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OGŁOSZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej Stra ży Pożatnej w Środzie

Wielkopolskiej ogłasza nabór kandydatów do służby ptzygotowawczej
w zawodzie strażak do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Miejsce pełnienia słuzby - Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej

Rodzaj stanowiska - stażysta (stanowisko związane zbezpośrednim
udziałcm w dział aniach rato w nlczo gaśn iczyc h)

stanowisko docelowe - ratownik kierowca
Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór - 2
Rozkład czasu słuzby - zmianowy 24l48
Przewidlrwany termin przyjęcia do służby - I półrocze 2O2O

1. Osoba ubiegająca się o ptzyjęcie do służby w Państwowej Straży
Pożarnej musi spełniaó wymagania określone w aft. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 24 sierpnia l99l f. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst
jednolity Dz, U, z 2OL9 t. poz. t499 - zwanej dalej ustawą o PSP|

o posiadać obyvuatelstwo polskie,
o korzystać w pełni z praw publicznych,
o posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
o nie być karartylr^ za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
o posiadać zdolność ftzyczną i psychiczną do pełnienia słuzby

w PSP

2. Wymagania niezbędne:

o prawo jazdy kategorii ,rC"

3. Dodatkowe preferencje:

o pf&wo jazdy kat. ,,E",
o upf&wnienia do obsługi podnośników, (kat. I zakres uprawnień -

podesty ruchome przejezdne, montowane na pojeżdzie),
o uprĄwnienia do napełniania zbiorników przenośnych

w sprężone powietrze,
o Upf&Wnienia stermotorzysty.



PostęPowanie lnpalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozpotządzenietn
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 rnatca 2o18
roku w sprawie postępowania lnvalifikacyjnego o przyjęcie do służby

w Państwowej Straży Pożarnej |Dz,U. z 2O1-8r, poz. 672|

Re krutację prowadzi ko misja tnpatifikacyj na powołan a pt zez Kome ndanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

4, Kandydaci składają następujące dokumenty:
4a. W terminie do 07 paździetnika 201-9 r.

1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej StraĘ Pożarnej,
2. Ęciorys,
3. kopię dokumentu potwierdzĄącego posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. podpisane oświadczenie o vłyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania
kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych -
załącznik nr 1,

5. podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników
poszczególnych etapów postępowania - zalącznik nr 5,

6. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych -
załącznik t|t 2,

7. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 1ub
przestępstwo skarbowe - załącznik nr 6,

8. dokument ubezpieczęnia NNW lub ewentualnie oświadczenie
kandydata, że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do Komendy i jej
funkcjonariuszy w prąypadku nieszczęśliwego wypadku w czasie
postępowania kwalifikacyjnego - załącznik ttt 4,

9. zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
wykonyłrrania ćwiczen ftzycznych, mozliwości udziału w próbie
wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, sprawdzianie braku lęku
wysokoŚci, sprawdzianie z pływania (wystawione nie wcześniej niz 30
dni przed przystąpienia do testu) - załącznik nr 3,

Dokumenty (podanie i życiorys| oraz oświadczenia powinny być
własnoręcznie podpisane ptzez kandydata.

4b. W terminie 15 - 16 października 2OL9 t.

o kserokopie świadectw pracy lub słuzby z poprzednich miejsc
pracy lub służby o ile wcześniej kandydat pozostawał
w stosunku pracy lub słuzby,

o kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
wyszkolenie lub posiadane umiejętności,

o zaśwLadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśnic7ych lub
ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne
Panstwowej Strazy Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem
ochotnicz ej straĘ pożarnej.



