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oGŁosZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej

w zawodzie: strażak Państwowej Strazy Pożarnej (1 osoba)

Stanowisko STAZYSTA - etat docelowy: śtarszy specjalista w Wydziale
ds. Kontrolno - Rozpoznawczych i Kadr (stanowisko nte zwiryane z bezpośrednim

ldziałem w działaniach ratowniczo gaśniczych).

System służby: codzienny 8 godzin.

Liczba miejsc: 1.

Miejsce pełnienia słuzby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim

Przewidyryrany termin przyjęcia do służby: IV kwańał 2019 roku.

Kandydat' ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej StralĄ PoŹaniej musi

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

Straży Pożarnej. (d. Dz' U' z2019 roku poz. 1499 z późńej szymi zmianami):

a) posiadaó obywatelstwo polskie,

b) korzystać w pełni z praw publicznych,

c) posiadaó co najmniej wyksŹałcenie średnie,

d) nie byó karanym Za plzestępstwo lub przestępstwo skarbowe'

e) odznaczać, się warunkami zdrowotn)łni i psychofizycznymi potwierdzonymi

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

Inne wymagania niezbędne na przyjmowane stanowisko:

o prawo jazdy kategorii ,,B",
o w1ikształcenie WŻsze.

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

5.

6.

9. Zakres czynności na stanowisku:

a) prowadzenie czynności kontrolno-rozpomawczych w celu rozpomawania zagŃżeń,

realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych'
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b) prowadzenie spraw zwiąanych z przy1mowaniem, rejestrowaniem korespondencji
ptzychodzącej i wychodzącej w wydziale,

c) prowadzenie terminarza pracy wydziału'
d) . współudział w aktualizacjach kat alogu zagroŻeń,

e) współudział w aktualizacjach ana|iz ząrożeń,
f; współudział w sporządzaniu okresowych ocen, informacj i i analiz z dzińa|ności

kontrolno-rozpoztnwczej PSP w zakesie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych oraz przepisów o ptzeciwdz|a)ianiu powa]żnym awariom
przemysłowym, T

g) współudział w załatwianiu spraw Z zakresu postępowania administracyjnego

w pŹedmiocie przesttzegania przepisów przeciwpożarowych,

h) wspołudział w organizowaniu akcji upowszechniających wiedzę przeciwpożarową

wśród społeczności lokalnych, w tym szczególności dzieci i rrfiodzieĘ,
i) współudział w olganizowaniu akcji informacyjnych w okresach wzmoŹonego

zagr oŻenia p ożar o\^t e go,
j) prowadzenie i archiwizacja danych w ranach zadań realizowanych przez wydział,

segregowanie akt oruz przekazywante ich do archiwum,
k) uczestniczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym,

Postępowanie

Wewnętrmych i
kwalifikacyjnego

poz.672)

kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Miństra Spraw

Administracj i z dnia 29 marca 20 1 8 roku w sprawie postępowania

o przyjęcie do shrżby w Pństwowej ShaŻy Pożamej (Dz. U. z 2018 t.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta
Powiatowego Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DoKUMENTY I oŚWIADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia o4 październil<a2019 roku składa:

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

Ż. Życiorys (podpisany).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziafu w teście
sprawnośoi ftzycznej oraz sprawdzeniu braku lęku wysokości (akrofobia) wystawione nie
wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu _ 7ałgcznik nł 1 (dopuszcza
się przedstawienie powyższego zaswiadczeniabezpośrednio przed przystąpieniem do testu
sprarłłlości flzy cznej).

4. Podpisane oświadczenie o Wylażeniu. zgody ta przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego' zgodnie z przepisami

o ochronie danych osobowych _ załqcznik nr 2,

5. Podpisane oświadczeńe o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania na stronie intemetowej I(P PSP w ostrowie Wielkopolskim oraz w sied7ibie

Komendy załqcznik nr 3,

prrd'



6. 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 osobiścię w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta

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

2019 - starszy

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

dokumentów do jednostki - nie data nadania tj. do dnia 04 puŹdziemika 2019 r. do godz. 1530)

na adres: T

Komenda Powiatowa Państwowej StrłĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim,

ul. Stefana Batorego 21' ó3-400 ostrów Wielkopolski

II. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikaryjnej w terminie do

dnia 18 października 2019 roku składa:

1. Podpisane kserokopie świadectw pracy lub sŁużby z poprzednich miej sc pracy lub sfuzby'

o ile wcześńej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby'

2. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksŻałcenie lub

posiadane umiejętności,

3, Zasviadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ówiczeniach

organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożamej, o ile

kandydat jest członkiem ochotniczej struŻy poŻamej,

4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskie go _ załqcznik nr 5,

5. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicmych _ załqcznik nr 6,

6. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub' przestępstwo skarbowe _

załqca'ik nr 7,

DokumenĘ 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 wpł1"lłu

dokumentów do jednostki - nie data nadania tj. do dnia 18 patżdziemika 2019 r. do godz'

l53o) na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim'

ul. Stefana Batorego 21, 63-400 ostrów Wielkopolski
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UWAGA !

Druki oświadczeń do pobrania na stronie intemetowej http://www.ostrow'psp.wlkp.pV,

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 zaśitadczenialekarskie sporządzone na dru-

kach pobranych ze strony internetowej http://www.ostrow,pso.wlkp.pl/, lub pobranych
w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim.
PrzędłoŻęnie innych dokumentów sruków) rllz wyszczególnione w niniejszym ogłosze-
niu, niezłożenie w terminie do dnia 04 października 2019 r. (liczy się.data wpływu do

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

wymagan określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie ofeĄ kandydata już
w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Niezłożenie ptzez kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej kompletu
dokumentów w terminie do dnia 18 pździernika 2019 r. (liczy się data wpĘwu do
selcretariatu Komendy) spowoduje odrzucenie oferty kandydata w V etapie postępowania

kwalifikacyjnego.

Poszczególne informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego możxra również
uzyskaó w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim, ul. Stefana
Batorego 21 pok. nr 6, 1ub telefonicznie pod.numerem: 62 332 42 63.

Postępowanie rekrutacyjne sklada się z pięciu etapów : '
} Etap I. Ocena dokumentów złożonych do dnia 04 puździernika 2019 roku,
} Etap II. Test sprawności flzycznej,
} Etap III. Sprawdzian braku lęku wysokości (aloofobia)'

D Etap IV. Test z wiedzy,

} Etap V' ocena dokumentów złożonych do dnia 1 8 pazdziemika 20 l 9 roku,

} Etap VI. Rozmowa kwalifikacyjną
} Etap VII. Ustalenie zdo1no ści ftzycznej i psychicznej do pełnienia słuzby

w Państwowei Strał Pożamej.

Harmonogram naboru

W dni robocze do dnia:
04 paź'dziernik'a 2019 r'

(piątek)

Seketariat Komendy Powiatowej PSP
w Ostrowie Wielkopolskim ul. Stefana

Batorego 2l lub za pośrednictwem

Do dnia
08 października 2019 r.

( wtorek )

. ocena dokumentów
i ogłoszenie
wylików

Strona intemetowa

www.ostrow.psp.wlkp.p
KP PSP w Ostrowie



. Rzut piłką lekarską
(2 kg) znail głowy

. Bieg po kopercie

. Próba
wydolnościowa

09 października 2019 r.
(środa)

od godz. 09oo

Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej Nr l4 ul. Krotoszyńska l7l
w Ostrowie Wielkopolskim

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

10 października 2019 r.
(czwartek)

do godz. 18oo

. ogłoszenie wyników
zakwalifikowanych
do kolejnego etapu

Strona internetowa

www.ostrow.psp.wlkp.pl oraz siedziba

KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim

. Sprawdzian braku
lęku wysokości
(akrofobia) _ wejście

1l pździernika 2019 r.
(piątek)

od godz. 1 130
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

22 października 2019 r.
( wtorek )

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

. Ocena dokumentów
złożonych do dnia
l 8 paździemika

24 października 2o19 r.
(czwarlek)

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie

Wiełkopolskim ul. Stefana Batorego 21

25 października 2019 r.
( piątek )

Strona intemetowa

www.ostrow.psp.wlkp.pl oraz

KP PSP w Ostrowie Wielkopo

. ogłoszenie wyników
zakwalifikowanych
do kolejnego etapu



. Ustalenie zdolności
fizycmej
i psychicmej do
pełnienia służby w
Panstwowej Strary

listopad 2019

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSWiA w Poznaniu
ul. Dojazd 34, 60_631 Poznań

UWAGA !

F Komendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim zastzega sobie prawo do
zmiany ww. terminów poszczęgólnych etapów naboru ze względu na czynniki
zevrnętlzie lub na warunki atmosferyczne'

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

Komisja Rekrutacyjna przyzna k tdemtt kandydatowi numer identyfikacyjny, pod
którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania
kwalifikacyjnego

} o przydzielonym numerze identyfikacyjńym kandydat zostanie powiadomiony
osobiście lub lelelonicmie.

} Przed przystąpieniem do kżdego etapu postępowania kandydat zobowipany jest do
okazaria dokumentu potwierdzającego jego tożsamośó (dowód osobisty lub paszport)

Ocena kandydata na podstawie

Komisja kwalifikacyjna do dnia 08 października 2019 roku dokonuje przeglądu
i sprawdzenia dokumentów złożonych płzez kandydatów otaz sporządza wykaz osób
dopuszczonych do II etapu naboru, przydzielając jednoczęśnie kżdemu z nich numer
identyfikacyjny.

Test sprawności fizycznej.

Test sprawnoś ci flzycznej składa się " prou ,p.u*rrościowych oraz próby
wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób i na zasadach określonych
w rozporząózeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Ż7 paździemika
2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeptowadzania okresowych
profilaktyczrrych badń lekarskich oraz okesowej oceny sprawności fizycznej strĄaka
Państwowej StraĄ Pożamej (Dz. U. z 2005 r. Nr 26I, poz.2I9I,Dz.U. z Ż015 r' ps'.|720

ffid
przedłożonych dokumentów.

oraz Dz. U. z 2018 r.poz.673).
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Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska
nl.ezułiry. z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśnicrych
obejmuje:'

W prrypadku mężczyznŻ

a) podciąganie się na drążku'

b) bieg po kopercie, T

c) próbę wydolnościową.

W prrypadku kobiet:

a) rzut piłĘ lekarską'

b) bieg po kopercie,

c) próbęwydolnościową.

WYMAGANIA oGÓLNE:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności flzycznej

przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym (halowym) na sali gimnastycznej.

Kandydat do kźdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu,
ułlządzeh pomiarowych lub zewnętrme zakłócenie próby.

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

zwis ciała, bez dotykania podłoŻa. W przypadku braku możliwości doskoczenia do

drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test

sprawności ftzycznej.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie'na drązku (nachwytem lub podchwytem)

o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komen{ę ;,start'' podciąga

się, tak aby broda nlalazła się powyżej drĘka i wraca do pozycji wyjściowej'

następńe ponawia ówiczenie. oceniający głośno podaje liczbę za7iczonych

podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona Ó.lvrczsnia zgodnte z opisem,'np' nie podciągnie się na

drążku do *rymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drĄżku o ramionach

wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtaŹa ostatnią liczbę
prawidłowo zaliczonych podciągnięó.

Podczas wykonywania ówiczeniajest dozwolona praca tułowia i póg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięó.

"'yJ''ljY,]#IlT"". linią' przodem do kierunku rzufu. Unosi piłkę o wadze

2 kg oburącz za g)owę i wykonuje rzut. odległość rz|fiJ wznacza p-unkt' w któ

1)

2)

piłka zetknęła się z podłożem'



Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie'
a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

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

którym w wyzrraczonych miejscach ustawia się Ęczki o wysokości 160_180 cm
(sposób rozmies zczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę ',na miejsca''
podchodzi do linii stańr i zajmuje porycję startową. Na komendę ',start'' kandydat
rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonp na rysunku kierunkiem (A-B-E{-D-E-A),
omłając Ęczki od strony zewnętrznej ' Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas
wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz ch.uuy1;ania i prz1trzymywania
stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia Ęczkj z punktu jej
ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanyn miejscu i dopiero
kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowan1łn
miejscu i kont}łruowaniu biegu' kandydatowi przerywa się próbę i uzrraje się ją jako
niezaliczoną. Karrdydat może popełnió 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem
końcowym j est czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,0 l sekundy.

Sposób pokonywania,,koperty pnedstawia poniższy rysunek:

fV. Próba wydolnościowa l
opis próby rrydolnościowej l

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma nacmikani f] l
(liniami), oddalonyłni od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym 

"^o*./ l ^l.l4 pu9''8 vl I



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

którego kandydat musi znajdować się poza wznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli

kandydat dohze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymaó się za nią i ruszyó do

kolejne$o odcinka po usĘszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie

kolejnych 20 metrów w wymaczonym czasie lub dwrrkrotnie pod rząd wystartuje do

kolejnych odcinków przed sygnałem'

ostateczny wynik to liczba rqpoczętego poziomu otaz liczba pełnych

przebiegniętych 2O_metrówek na Ęm poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom,

a 9 - numer 2O-metrowego odcinka.

