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PZK.K.1110.4.1.2019 ostrów Wielkopolski, dnia 29 pździemika 2019 roku

oGŁosZENIE
Komendant PowiatorrT Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopotskim

ogłasza nabór kandydatów do slużby przygotowawczej

w zawodzle: strażak Państwowej StraĘ Pożarnej (1 osoba)

1. Stanowisko STAżYSTA _ etat docelowy: starszy specjalista w Wydziale

ds. Kontrolno - Rozpoznawczych i Kadr (stanowisko nie związane z bezpośrednim

udziałem w działaniach latowniczo gaśniczych).

2. System sfużby: codzienny 8 godzin.

3. Liczba miejsc: l.
4. Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim.

5. Przewidywany termin przyjęcia do służby: I półrocze 2020 roku.

6. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do słuŻby w Państwowej Straży Pożaniej musi

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

Strży Pożamej. (tj ' Dz' U. z 2019 rokll poz. 1499 z późniejszymi zmianami):

a) posiadaó obywatelstwo polskie,

b) korzystaó w pełni z praw publicmych,

c) posiadaó co najmniej wykształcenie średnie,

d) nie byó karanym za plzestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

e) odznaczaÓ się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi

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

7. Inne wymagania niezbędne na przyjmowane stanowisko:

. prawo jazdy kategońi ,,B'',
o rłykształcenie WŻsze.

Wymagania preferowane na stanowisko docelowe:
o ukończone studia wyższę na kierunku: budownictwo 1ub ochrona środowiska'

Zakres czynności na stanowisku:

a) prowadzeńe czynności kontrolno-rozpoznavłczych w celu rozpoznawarlia zątojĘit,
rca]izacji nadzoru rlad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

9.



b) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, rejeshowaniem korespondencji
przychodzącej i wychodzącej w wydziale,

c) prowadzenie terminarza pracy wydziału,

d) współudział w aktualizacjach kata|ogu zagrożeń,

e) współudział w aktualizacjach analiz zagroŻeń,

f) współudział w sporządzaniu okresowych ocen, informacj i i analiz z działalności
kontrolno_rozpoznawczej PSP w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych otaz przepisów o przeciwdziałaniu powaŻnym awariom
przemysłowym, T

g) współudział w załatwianiu spraw z zakresu postępowania administracyjnego

w przedmiocie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

h) wspófudział w organizowaniu akcji upowszechniających wiedzę przeciwpożarową

wśród społeczności lokalnych, w tym szczególności dzieci i młodzieĘ,
i) współudział w organizowaniu akcji informacyjnych w okresach wzmożonego

zagroŻenia pożarcwego,
j) prowadzenie i archiwizacja danydh w ramach zadań realizowanych przez wydział,

segregowanie akt oraz przekazywanie ich do archiwum,

k) uczesfiriczenie w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym,

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z drua 29 marca 2018 roku w sprawie postęowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Panstwowej Strazy Pozamej (Dz. IJ' z 2018 r.

poz.672)

Postępowanie lrwalifrkacyjne przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta

Powiatowego Państwowej StraĘ Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

WYMAGANE DoKUMńNTY I oŚWIADCZENIA

I. Kandydat w terminie do dnia 12 listopada 2019 roku sńada:

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

2. Życiorys (podpisany).

3. Aktualne zaśWiadczenie lekarskie' dopuszczające kandydata 'do udziału w teście
sprawności ftzycznej oraz sprawdzeniu braku lęku wysokości (akofobia) wystawione nie
wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu _ zaĘcznik nr 1 (doplszcza
się przedstawienie powyższego zaświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do testu
sprawności ftzycznej|.