5. Inne ważne informacje:

o ZaŁączniki do pobrania ze strony internetowej
www.sroder.psp.wlkp.p1 lub w sekretariacie Komendy Powiatowej
PSP w Srodzie Wielkopolskiej.

o Komisja przyznakażdęmu kandydatowi numer idenĘfikacyjny, pod
którym będzie następowała publikacja wyników poszczególnych
wyników postępowania kwalifikacyjnego,

o O przydzielonym numerze identyfikacyjnym kandydat zostanie
powiadomiony osobiście lub telefonicznie.

o Honorowane będą tylko zaświadczenia lekarskie i oświadczenia
na drukach pobranych ze strony internetowej lub w siedzibie
Komendy Powiatowej PSP w Środzie Wielkopolskiej.
Ptzedlożenie zaświadczeń, oświadczeń na innych drukach, brak
kompletu dokumentów określonych w pkt 4 ogłoszenia jest
równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego.

o Dokumenty naleĘ złoĘć osobiście w siedzibie tutejszej Komendy w
zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,NABOR 2OI9" imię i nazwisko,
wyłącznie w terminie od 23 wtze3nia do 07 października 2OL9 t.
(w dni robocze| w godzinach 9oo - 13oo, lub listownie na adres
Komenda Powźątoulą Pąństuloulej Strażg Pożarnej w Środzźe
Wźetkopolskźej ul. Libelta 2a, 63-000 Środzle Wtelkopolskźej,
(Iiczy się data wpływu do jednostki - nie data stempla pocztowego).

o Nie ztożenie przez kandydata zakwaliftkowanego do rozmow
kwalifikacyjnej kompletu dokumentów w terminie do dnia
L6 pażdziernika 2OL9t, (Iiczy się data wpływu do sekretariatu
Komendy)spowoduje odrzucenie oferty kandydata w VI etapie
postępowania kwalifikacyj nego.

o Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe,
zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych lnpalifikacjach
i uprawnieniach itp.

o Dokumenty zŁożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy
postępowaniu kwalifikacyj nym. Dokumenty kandydatów, ktorzy nie
zakwalifikowali się do kolejnych etapów będą do odbioru w siedzibie
tutejszej Komendy w terminie do 14 dni roboczyctl od dnia
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku
nieodebrania dokumentów zostanie im nadana kategoria
archiwalna.

o Postępowanie krvalifikacyjne wobec kandydata kończy się
z chwilą uzyskania ptzez niego negat5rwnego wyniku
z któtegokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub
nieprzystąpienia do któregokolwiek z etapów postępowąnia.

o Informacje o zakrvalifikowaniu do następnego etapu będą
opublikowane na stronie w$w.§roda.psp.wlkp.pl otaz
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Środzie
Wielkopolskiej.

o Kandydat okazuje dokument potwietdzający jego tożsamośó
przed, tozpoczęciem każdego z etapów postępowania
krpalifikacyjnego. Brak ważnego dokumentu stwierdzającego

J



tożsamość spowoduje wykluczenie z dalszego postępowania
lnvalifikacyjnego.

o Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w
godzinactl 800 - 1500, w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds.
kadrowo organizacyjnych komendy powiatowej państwowej strazy
Pożarnej w Srodzie Wielkopolskiej tel. 6I 222 07 40

HARMONOGRAM NABORU

ETAP I
czynnośó data godzina Mieisce

złożenie
dokumentów

od 23
września do

o7
października

20I9r

900_ 1300

sekretariat komendanta
Powiatowego PSP

w Środzie Wielkopolskiej
ul. Libelta 2a

ogłoszenie listy
zakwalifikowanych
do koleinego etapu

08
października

201,9r.
do godz. l§oo

strona internetowa
i siedziba kp psp

w srodzie wielkopolskiei
ETAP II

czynność data godzina Miejsce

podciąganie się na
drążku

09
października

2OI9r.
od godz. Poo

Sala gimnastyczna
Zespołu Szkół Rolniczych

ul. Kosynierów 2b
63-000 Sroda
Wielkopolska

bieg po kopercie

09
pażdziernika

2O19r. od godz. Poo

Sala gimnastyczna
Zespołu Szkół Rolniczych

ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa
Wielkopolska

próba
wydolnościowa

09
pażdziernika

2OI9r. od godz. Poo

Sala gimnastyczna
Zespołu Szkół Rolniczych

ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa
Wielkopolska

ETAP III
czynnośó data godzina Miejsce

sprawdzian braku
lęku wysokości

(akrofobia)