Czasy pokonywania odcinków oraz przebiegnięĘ dystans pnedstawia tabela:

Liczba
odcinków

I
odc.

2
odc.

3
odc.

4
odc.

5

odc.
6

odc.

,7

odc.
8

odc.
9

odc.
l0

odc.
ll

odc.
t2

odc-
Czas

odcinka

G)Poziom PEebięgnięty dyŚans (m)

I 20 40 60 80 100 120 140 9,0

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

3 320 340 360 380 400 420 440 460 7,5

4 480 500 520 540 s60 580 600 620 640

5 660 680 700 720 '740 160 780 800 820 6,8

6 840 860 880 900 920 940 9ó0 980 1000 to20 6,5

'7 1040 1060 1080 1100 tt20 I 140 I 160 1180 1200 t220 6,2

8 1240 1260 1280 1300 1320 !340 1360 1380 1400 1420 1440 6,0

9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 l ó00 t620 t640 1660 5,'7

10 1680 1700 1720 t'740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 ldso 5,5

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

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

zAKREs oCEll_Y TESTU sPRAwNoŚcI FIZYCZNEJ
Indywidualne wyriki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są

pŹeliczane na punkty pfz}pisane do konkretlrego wyniku według tabeli.

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

uzyskanych punktów.

Przykładowa ocena kandydata (mężcryzny)' ktÓry uzyskał:
_ podciąganie się na drążku _ 12 razy' tj. 55 pkt'

- bieg po kopercie _ Ż2'75 s'tj' 60 pkt'
_ beep test _ 10 - 9' tj. 5ó pkt.
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Łącznie uzyskał l7l pkt. Średnia arytmetyczna (55 + 60 + 56) : 3 : 57 pkt'

ocena : średnia aryEnełczna (57 pkt).

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

- bieg po kopercie - 23,50 s, tj. 45 pkt,

- beep test l0 - 3, tj. 50 pl(t.

Łącmie uzyskał 146 pkt. Średnia ar}'tmetycma (51 + 45 + 5l) : 3 :48'6 pkt'

ocena : średnia ar}tmętycma (48 pkt) .

T

TABELAPUNKTOWA
e skanvch wvników na

LICZ,BA
PUNKTÓw

Podciągani€ się
na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut pilĘ lekarsĘ
2kg

(odległość w metrach)

Bieg po koperci€
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom - liczba odcinków)

t5 26 10,00 22,00 12-5

74 25 9,90 22,05 1Ż-4

24 9,80 22,10 12-3

72 23 9,10 22,15 1Ż -Ż

7l Ż2 9,60 )) )n lŻ-l
70 21 9,50 ')) )Ą t1 -12

69 20 9,40 22,30 11 l1

ó8 l9 oln ')' ?ś ll - 10

67 18 9,20 22,40 11-9

66 1',! 9,10 )) ta 11-8-

ó5 16 9,00 22,50 11 -7

64 8,90 )) s\ 1l _ó

ó3 15 8,80 22,60 11-5

62 8,70 , 22,65 tt -4

ól 14 8,60 )) th ll -3
60 8,50 ,, 1< 'n -2

59 8,40 22,80 11- I

58 13 8,30 22,85 10 - 11

5/ 8,20 ŻŻ'90 l0- 10

50 8,l0 )) a< l0-9

55 12 8,00 23,00 10 - I

54 '? 
oś t0 -'1

53 7,90 23,10 l0 - 6

5Ż t1 I S l0-5

51 7,80 23'Ż0 10-4

50 l1 )'\ ,5 10 - 3

49 '1 ,70 23,30 10 -2

48 t1 ?{ 1o-1 /,
47 7,60 23,40 s-11 / t

/(
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LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtÓrzeń)

Rzut piłką lekarską
Żkg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Be€p t€st
(poziom - liczba odciŃów)

46 23,45 9 - 10

45 l0 7,50 23,50 9 -9

44 23,60 9-8
43 7,40 23,',70 9-1

42 23,80 9-6
4l 7Jo ,1 qn 9-5

40 9 24,00 '9-4

39 7 ,20 24,10 9-3
38 24,20 9 -Ż
37 't,10 24,30 9-1
36 24,40 8- ll
35 8 7,00 24,50 8 - l0