4. Podpisane oświadczenie o wyrżeniu zgody na 'przetwarzanie 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 intemetowei KP PSP w osffowie Wielkopolskim oraz w siedzibie 
/Komendy _załqczniknr3 
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ó. Dokument ubezpieczenia NNW lub ewentualnie podpisane oświadczenie kandydatą że

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

nieszczęśliwego wypadku w czasie postępowania * załqcznik nr 4,

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie (formatu .Ą4) 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 nadania tj. do dnia 12listopada 2019 r. do godz. 1530) na

adres: Y

Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

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

II. Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do
dnia 21 listopada 2019 roku składa:

1. Podpisane kserokopie świadectw pracy lub słuŻby z poprzednich miej sc pracy lub służby'

o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub sfużby,

2. Podpisane kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie lub

posiadane umiej ętno ści,

3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach

organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Strazy Pożamej, o ile

kandydat jest członkiem ochotniczej strży pożamej,

4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego' załqcznik nr 5,

5. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych zaĘcznik nr 6,

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

załqcznik nr 7,

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie (format 44) w sekretariacie

Komendanta Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolslcim (z dopiskiem: 
''Nabór2019 -

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

dokumentów do jednostki - nie data nadania tj. do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 1530) na

adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim,

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

/t

tl-



UWAGA !

> Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej htto://www.ostrow.psp.wlkp.oll,

lub w sekętariacie 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 intemetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pl/, lub pobranych

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

niu' niezłożenie w terminie do dnia 12 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu do

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

wymagan określonych w ogłoszeniu spowoduje odtzucenie oferty kandydata już
w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

} Niezłożenie przez kandydata zakwalilkowanego do rozmowy kwalifikacyjnej komplefu

dokumentów w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. (liczy się data wpĘwu do

selcretariatu Komendy) spowoduje odrzucenie ofeĄ kandydata w V etąie postępowania

kwalifikacyjnego.

} Poszczególne informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego moima również

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

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

Postępowanie rekrutacyjne składa się z pięciu etapów :

} Etap I. ocena dokumentów złożonych do dnia 121istopada2019 roku,

} Etap II. Test sprawności ftzycznej,

} Etap III. Sprawdzian braku lęku wysokości (akofobia)'

F Etap IV. Test z wiedzy,

} Etap V. ocena dokumentów złożonych do dnia 21 listopada 2019 roku,

) Etap YI. Rozmowa kwalifikacyjna'
} Etan VII. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia słuzby

w Państwowej Strazy Pozamej.

Harmonogram naboru

. ZłoŻęnie
dokumentów

W dni robocze do dnia:
12 listopada 2019 r.

(wtorek)

Sekrctariat Komendy Powiatowej PSP
w Ostrowie Wielkopolskim ul. Stefana

Batorego 21 lub za pośrednictwem poczty

. ocena dokumentów
i ogłoszenie
wyników

Do dnia
13 listoparla 2019 r.

(środa )

Strona intemetowa

www.ostrow.psp.wlkp.pl oraz siedziba



14 listopada 2019 r.
(czwatek)

od godz. 1 4oo

Sala gimnastyczna przy Szkole

Podstawowej Nr l4 ul. Krotoszyńska 17l

w Ostrowie Wielkopolskim

. Rzut piłką lekarską
(2 kg) znad głowy

. Bieg po kopercie

. Próba
wydolnościowa

od godz. l3oo
Komenda Powiatowa PSP w Ostrowre

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l

15 listopada 2019 r.
(piątek)

do godz. l Soo

Strona internetowa

www.ostrow.psp.wlkp.pl oraz siedziba

KP PSP w Ostrorr ie Wielkopolskim

ogłoszenie wyników
zakwalifikowanych
do kolejnego etapu

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowle

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 2l
18 listopada 2019 r.

(poniedziałek)

. Sprawdzian braku
lęku wysokości
(akrofobia) _ wejście

Komenda Powiatorła PSP \ł ostrowie
Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21

22 listopada 2019 r.
(piątek )

Ocena dokumentów
złożonych do dnia
21 listopada 2019 r.

Komenda Powiatowa PSP w Ostrowte

Wielkopolskim ul. Stefana Batorego 21
2ó listopada 2019 r.