11
pażdziernika

2OI9r.
od godz. Poo

Plac Komendy Powiatowej
psp w Środzie
Wielkopolskiej
ul. Libelta 2a

ETAP IV
czynno§c data godzina Mieisce

sprawdzian z
pływania

14
paźdzternika

2Ol9r.
od godz. Poo

Pływalnia Miejska Sroda
Wielkopolska

ul. Paderewskieso 27
ETAP V

czynnośó data godzina Miejsce

4



pisemny test
wiedzy

I4
pażdziernika

2OI9r.
ok. godz. 1Qso

Sala konferencyjna
Komendy Powiatowej PSP
w Srodzie Wielkopolskiej

ul. Libelta 2a
ETAP vI

czynność data godzina Mieisce

złożenie
pozostałych
dokumentów

15-16
pażdzierntka

20I9r
900- 1300

sekretariat komendanta
Powiatowego PSP

w Srodzie Wielkopolskiej
ul. Libelta 2a

ETAP vII
czynnosc data godzina Miejsce

rozrnowa
kwalifikacyjna

2I
pażdziernika

20L9r
1000

komenda powiatowa psp
w Srodzie Wielkopolskiej

ul. Libelta 2a
ETAP vnl

czynność data godzina Miejsce
ustalenie

zdolności fizycznej
i psychicznej do
pełnienia służby

w PSP

ustalone z komisją lekarską
sp zoz Msw poznań

uI. Dojazd 34
60-63I Poznań

Uwaga!!
Komendant Powiatowy PSP w Środzie Wielkopolskiej zasttzega sobie
pfawo do ztnian ww. terminów poszczególnych etapów ze względu na
warunkl pogodowe lub inne nieprzewidziane okolicznoścl. Ewentualna
zrmiana terminu harmonogramu będzie niezwłocznie publikowana na
stronle internetowej i umieszczana na tablicy ogłoszeń tutejszej
Komendy.

Etapy postępowania

lffi P-.^a§_ĘN,AZŁgŁaffi§HpWu§nITp_uL-Ł\ryJAZAI[Y§H
Z POSTEPOWANIEM KWALIFII{ACYJNYM ZGODNIE Z PKT 4A

OGŁOSZENIA
,[§§aIJ_ D?tA&p*]lĄNB_YpAf 9_1ł|)

Komisja kwalifikacyjna do dnia 08 pażdziernika 2OI9r. dokonuje
przeglądu i sprawdzenie kompletności dokumentów zgodnych z pkt 4a
ogłoszenia, złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie
wstępnej oceny spełniania przęz kandydata wymagan określonych w ustawie
o PSP oraz sporządza wykaz osób dopuszczonych do II etapu.



II ETAP _ _Tp§T §PRAW_NoŚęI FIzY_czN,zu

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby
wydolnoŚciowej, które przeprowadza się w sposób i na zasadach określonych
w Przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy o PSP w związku
Z rozlorządzeniem Ministra Spraw WewnętrznycLl i Administracji z dnia
27 paŻdziernika 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
Przeprowadzania okresowych profilaktycznyctl badan lekarskich oraz
okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Panstwowej StraĘ Pożarnej
(Dz.U. z 2OO5 r. Nr 26I poz. 2I9I ze zmianami).

Wymagania ogólne:
Próby sprawnościowe oraz próbę wydolnościową testu sprawności

fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym (halowym) w miejscu
wskazanym w harmonogramie naboru. Kandydat do każdej z prób podchodzi
tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych iub
zewnętrzne zakŁócenie próby.

1. Próby sprawnościowe:

a) podciąganie się na drążku
Drązek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwaląącej na
swobodny zwis ciała, bez doĘkania podłoża. w przypadku braku
mozliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania
pomocy osób przeprow adzających test sprawno ś ci fizycznej.
kandydat zajmĄe pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub
podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na
komendę "start" podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej dralka
i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający
gło śno podaj e Liczb ę zaliczonych podciągnięć.
Jeżeli kandydat nie wykonaćwiczeniazgodnie 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
o statnią Ltczbę prawidłow o zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania
Ćwiczeniajest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem koncowym jest
Iiczb a prawidłow o zaliczonych podciągnięć.