34 24,60 8-9
33 6,90 24,10 8-8
32 24,80 I -'1

31 6,80 24,90 8-6
30 7 25,00 8-5
29 6,'10 25,10 8-4
28 25,20 8-3
27 6,60 25,30 I -2

26 Ż5 
'40

8-l
Ż5 6 ó'50 25,50 7-10
Ż4 25,60 7 -9
Ż3 6,40 25,70 7-8
ŻŻ 25,80 1-1
Ż1 6,30 25,90 7 -6

20 5 26,00 '1 -5

l9 6,20 26,10 'I -4

18 26,20 ' '1 -3

l1 6,l0 26,30 1-2
16 26,40 1-t
15 4 ó'00 26,50 6 - 10

14 26,60 6-9
13 5,90 26,70 6-8
1Ż 26,80 6-7
11 5,80 26,90 6-6
10 3 2',1,00 6-5
9 5,70 27 ,10 6-4
8 2',1,20 6-3

7 5,60 27,30 6 -2 /
6 ssn 27,40 6-r /,

11
a/e



LICZBA
PUNKTów

Podciąganie się
na drążku

(liczba poMóIzeń)

RZut pilĘ lekarską
2kg

(odległość w metrach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom - liczba odcinków)

5 2 5,40 27,50 5-9
4 5,30 27,60 5-8
3 stn 27,70 5 -7
1 5,10 z7,80 5-6
1 5,00 2'1,90 5-5

9

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 kandy datów, którzy zalicryli test sprawności flz}cznej' jest
mniejsza od liczby stanowisĘ 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.

} Uryskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny
przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i noże być wykorzystywany
przy postępowaniu krvalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej
Straży Pożarnej

} Przed prrystąpieniem do poszczegó|nych etapów naboru każdy kandydat zobowią-
zany jest do okazania ważnego dowodu osobistego.

} Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość spowoduje wykluczenie z dal-
szego postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian braku lęku \'ysokości (akrofobia) uznaje
asekurowany kandydat samodzielnie wejdzie na wysokość 20
ustawioną pod kątem 7 5o , a następnle Ż n1ej zejdzie.

slę

Pna
za zaliczony, jeŻe1i

drabinę mechaniczną

Test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 zadań zarnkniętych i tlwa 25 minut.

Test wiedzy obejmuje problemaĘkę zsłiąząą z firr{<cjonowaniem ochrony
przeciwpożarowej i Panstwowej Strazy Pożarirej oraz zadaniami na'stanowisku, którego
dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

Zadania testowe zawieraj ą 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko j edna odpowiedz
jest prawidłowa. Za odpovłtedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W pr4padku
nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia wtęcĄ nlz
jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi rtte przyznaje się punktu.

12
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Po4tywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 1 1

punktów.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Panstwowej Strży
Pożarnej, który podczas testu:

. korzysta z pomocy irurych osób;

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

. rdŻąco zakłóca ptzebiegtestu wlposób inny niż określony powyżej.

Do dnia 22 patździernika 2019 roku komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny
złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia
wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożęrlle ptzez kandydata dokumentów
niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest
róvłnoznaczrrc z uŻyskaniem negat}Tnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wyksŹałcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane
w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

Svstem Dunktowv stosowanv do ocenv preferencii z tvtułu posiadanego
przez kandydatów do służby w Państwowei Strażv Pożarnei wvkształcenia.

wvŚzkolenia lub posiadanvch umieietności

Preferencje, za które są przyznawane punkĘ:

1 ) szkolenie podstawowe w zawo dzię strużak _ 20 punktów ;

2) posiadanie qtułu zawodowego technik pożamictwa _ 25 punktów;

3) posiadanie Ęrtułu zawodowego irr4niet pćzarnictwa _ 30 punktów;

4) posiadanie Ętułu zawodowego inzynier w specjalności inzynieria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Słuzby Pożamiczej _ 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratowniką o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz.2195 oraz 22018
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 pożatnicze w ochotniczej strazy pożamej'ukończóne SP _ 5 punktów;

8) wyszkolenie pożarnlcze w ochotniczej stralĄ pożamej _ ..koń""on. SP+RT -
10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej
15 punktów;

stra]Ży pożarnęj _ ukończone sP+RT+Rw _

10) wyszkolenie pożafijiczo w ochobriczej shaŻy pożamej _ ukończone SP wedfug prog
z dnia I7 listopada 2015 r. _ 15 punktów;

