu prostokąta o w}'miarach 3 x 5 m, na

którym w wyznaczonych miejscach ustawia się tyczki o wysokości 160_180 cm

(sposób rozmies zczelrja Ęczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę ,,na miejsca''

podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję stańową. Na komendę ,,stań" kandydat

rozpoczyna bieg zgodnie z oznarzonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A),
omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykotnie. Podczas /
wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przyĄrzymylvania , f
stojących Ęczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z p"r*l" rjl4 P



ustawienią kandydat musi ją ustawić rra wcześniej zajmowan1'rn miejscu i dopiero
kontynuowaó bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowan1łn
miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako
nlezal.iczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem
końcowym j est czas pokonania ćwiczenią z dokładnością do 0,01 sekurrdy.

Sposób pokony'wania,,koperty przedstawia poniżsry rysunek:

IV. Próba wydolnościowa
opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma nacznikałni
(liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie.
Szerokośó toru w)'rrosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał d7więkowy, podczas trwania
którego kąndydat musi znajdować się poza wznaczotą linią dwiema nogami. Jeżeli
kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zattzymac się za nią i ruszyó do
kolejnego odciŃa po usłyszeniu sygnału.

Koniec tesfu następuje w momencie. gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie
kolejnych 20 metrów w wyznaczonym cżasie lub drłukrotnie po,d rząd wystartuje do
kolejnych odcinków przed sygnalem.

ostateczny wpik to liczba rozpoczętegÓ poziomu oruz liczba pełnych
przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie lO oznacza poziorn, /
a 9 - numer 20-metrowego odcinka. 

/ I/I/l t
l4 t""\rll i



Czasy pokonyvania odcinków oraz przebiegnięty dystans przedstawia tabela:

Liczba
odciŃów

I
odc.

2
odc.

3

odc.
4

odc.
5

odc-
6

odc-

,7

odc.
8

odc.
9

odc.
l0

odc-
lt

odc.
t2

odc.
Czas

odcinka

G)Poziom Przebiegnięty dystans (m)

I 20 40 60 80 100 120 140 9,0

2 ló0 180 200 220 240 260 280 300 8,0

3 320 340 360 380 400 420 440 460 't,5

4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 7,2

5 660 680 700 720 740 '760 780 800 820 ó,8

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

7 1040 1060 1080 1100 I 120 1140 I 160 1180 1200 lŻ2o 6,2

8 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 6,0

9 l460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 r660 5;7

10 1680 1700 11Żo 1740 Ą'760 1780 1800 1820 1840 1860 1880

1l 1900 l9Żo t 940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2too 2120 5?

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

zAKREs ocENY TESTU sPRAwNoŚcr r,rzyczNn.r '

Ind}rvidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszcżególnych próbach, są
ptzeliczane na punkty przypisane do konkretnego w1łriku wedfug tabeli'

ocenę (w skali ó-stopniowej) wystawia się na podstavńe średniej ar}tmetycznej
uzyskanych punktów.

Przykładowa ocena kffidydatl (męŻf,zymy), który uzyskał:
_ podciąganie się na dążku _ 12 ruZy'tj 55 pkl'
_ bieg po kopercie _ 22'75 s'tj' 60 pĘ
- beep test - l0 - 9, tj. 56 pkl.
Lącmie uzyskał 171 pkt. Średnia arytmetyczna (55 + 60 + 56) : 3 = 57 pkt'
ocena = średnia arytrnetyczna (57 ph).

hzykładowa ocena kandydata (kobiety)' który uzyskał:
_ piłka lekarska _ odległość 7,8m, tj. 5l pkt,

- bieg po kopercie - 23.50 s. tj. 45 pK
- beep test - l0 - 3, d. 50 pkt.

Łącznie uzyskał 146 pkt. Średnia arytmeĘczna (5l + 45 + 5l) : 3 :48,6 pkt.

ocena = średnia ar}tmetyczna (48 pkt) .

9



TABELA PUNKTOWA
czenie uzyskanych wyników na punkt

LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut pilĘ lekarsĘ
2 ks,

(odległość w metrach)

Bi€g po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom - liczba odcinkÓw)

75 26 10,00 22,00 12-s
74 25 9,90 22,05 12-4
73 24 * 9,80 22,10 t2-3
7Ż 23 9,'70 22,15 t2-2
7l 22 9,60 )) )n 12-1
70 21 9,50 )') )\ 't1 - 12

69 z0 9,40 22,30 11 ll
6E t9 9,30 )) 1Ą ll - 10

67 18 9,20 22,40 tt -9

66 17 9,l0 22,45 1l - 8

ó5 16 9,00 22,50 tt -7
64 ' 8,90 )) \Ą ll -6
63 15 8,80 22,60 11-5

62 8,70 22,6s 1' -4
61 t4 8,60 Ż2'70 11-3

60 8,50 11 1ą tt -2
59 8,40 22,80 -11 - l
58 l3 8,30 22,85 10- 11

s7 8,20 22,90 10-10

5ó 8,t0 )) a\ l0 - 9

55 t2 8,00 23,00 l0 - 8

54 23,05 t0-7
53 7,90 23,10' l0-6
5Ż 23,'t5 t0-5
51 7,80 )ą'>tl 10-4
50 ll

'1'ś l0-3
49 7,'10 23,30 t0 -2
48 ,1 1{ 10-l
47 '7,60 Ż3 

'40
9- 1l

46 23,45. 9- 10

45 l0 7;s0 23,50 9 -9
44 23,60 9-8
43 '1,40 23,70 9 -7
42 23,80 9-6
4t 1,30 23,90 9-5
40 9 24,00 9-4
39 7,ZO 24,10 9-3

t0



LtczBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeĄ

Rzut pilką lekarsĘ
zkg

(odległość w metrach)