b| bieg po kopercie
Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach
3 x 5 m, na którym w Wznaczonych miejscach (naklejone z taśmy
o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki
o wysokoŚci 160-180 cm - podstawa tyczki w całości musi zakrywać
naklejony krzyż.
Sposób przęprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę "na miejsca"
podchodzi do linii startu i zĄmuje pozycję startową. Na komendę "start"
kandydat rozpoczyna bieg omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat
pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje
całkowity zakaz chwytania i przytrzymyłvania stojących tyczek.
w przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej
ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej ząmowanym miejscu
i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia Ęczki na



wcześniej zajrnowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi
przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat rnoże
popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest
czas pokonania ćwtczenia, z dokł.adnością do 0,01 sekundy. Obowiązuje
obuwie na salę gimnastyczną.

§po*óŁ l*lmi**zcrei,ria tyczek podcxs pr*hy: "§ie§ pł k*pnrłie''

3nn

2. Próba wydolnościowa,

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma
znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określoflyffi,
stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał
dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znądować się poza
Wznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed
sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po
usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie
przebiegnie kolejnych 20 metrów w -luq1znaczorrytn czasie 1ub dwukrotnie

.':, 1 l

§
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pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. obowiązuje
obuwie na salę gimnastyczną.

Ostateczny wynik to Iiczba rozpoczętego pozion'lu oraz liczba pełnych
przebiegniętych 2O-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie
IO oznacza poziom, d9 - numer 2O-metrowego odcinka.

Liczba
rdcinków

1

odc.

2

odc.

J

odc.
4

odc.
5

odc.

6

odc.
7

odc.
8

odc.
9

odc.
10

odc.
11

odc.
n

odc.
Czas

cdcinka
(s)Poziom Przebiegnięty dystans (m)

l 20 40 60 80 100 I20 I40 9,0
2 160 180 200 220 240 260 280 300 8,0
J 320 340 360 380 400 420 440 460 7§
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 7,2
5 660 680 ]00 720 ]40 760 780 800 820 6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1 000 I0ża 6,5
7 1 040 1060 1 080 1 100 II20 114c 1 160 1 18C I200 1220 6,2
8 1240 I260 1280 1 30C I320 134C 136c 13 8C 1400 1420 I44a 6,0
9 I460 148C 1 500 I52c 154c 1 56C 1 58C 160C I620 1640 166a 5,7
10 1 68C 170C 1720 l]4C I76C 178c i 80C 1 82C 1 84C 1 86C 1 880 55- ),
11 190C 192C 194c 196C 1 98C ZUUU żOzC żO4a

,\^Zr)
aUoL 2100 żI20 §?

J)J

I2 Zl4a ZI6C 21 8C z2OC ż22a X X X X X x X 5,1

Zakres oceny §prawności fizycznej

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są
przeltczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznycll i Administracji z dnia
27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badan lekarskich oraz
okresowej oceny sprawności ftzycznej strażaka Panstwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. z 2OO5 r. Nr 26I poz. 2I9I ze zmianami).
Wynik koncowy wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych
punktów.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadka zaliczenia
każdej z trzech prób otaz osiągnięcia wyniku końcowego dla tnężczyzn -
co najmniej 55 pkt, a dla kobiet - co najmniej 45 pkt.
W przypadku gdy liczba kandydatów,ktorzy zaliczylt test sprawności ftzycznej,
jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniza się
minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności ftzycznej do 38 pkt
- dla mężczyzn i 30 pkt - dla kobiet.
Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaj e ważny
przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być
wykorzystyrvany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce
organizacyj nej Państwowej Strazy Pożarnej.



[II_§TA,F__*§_PB*!!{P&!AN rĘaxu LĘK§ t{8§9$Q§§I"
lĄF_Bp_Ęp§IAl

Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli
asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m po drabinie
ustawionej pod kątem 75' i zszędł z ntej.
Cwiczenie wykonuj e się z asekuracj ąi zabezpieczeniem przed upadkiem.
Test próby wysokościowej ocenia się dychotomicznie tj.zaliczone l niezaliczony.