(wtorek)

Strona intemetowa

www.ostrow.psp.wlkp.pl oraz siedziba

KP PSP rł ostrowie Wielkopolskim

2ó listopada 2019 r.
(łltorek )

ogłoszenie wyników
zakwalifikowanych
do koleinego etapu



. Ustalenie zdolności
fizycnej '

i psychicmej do
pełnienia służby w
Państwowej straży

Styczeń 2020

Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSWiA w Pomaniu
ul' Dojazd 34' 60-631 Poznań

UWAGA !

} Komendant Powiatowy PSP w ostrowie Wielkopo1skim zastłzega sobie prawo do

zmiany ww. terminów poszczególnych etapów naboru ze względu na cz}'nniki
zewrętrzne lub na warunki atrnosferyczne.

} 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 ptzynn kuŻdeml kandydatowi numer identyfikacyjny, pod

którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych etapów postępowania

kwalifikacyjnego

! O przydzielonym numerze identyfikacyjnyn kandydat zostanie powiadomiony

osobiście lub telefonicznie.

} Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat zobowiązany jest do

okazaria dokumentu potwieldzającego jego tożsamość (dowód osobisĘ lub paszport)

Komisja kwalifikacyjna do dnia 12 listopada 2019 roku dokonuje przeglądu
i sprawdzenia dokumentów złożonych ptzez kandydatow oraz sporządza wykaz osób
dopuszczonych do II etapu naboru, ptzydzielając jednocześnie każdemu Z nich nrrmel

identyfikacyjny.

Test sprawności firycznej.

Test sprawnoś ci tizycznej składa śię z pńb sprawnościowych oraz próby
wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób i na zasadach okeślonych
w rozpouądzsniu Ministra Spraw Wewnętrunych i Administracji z dnia Ż7 paździemlka
2005 r. w sprawie zakresu, Ębu i qzęstotliwości przeprowadzania okresowych
profilaktycznych badń lekarskich oraz okresowej oceny sprawności ftzycznej strazaka
Panstwowej Strażry Pożamej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2l9l ' Dz. U. z 2015 r. poz. /J0

łH*ffi
ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów.

orazDz.U. 22018 r. poz. 673).
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Test sprawności firycznej dla kandydatów (mężctyzn i kobiet) na stanowiska

niezlłliazane zbezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych

obejmuje:

1) W prrypadku mężcryzn:

a) podciąganie się na drążku'

b) bieg Po koPercie, Y

c) próbęwydolnościową'

2) W PrryPadku kobiet:

a) rzut piłĘ lekarsĘ'

b) bieg Po koPercie'

c) próbęwydolnościową'

WYMAGANIA oGÓLNE:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności ftzycmej

przeprowadzasię w ubiorze i obuwiu sportowym (halowyn) na sali gimnastycznej '

i<-ayaut do kazdej z prób podchodzi tylko raz' Wyjątek stanowi awaria sprzętu'

urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby'

I. Podciąganie się na drążku
Dążek jest umieszczony na wysokości doskocmej' pozwalającej na swobodny

zwis ciałą bez dotykania podłoża' W pr4padku braku możliwÓści doskoczenia do

drązką kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test

sprawności fizycznĄ.
Kandydat zajmuje pozycję w zwisie'na drążł<u (nachwytem lub podchwytem)

oramionachwyplostowanychwstawachłokciowych.NakomendQ,,start'11dciasa
się, tak aby broda znatazła się powyżej &Ęka i wraca do pozycji wyjściowej'

naĘpnie porrawia Ówiczenie' oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych

podciągnięó.

Jeżelikandydatniewykonaówiczeniazgodnlezopisem,np.niepodciągnie.sięna
drązku do wynaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na dtązku o ramionach

wyprostowanych w stawach łokciowych' oceniający powtarza ostatnią liczbę

prawidłowo zaliczonych podciągnięó'

Podczas wykonylvania ówiczeniajest dozwolona praca tułowia i nóg'

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczońych podciągnięć'

II. Rzut piłĘ lekarsĘ
Kandydat ustawia się pized linią, przodem do kierunku rzutu' Unosi piłkę o wadze

;,n:*xr:l':";:t##"*e 
rzut. odległośi rzutu.-znacza punkt, w --^ 

4 
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Przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rancie,

a przed kontaktem piłki z podłożem, powoduje niezaliczenie próby.