Bieg po kop€rcie
(czas w sekundach)

B€ep t€sł
(poziom _ liczba odcinków)

38 24,20 9 -2
31 't,10 24,30 9-1
36 24,40 8-11
35 8 7,00 24,50 8-10
34 24,60 8-9
33 6,90 24,10 8-8
32 24,80 8-7
31 6,80 24,90 8-6
30 7 25,00 8-5
29 6,'.!0 25,10 8-4
28 t5 tn 8-3
21 ó'60 25,30 8-2
26 25,40 8-l
t< 6 , 6,50 25,50 7-10
24 25,60 7 -9
23 6,40 25,',70 7 -8
22 25,80 7 -'7

Ż| 6,30 2s,90 1-6
20 5 26,00 7 -5
19 6,20 26,10 7 -4
18 26,20 '7 -3
17 6,10 26,30 't -2
16 26,40 1-',|

l5 4 .6,00 26,50 6 - l0
1,4 26,60 6-9
l3 s,90 26,',70 6-8
1Ż 26,80 6-1
11 5,80 26,90 6-6
l0 3 27,00 6-5
9 5,70 27,10 6-4
8 27,20 6-3
7 5,60 2'7,30 6-Ż
6 5,50 21,40 6-t
5 Ż 5,40 27,10 5-9
4 5,30 27,60 5-8
3 5,20 27,70 5-7
2 5,10 21,80 5-6
I s,00 2',1,90

I
x
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UWAGA !

} Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest osiągnięcie wyniku końcowego

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

} W przypadku gdy liczba kandydatów, którry zaticzyli test sprawności fizrycznej, jest

nniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny

do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężcryzn

i 30 pkt - dla kobiet. ę

} Uryskany przez kandydata rvynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny

przez okres ó miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorrysfywany

przy postępowaniu Inłalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej

StraĘ Pożarnej.

} Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów naboru każdy kandydat zobowią-

zany jest do okazania wźnego dowodu osobistego.

} Brak waźnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie z dal'

szego postępowania kwalifikacyjnego.

W
Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) umaj e się za za|iczony, jeżeli asekurowany

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

kątem 75o, a następnie z niej zejdzie.

iW
Test wiedzy

Test wiedzy składa się zŻ0 zadń zalo;/rłiętych i trwa 25 minut'

Test wiedzy obejmuje problematykę tvłiązaną z funkcjonowaniem ocbrony

przeciwpożarowej i Państwowej Strży Pożamej ołaz zaduliatli na stanowisku, którego

doĘczy postępowanie kwalifikacyjne.

Zadaria testowe Zawieraj ą 4 propozycje odpowiedzi,'z których tylko jedna odpowiedź

jest prawidłowa . Za odpońed:Ż prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W prąpadku

nieudzielęnia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej' albo udzielenia więcej niż

jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi nie przyznĄe się punktu'

Poz1'tywłry wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 1 1

punktów.

Z udziahl w teście wiedzy wyklucza się kandydata do sfużby w Pństwowej Strazy

Pożarnej, który podczas testu:

' korzysta z pomocy innych osób;
. posługuje się urządzeniami sfużąc1łni do przekazywania lub odbioru informacji lub

Lorzysta z materiałów pomocniczych' które nie Zostały dopuszczone przez komisj ę /
do wykorzYstania; " I. ra:Żąco zakóca przebiegtestu w sposób inny niż określony powyżej. / l l/l t

ł4r'' 1
t)



Do dnia 20 września 2019 roku komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny złożonych
dokumentów, która polega na spfawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich
wymogów określonych w ogłoszeniu. ZłoŻenie przez kandydata dokumentów niekompletnych
1ub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równomaczne
z uzyskaniem negat}nr'nego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wykształcenie, wyśżkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane

w systemie punktowym. Maksymalna liczba prrnktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

System punktowy stosowanv do ocenv preferencii z tvtułu posiadanego
przez kandydatów do służbv w Państwowei Straży Pożarnei wykształcenia.

tryszkolenia lub posiadanvch umieietności

Preferencje, za które są przyznawane punkty:

1) szkolenie podstawowe w zawo dzie stuŻak _ 20 punktów;

2) posiadanie Ę.tułu zawodowego teehnik pożamictwa 25 punktów;

3) posiadanie t}tułu zawodowego inŻynier pożamictwa _ 30 punktów;

4) posiadanie tytufu zawodowego inŹynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożamiczej - 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnta 8 września
2006 r' o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z Ż017 r. poz.2l95 oraz z2018
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 _
l5 punktów;