13
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11) ukończone liceum ogólnoks^ałcącę lub technikum w klasie, w której były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla t1órych zostały
opracowane w szkole progamy nauczaria włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania _ 5 punktówl

12) ukończone studia wyższe z tytułem zawodowym inŻynier lub magister inżynier na
kierunku: budownictwo lub ochrona środowiska - kierunek przydatny w Państwowej'
Stra:ży Pożamej na danym stanowisku w codzienn}łn rczkładzie czasu służby _ 15
punktów;

13) za zaaldnieńe powyżej 12 miesięcy wxłużbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym
1ub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Sttazy Pozunej, przy
realizowaniu zadań zb1iŻonych do zadań na stanowisku' na które jest prowadzony nabór _
15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

l) za kwalifikacje wymienione w pkt l-3 ptzyznaje się punkty jedynie z jednego tytufu,
z wyższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyzna1e się punkty jedynie z jednego tynrłu,
z wyŻszą wartością punktową;

3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7_10 ptzyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wższą wartością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7_10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku
potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej stra!Ę pożarne] komendanta
powiatowego (miejskiego) Pństwowej Strazy Pożamej aktywnego członkostwa przez
udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach _ w działaniach ratowniczo-
gaśniczych lub ówiczeniach organizowanych przez jednostkę oryarnzacyją Panstwowej
Shażry Pożamej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę terminu składania
dokumentów tj. 04 października 2019 roku);

Wyjaśnienie uźrytych skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe strażaków ratówników oSP,

RT _ Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strazaków ratowników oSP,

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

Rozmowa kwalifikacyjna

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

l ) autoprezentacja. w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony. motywację
do podjęcia shrżby w Panstwowej Stra:ży Pożamej oraz postawę spÓłeczną;'

2) umiejętność pTzekazywania' odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego /
i wyrazistego formułowania wypowiedzil / l

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej: / l l
4) szczególne zainteresowania i doĘchczasowe osiągnięcia kandvdata. / l l
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oceniając kandydata, kaŻdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata dysponując
pulą 10 punktów możliwych do przyznania za kaŻdy z wyżej wymienionych obszarów.

Liczbę prrnktów uzyskanych w trakcie roznowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie
średniej arytmety cznej Iiczby punktów przyzn alych przez członków komisj i z dokładnością do
jednego miejsca po przeciŃu.

Pozy'tywny wyńk z roznowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej

16 punktów ustalony w określony powyżej sposób.

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

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

Zakoiczenię przez komisję kwalifikacyjną VI etapu naboru nastąpi w terminie do dnia
30 października 2019 roku.

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

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

sfużby w Państwowej Straży Pożamej zostaje skierowany kandydat/kandydatka, który
vyskał/ła najwyższą liczbę punktów po zakończeniu VI etapu naboru.

oceny zdolności fizycznej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata/kandydatki do
pełnienia służby w Państwowej Sha:Ży Pożamej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa 1(omisja
Lekarska MSWi A z sledzibą przy ul. Dojazd 34' 60-63 1 Poznan.

W przypadku gdy Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA orzeknie
o braku zdolności kandydata do pełnienia słu:Żby w Państwowej Strazy Pożamej' na badania

zostanie skierowany kolejny kandydat/kandy{atka z naj'wyższą ilością puŃtów uzyskanych

w postępowaniu kwalifikacyj nym.

l.

INT'oRMACJE KoŃCowE
Bezpośrednio po zakończeniu ka:żdego etapu postępowania kwalifikacyj nego kandydat

może wnieśó do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżetię do przebiegu czynności

lub do wyników uzyskanych w dan}łn etapie.

Komisja rozpatrzy zastzeżenia kandydatów do czasu rczpoczęciakolejnego etapu naboru.

Informację o sposobie rozpatzetia zastrzeŻeń kandyda! zobowiązarry jest odebrać

osobiście'

Zakończene kżdego etapu postępowania następuje odpowiednio po upływie terminów

określonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów



-t-

4.

Niestawieńe się kandydata w wyzraczonym terminie w etapie II, nI, IV onz YI ozrtacza
r ezy gnację z udziału w postępowaniu.

DokumenĘ kandydatóq którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

Ędzie ńożna odebrać w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod m tel.: 62332 42 63 lub 64.

osfoów.Wielkopolski' dnia 20 września 2019 roku

PoŻARNE,
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