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

którym w wyznaczonych miej scach ustawia się tyczki o wysokości 160_180 cm
(sposób rozmies zczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę ,,na miejsca''
podchodzi do linii startu i zajmuje posycję staltową. Na komendę 

',stań'' 
kandydat

roŻpocTyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A_B_E{_D_E_A)'
omljając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje hasę trzykrotnie. Podczas

wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz ch'w1Ąania i przytrzymyvrania

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

miej scu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako

nlezaliczoną. Kandydat może popełnió 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem
końcowym j est czas pokonania ówi czpnią z doMadnością do 0,0 1 sekundy.

Sposób pokonywania ,rkoperĘ przedstawia ponDsry rysunek:

IV. Próba rvydolnościowa
opis próby rvydolnościowej

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

(liniami)' oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącyn tempie.



Szerokośó toru wynosi 1,5 m' Tempo nadaje sygnał dzwiękowy, podczas trwania

którego kandydat musi majdowaó się poza 'u'ryznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli
kandydat dotrze do linii przed śygnałem, powinien zatzymaÓ się za nią i ruszyć do

kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwrrkrotnie nie przebiegnie

kolejnych 20 metrów W wyznaczonym czasie lub dwukotnie pod rząd wystartuje do

kolejnych odcinków przed sygnałem.

ostateczny wynik to liczba rwpoczętego poziomu oraz |iczba pełnych

przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np' 10 - 9)' gdzie I0 oznaczą poziom,

a 9 - numer 2O-metrowego odcinka.

Czasy pokonywania odcinków oraz przebiegnięĘ dystans przedstawia tabela:

ZAKRES OCENY TESTU SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ
Indywidualne wyriki kandydatą uzyskane w poszczególnych próbach, są

przeliczane na punkty prz;'pisane do konkretnego wynftu według tabeli.

ocenę (w skali 6-stopniowej) wystawia się na podstawie średniej ar1tmetycznej

uzyskanych punktów.

Przykładowa ocena kandydata (męirczymy), który uzyskał:
_ podciąganie się na dląikl 12razy,tj.55 pkt,

- bieg po kopercie - 22,75 s,t1.60 pkt,

-beep test - l0 - 9, tj. 56 pkt. 4-/

Liczba
odcinków

I
odc.

2
odc. odc.

4
odc.

5
odc.

6
odc.

'1

odc.
8

odc.
9

odc.
l0

odc.
ll

odc.
t2

odc.
Czas

odcinka

Poziom Przębiegnięty dystans (m) G)

I 20 40 60 80 t00 120 140 9,0

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

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

4 480 500 520 540 560 580 600 620 6LO 7,2

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

6 840 860 880 900 920 940 9ó0 980 1000 1020 6,5

7 1040 1060 1080 I 100 l 120 I 140 1160 I 180 1200 1220 6,2

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

9 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 5,7

10 1680 1700 1720 1140 l7ó0 1780 1800 1820 1840 1860 1880

l1 1900 t920 r 940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3

l2 2140 2160 2180 22Nt 2220 x x x x x x x 5,1



Łączrrie uzyskał 171 pkt. Średnia arytmetyczra (55 + oo + 56) : 3 = 57 pkt'

ocena : średnia aryEnetyczna (57 pkt)'

Przykładowa ocena kandydata (kobiety), który uzyskał:

_ piłka lekarska _ odległośó 7,8r! tj' 51 pkt'

- bieg po kopercie - 23,50 s' tj 45 pk!