7) wyszkolenie pożamicze w ochotniczej'struĄ pożamej _ vkończone SP _ 5 punktów;

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

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej strazy pożamej. _ ukończone sP+RT+Rw _
15 punktów;

10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej strazy pożamej _'ukończone SP według progrźrmu

z dnia I7 listopada 2015 r. _ 15 punktów;

11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w któIej były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania och.rony przeciwpożarowej, dla których zostaĘ
opracowane w szkole programy nauczaria włączone do sd<olnego Zestawu programów
nauczania _ 5 punktów:

12) ukończone sfudia wyższe z t1tułem zawodowym inżynier lub magister inĄnier na
kierunku: budownictwo lub ochrona środowiska - kierunek przydaIny w Państwowej
Straży Pożiamej na danym stanowisku w codzierrrrym rozf<ładzie czasu shrżby _ 15

punktów;

13) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w słuzbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym
lub stanowisku obsfugi w jednostce organizacyjnej 

' 
Pństwowej SttłĘ Pożamej, pfty

1t
/ 'ł '""



realizowaniu zadafi zblizonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór -
l5 punktów.

Sposób liczenia punktów:

t) za kwalifikacje wymienione w pkt 1_3 przymĄe się punkty jedynie z jednego t1tufu'

z wyższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 puyznaje się punkry jedynie z jednego t}tułu'

zwyŻsąwartościąpunl'tową; ę

3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyzna1e się punkĘ jedynie. z jednego t1'tułu,

z wyŻszą wartością puŃtową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 ptzyznaje się puŃty jedynie w przypadku

potwierdzeni i przez wtaśclwego dla działalności ochotniczej straży pożamej komendanta

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straźry Pożamej aktywnego członkostwa przez

udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach _ w ctziałaniach ratowniczo-

gaśniczych lub ówiczeniach organizowanych przez jednostkę organlzacyjną Państwowej

śt try'Poz*n.. (w okresie jednego roku poprzedzającego datę terminu składania

dokumentów tj. 06 września 2019 roku);

Wyjaśnienie uryĘch skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe straŹaków ratowników oSP'

RT - Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla stra:żaków ratowników oSP,

Rw - Szkolenie stra:żaków ratowników oSP w zakresie działań przeciupowodziowych

omz ratownictwa na wodach.

Rozmowa kwalifikacYjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona będzie przez Komisję rekrutacyjną'

w trakcie której ocenie podlegaó będą:

1) autoprezentacja, w któĄ kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony' moĘłvację

do podjęcia służby w Państwowej StralĄ Pożamej oraz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywanią odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego

i wyrazistego formułowania w1powiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczegó|nezainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata'

oceniając kandydata, kaŻdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata dysponując

pulą 10 punktów możliwych do przyznania za każdy z wyżej *ymienionych obszarów't ' 
Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie

średniej ffietycmej liczby punktó w przyznatlych przez człottkóvł komisji z dokładnością do



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

Zakończenle przez komisję kwalifikacyjną VI etapu naboru nastąpi w terminie do dnia
26 września 2019 roku.

: ffimm
Ustalenie zdo|ności flzycznej i psychicznej kandydata do pełnienia

służby w Państwowej StraĘ Pożarnej

Na badania lekarskie w celu orzeczenia zdolności ftzycznej i psychicznej do pełnienia
służby w Państwowej Strazy Pozamej zostaje skierowany kandydat/kandydatka, który
lzyskał/ła najwyższą liczbę punktów po zakończeniu VI etapu naboru.

oceny zdolności fizycznej i psychicmej zakwalifikowanego kandydata/kandydatki do
pełńenia sfu:żby w Państwowej Strazy Pożamej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSWi A z siedzibą przy uL Dojazd 34, 60-63I Poznań.

W przypadku gdy Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA orzeknie
o braku zdolności kandydata do pełnienia sfuzby w Państwowej Strazy Pożamej, na badania
zostanie skierowany kolejny kandydat&andydatka z najwyższą ilością punktów uzyskanych
w po stępowaniu kwalifikacyjnym'

1.

INr'oRMACJE KoŃCowE
Bezpośrednio po zakończeniu ka:żdego etapu poĘpowania kwalifikacyjnego kandydat
może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności
lub do wyrików uŻyskanych w danym etapie.

Komisja rozpaftzy zastrzeżenia kandydatów do czasu rozpoczęciakolejnego etapu naboru.
Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeŻeń kandydat ,zobowiązuly jest odebraó
osobiście.

Zakończenie kazdego etapu postępowania następuje otlpowiednio po upływie terminów
określonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów
naboru następowaó będzie do godziny 1800 w dniu, w kiórym zostały one przeprowadzone,
cWba 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, ilI, 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 wyników naboru'

5. Dodatkowe informacje można uzyskaó pod rn te|': 62 33Ż 42 63 lub 64.

ostrów Wielkopolski, dnia 21 sierpnia 2019 roku

15

-J-

4.

xor,ładrur pov
PAŃsńq(vEJ STnłł

/J ur,,* d
tóg. ńb ini tgcelf/