IV ETAP _ SPRAWDZIAN Z PŁnĄIANIA

Sprawdzian z pływania uznaje s7ę za zaliczony jeśli kandydat przepłynie
SOm dowolnym stylem w czasie nie dłuzszymniż 60 sekund. Czas liczony jest
od sygnału startera (z poziomu wody bez skoku) do momentu dotknięcia
ściany basenu jedną lub dwiema dłońml po przepłynięciu całego dystansu.
Sprawdzian z pływania będzie przeprowadzony na basenie 25m - do
przepłyntęcia 2 długości basenu.
Sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie t1, zaliczonef niezaliczony.
Obowiązuje strój kąpielowy.

V ETAP _ TEST WIEDZY

Test wiedzy składa się z 20 zadan zamkntętych i trwa 25 minut. Test wiedzy
obejmuje problematykę zwtązaną z funkcjonowaniem ochrony
przeciwpożarowej i Panstwowej StraĘ Pożarnej oraz zadantami na
stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjnę. Zadania testowe
zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z ktorych tylko jedna odpowiedź jest
prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.
W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej
albo udzielenia więcej niz jednej odpowiedzi na zadanie testowe kandydatowi
nie przyznąe się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga
kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

vIETAP._._oępNA"zŁ§_Żo*NYcH*ppsg"§fl EłłT*olV*zWI_ŁzA§YcH
ąPQ§TĘ,P"_9*1ilANIF_ĘIL!UAI{ĘIł§APJ}IN]!ffi _aęPĘNIP?PĘ§_+,b

QW§_Z_Ę§IA
(BEz UDZ_IAŁU KANDYDATÓW}

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu
ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w
ogłoszeniu. Złożenię przez kandydata dokumentów niekompletnych lub
niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest
równoznaczr'e z uąyskaniem negatywnego wyniku z postępowania
kwalifikacyjnego.
Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane
w systemie punktowym. Maksymalna lilczba punktów możliwa do
uzyskania wynosi 60.
System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez
kandydatów do słuzby w Panstwowej Strazy Pożarnej wykształcenia,



wyszkolenia lub posiadanych umiejętności jest określony w załączniku do
rozporządzenia.

Preferencje, za które obligatoryjnie są ptzyznawane punkty:
1) szkolenie podstawowe w zawodzie strazak - 2O punktów;
2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;
3) posiadanie tytułu za:wodowego inĘnier pożarnictwa - 30 punktów;
4) posiadanie tytułu zawodowego inĘnier w specjalności inżynieria
bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Słuzby Pożarniczej
- 15 punktów;
5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia
B wrzeŚnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.lJ. z 2OI7 r.
poz. 2195 oraz z 2OI8 r. poz. 650) - 5 punktów;
6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których
mowa w art. 10 ustawy z dnia B września2OO6 r. o Państwo!\rym Ratownictwie
Medycznym - 15 punktów;
7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straĘ pożarnej - ukończone SP - 5
punktów;
8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT -
1O punktów;
9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straĘ pożarnej - ukończone
SP+RT+RW - 15 punktów;
10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straĘ pożarnej - ukończone SP
według programu z dnta 17 listopada2O15 r. - 15 punktów;
11) ukonczone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były
nal)czane przedmioty doĘczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,
dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania wŁączone do
szkolnego zestawu programów l1al)czania - 5 punktów;
Punkty ptzyzlnawanc za posiadane preferencje
12) prawo jazdy kat. C - 5 punktów;
13) prawo jazdy kat. C+E - 10 punktów;
13) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku w
sumie do 15 pkt, nie więcej ntż 5 pkt. zajedno uprawnienie:

o Uprawnienia do obsługi podnośników (kat. I zakres uprawnień - podesty
ruchome przejezdne, montowane na pojeździe) - 5 punktów;

. uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych
w spręzone powietrze - 5 punktów:

. uprawnienia stermotorzysty - 5 punktów.