- beeo test - 10 - 3, ti. 50 PK.

u#. ń.uł l4o ptt. średnia arytnetyczna (5l + 45 + 51) : 3 :48'6 pkt'

ocena = średnia arytmetycma (48 pkt) '

TABELAPTINKTOWA
liczenie NA DUIIKI

Rzut pilĘ lekarską
2Ę

(odległość w mefiach)

Bieg po kopercie
(czas w sekundacĘ

Beep test
(poziom _ liczba odcinkÓw)LICZ,BA.

PUNKTÓW

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeń)

15 26 10,00 ŻŻ'00 12-5

22,O5 t2-4
74 25 9,90

9,80 22,10 12-3
73 Ż4

9,70 ŻŻ,I5 12 -2
12 Ż3

9,60 22,20 lŻ-1
7l 22

9,50 )) )< rL-rŻ
70 zl
69 20 9,40 22,30 11- 11

9,30 '' ąs -10
ó8 l9

s,zo | 22.40 11-9
67 l8

9,t0 22,45 . 11-8
66 17

11-7
ó5 16 9,00 zŻ'50

8,90 tt 55 11_ó
64

8,80 22,60 I ll-s
ó3 15

8,70 22,65 I lt-4
62

8,60 Ż2'70 ll -3
ó1 t4

8,50 22,15 rt -z
ó0

8,40 zŻ'80 11- 1

59

8,30 Ż2'85 '
10-11

58 l3

8,20 22,90 10-10

8,10 '? 
oĄ 10 - 9

5ó

8,00 Ż3'00 10-8
55 LŻ

23,0s 10-7
s4

7 ,90 23,10 10-6
53

23,15 10-5
5Ż

7,80 23,20 10-4
51

1,79I
7,60

?? t5 l0-3
50 1l

23,30 l0-Ż
49

23,35 10-1
48

23,40 9 - 11
41
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LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba poMórzeń)

Rzut piłką lekarską
2kg

(odległość w mefiach)

Bieg po kop€rcie
(czas w sekundach)

B€ep test
(poziom liczbaodcinków)

46 23,45 9 - l0

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

44 23,60 9-8

43 '7 ,40 23,70 9-7

42 23,80 9-6

4t 7,50 tl qn 9-5
40 9 24,00 9-4
39 7,20 24,10 9 -3

38 )^ )n 9 -2

37 7,10 24,30 9-1
3ó 24,40 8-ll
35 8 7.09 24,s0 8 - l0

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

31 6,80 24,90 8-6
30 7 25,00 8-5
Ż9 6,',l0 25,10 8-4
28 25,20 8-3
27 6,60 ts in 8-2
26 25,40 8-l
25 6 6,50 ?ś sn 7 - 10

Ż4 25,60 '7 -9

Ż3 6,40 25,70 7-8
,1 25,80 7 -7

21 6,30 25,90 7 -6

20 5 26,00 '7 -5

19 6,20 26,10 '7 -4

18 26,20 ' 7 -3

17 6,10 26,30

16 26,40' 7-l
l5 4 6,00 26,50 6- 10

14 26,60 6-9
13 s,90 26,10 6-8

t2 26,80 6-7
ll s,80 Ż6'90 6-6
l0 27,00 6-5

9 5,70 27,10 6-4
8 27,20 6-3
7 s,60 2't ,30 6-2

6 5,50 27,40 6- t
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LICZBA
PUNKTÓw

Podciąganie się
na drążku

(liczba powtórzeń)

Rzut pilĘ lekarską
2kg

(odległość w metrach)

Bi€g po kop€rci€
(czas w sekundach)

Beep t€st
(poziom _ liczba odcinków)

5 2 5,40 27,50 5 -9
4 s,3 0 27,60 5-8
3 5,20 27,70 5 -7

2 5,r0 27 ,80 5-6
I I 5,00 27,90

UWAGA!
} Warunkiem zaliczenia testu sprawności {izycznej jest osiągnięcie wyniku końcowego

d|a nężczyzn _ co najmniej 55 pkt' a dla kobiet - co najmniej 45 pkt.

} W przypadku gdy liczba kandydatółł, którzy zaliczyli test sprawności {izycznej' jest
mniejsza od liczby stanowisk, na któie jest prowadzony nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końconT testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla n ężczyzn
i 30 pkt - dla kobiet.

} Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny
przez okres ó miesięry liczony od dnia jego zakończenia i może byó rrykorzysĘYany
przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej
StraĘ Pożarnej

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

} Brak ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamośó spowoduje wykluczenie z dal-
szego postępowania kwalifikaryjnego.

Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się
asekurowany kandydat samodzielnie wejdzie na wysokość 20 m na
ustawioną pod kątem 75o, a następnie z niej ze1dzie.

za za|iczony, jeŻeli

drabinę mechaniczrrą

Test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 zadań zamkrliętych i trwa 25 minut.

Test wiedzy obejmuje problematykę związąlą z fuńkcjonowaniem ochrony
przeciwpoźarowej i Państwowej Straży Pożamej oraz zadaniani na stanowisku, którego
dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

Zadania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź
jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W prz1padku
nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niz
jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi ne przyznaje się punktu.
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Pozy.tyrłny wynik z tesfu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 1 1

punktów.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Strazy
Pożamej, który podczas testu:

. korzysIa zpomocy irrnych osób;

. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub
korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję
do wykorzystania; e. rużąco zakJóca przebieg testu w śposób inny niŻ określony powyżej.

Do dnia 22 listopada 2019 roku komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny złożonych
dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich
wymogów okeślonych w ogłoszeniu. ZłoŻelrle przez kaldydata dokumentów niekompletnych

lub niespełnień e przęz niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne
z uzyskaniem negat}"vvnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane

w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów moŹliwa do uzyskania wynosi 60.

Svstem punktowy stosowanv do ocenv nreferencii z tvtułu posiadanego
przez kandvdatów do służbv w Państwow'ei Strażv Pożarnei wvkształcenia.

wyszkolenia lub oosiadanvch umieiętności

Preferencje, za które są przyznawane punkĘ:

l ) szkolenie podstawowe w zawo dzie sIraŻak _ 20 punktów;

2) posiadanie fftułu zawodowego technik pożamictwa _ 25 punktów;

3) posiadanie Ęrtułu zawodowego inżynier pożamictwa _ 30 punktów;

4) posiadanie tytufu zawodowego inżynier w specjalności inzYnieria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Sfużby Pożamiczej - 15 punktów;

5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycmym (Dz. U. z 20|7 r. poz.2l95 oraz z 2018
r. poz. 650) - 5 punktów;

6) uprawnienia do wykon}rłania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pństwowym Ratownictwie Medycznym _

15 punktów;

7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej strźy pożamei _ ukończóne SP _ 5 punktów;

8) wyszkolenie pożarnlcze w ochotniczej stra:Ży pożamej _ ukończone SP+RT _

10 punktów;

9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej stra:Ą pożamej _ ukończone sP+RT+Rw _

15 punktów;

10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej strży pożamej _ ukończone SP według programu

z dnla I7 listopada 2015 r. _ 15 punktów;
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11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały
opracowane w szkole progamy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania _ 5 punktów;

12) ukończone studia wyższe z tytułem zawodowym inzynier lub magister inżynier na
kierunku: budownictwo lub ochrona środowiska _ kierunęk przydatny w Państwowej
Strażry Pożamej na danym stanowisku w codziennym roz}Jadzię czasu służby _ 15

punktów;

13) za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy \łł służbie cy'wilnej lub na stanowisku pomocniczym
lub stanowisku obsługi w jednostce organizacyjnej Pństwowej StraĘ Pożarnej' przy
realizowaniu zadań zblizonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór _
15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

t; za kwalifikacje wymienione w pkt l_3 ptzyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaj1e się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością puŃtową;

:; za kwalifikacje wymienione w pkt 7_10 przyznĄe się punkty jedynie z jednego Ętułu,
z wższą wartością punktową;