Sposób liczenia punktów:
1,) zakwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego
tytułu, z wyższą wartością punktową;
2) za kulalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie
z jednego Ętułu, z wyższą wartością punktową;
3) za kulalifikacje wymienione w pkt 7-IO przyznaje się punkty jedynie
z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
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4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-IO przyznaje się punkty jedynie
w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej
straĘ pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Strazy
Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udziaŁ w co najmniej
dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczo-gaśntczych lub ćwiczeniach
or ganizowanych pr zez j edno stk ę or ganlzacyj ną Pań stwowej S trazy Pożarnej (w
okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu
składaniadokumentów, o których mowaw§ 5 ust. 1 rozporządzenta);
5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt
I2-I3 zastrzega się, że nte rnożnałączyc pkt 12 i 13.
Wuj ąśnienie uzutu ch skrótótll :

1) SP - szkolenie podstauoue strażakóu-ratoulnikolll ochotniczej strażg
pozarnej;
2) RT - szkolenie z zakresu ratoulnictua technicznego dla strażakóu-t-
r ątounikótu o chotniczej str ażg p ożarnej ;
3) RW- szkolenie strazakóul-ratoulruikótll ochotrńczej straży pozarnej z zakresu
dział ań p rze ciw p o w o dzio u y ch o r az r at ou nictu) a n a u o d ach,

VII ET.AP - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Podczas r ozrr'ory kwalifikacyj nej ocenie podlega:
1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne
strony, motywację do podjęcia słuzby * Państwowej Strazy Pożarnej oraz
postawę społeczną;
2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
4) szczegóIne zaintere sowania i doĘ chczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmo.uq;r kwalifikacyjnej każdy z czŁonków komisji
odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów mozliwa do
przyznaniaptzez członka komisji zakażdy z elerrręntów wymienionych pov,ryżej
wynosi IO. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozrno.uqy kwalifikacyjnej
ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych
przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
pozytyrwny wynik z rozmowy krvalifikacyjnej osiąga kandydat, który
uzyska co najmniej 16 punktów.

VI"II _E__TĄr_:"p_§,3_+*LĘI§I_Ę _?P_8_.-L'ł§p§pI Flax§psĘ{ I FsYpt{I§zNeI qQ
PEŁNIENIA §ŁUżBY W P§P

Kandydata, który uzyskał najwyższąIiczbę punktów, z uwzględnieniem ltczby
stanowisk, na które jest prowadzony nabór do słuzby w Państwowej Strazy
Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do
pełnienia słuzby w Państwowej StraĘ Pożarnej.
W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych orzeknte, że kandydat jest niezdolny do słuzby w Panstwowej
StraĘ Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z
nĄwyższą ltczbą punktów uzrylskanych w po stępowaniu kwalifikacyj nym.
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Po zakonczeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, komisja sporząd,za
arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z aikuszami
indywidualnych ocen kandydata przełożonemu właściwemu w sprawie
postępowania.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straźry Pożamej

w Środzie Wielkoptllskiej

-jaLu!,,'
mL bryg. 

^gi 
ńż:'iońoiz Skorlinski
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KLAUZULA lNFORMACYJNA

Zgodnie zart.'13 ust. 1i2, arl.. 14 ust. 1 i2 ogolnego Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (RODO),
informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant
Powiatowy Państwowej Strazy Pożarnej, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej,
ul. Libelta 2a.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej wyznaczony został
lnspektor Ochrony Danych, mail: iod@psp.poznan.pl.

3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu
kwalifikacji do słuzby w Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w
Srodzie Wielkopolskiej.
Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są nie dotyczy.
Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organ izacj i m iędzynarodowej.ł)
Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu kwalifikacji.
Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia ograniczeniaprzetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem.
Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jezeli uzna Pani (-), ze przetwarzanie narusza przepisy ogolnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem
ustawowymiumew+ymńl* +) . Jest Pani(-) zobowiązany
do ich podania , a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu
kwalifikacyjnego.

10.Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w art, 22 ust. 1 i 4 ogolnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

4.
5.

6,
7.

8.

9.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożamej

w Srodzie PielĘopolskiej
J!-"-,C-rL',

nl. bryg. ngr*ińi;' ri,ńć,z Skorlinski