4) za kwalifikacje w1łnienione w pkt 7'l0 przyznaje się punkĘ jedynie w przypadku
potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej strazy pożarnej komendanta
powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozamej aktyvrrego członkostwa przez
udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w dzińaniach ratowniczo_
gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę orgarrizacyjną Panstwowej
Straży Pożamej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę terminu składania
dokumentów tj. 12 listopada 2019 roku);

Wyj aśnienie uż1'tych skrótów:

sP _ Szkolenie podstawowe strażaków ratowników oSP'

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

Rw _ Szkolenie stra:żaków ratowników oSP w zakresie działań przeciwpowodziowych
oraz ratownictwa na wodach.

Rozmowa kwalifikacyjna

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

1) autoprezentacją w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację
do podjęcia sfużby w Państwowej Strażry Pożamej ofaz postawę społeczną;

2) umiejętnośÓ przskazyrlvarią odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego

i wy'razi stego formułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat fuŃcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.
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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 punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie
średniej ar1tmetycznej liczby punktów przyznanych ptzez człotlków komisji z dokładnością do
jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozno\ryy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej

1ó punktów ustalony w określony powyżej sposób.

Maksymalna liczba punktów moż|iwych do uryskania na tym etapie wynosi 40.

Po zakończeniu VI etapu postępo*ónia kwalifikacyjnego, komisja sporządza arkusz
zbiorczĄ oceny kandydatów i przekłada go wraz z arkuszami ind1rvidualnymi ocen
kandydatów Komendantowi Powiatowemu Państwowej Strży Pożamej w ostrowie
Wielkopolskim.

Zakończenie przez komisję kwalifikacyjną VI etapu naboru nastąpi w terminie do dnia
27 listopada 2019 roku.

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

Na badania lekarskie w celu ozeczenia zdolności ftzyczlrĄ i psychicznej do pełnienia

służby w Państwowej Strży Pożamej zostaje skierowany kandydat/kandydatka, który

uzyskał/ła najwyższą liczbę punktów po zakończeniu VI etapu naboru.

oceny zdolności flzycntej i psychicznej zakwalifikowanego kandydata./kandydatki do
pełnienia słu:Żby w Państwowej Stra:ży Pożamej, dokonuje Wielkopolska Rejonowa Komisja
Lekarska MSWi A z siedzibąprzy ul. Dojazd 34' 60-631 Poznan.

W prrypadku gdy Wielkopolska Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA orzeknie

o braku zdolności kandydata do pełnienia służby w Pństwowej Strazy Pozamej, na badańa
zostanie skierowany kolejny kandydat/kandydatka z najwyższą ilością punktów uzyskanych

w postępowaniu kwalifikacyj nym.

1.

INF'oRMACJE KoŃcowE
Bezpośrednio po zakończeniu kłzdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat

może wnieśó do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeŻenie do przebiegu czynności

lub do wyników uzyskanych w danym etapie'

Komisja rozpatrzy zastrzeżenia kandydatów do czasu rozpoczęcia kolejnego etapu naboru.

Informację o sposobie rczpatrzenia zastrzeŻeń kandydat zobovńązany jest odebrać

osobiście.

Zakończenie każdego etapu postępowania następuje odpowiednio'po upływie terminów

określonych w harmonogramie naboru. Publikacja wyników poszczególnych etapów

naboru następo1vaó będzie do godziny 1800 w dniu, w którym zostały one przeprowadzone,

**ffiT',:#""#]::J*:Lffi:1in:H'inny 
termin' Wyniki będą oo""'oo* 
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Niestawienie się kandydara w wyznaczonym terminie w etapie II, m, IV oruz YI ozrracza

rezygnaqę z ldziału w postępowaniu.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

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

Dodatkowe informacje można uzyskaó pod nr teJ.: 62332 42 63 lub 64.

ostów Wielkopolski, dnia 29 pździemika 2019 rokir

I

J.

4.

5.
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