
KOMENDA POWIATOWA 
PANSTWOWEJ STPAZY POZARNEJ 

w }<rasnymstawie, woj, lubelskie Krasnystaw.^^listopada 2019 r.
POK.1110.1.2019

OGLOSZENIE
O NABORZE DO SLUZBY W PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

Na podstawie Rozporz^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji 
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie post^powania kwalifikacyjnego o przyj^cie do sluzby 
w Pahstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672) Komendant Powiatowy 
Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie ogtasza nabdr do stuzby 
w Komendzie PowiatoweJ Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie.

1. Liczba stanowisk, na ktore prowadzony jest nabor: 2 stanowiska.
2. Stanowisko, ktorego dotyczy post^powanie kwalifikacyjne: stazysta w stuzbie 

przygotowawczej, stanowisko docelowe: ratownik kierowca.
3. Miejsce pefnienia stuzby: Komenda Powiatowa Pahstwowej Strazy Pozarnej 

w Krasnymstawie.
4. System petnienia stuzby: zmianowy 24/48.

5. Wymagania konieczne stawiane kandydatom:
Osoby ubiegaj^ce sif o przyj^cie do stuzby musz^ spetniac warunki okreslone 
w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r, o Pahstwowej Strazy Pozarnej 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.), tj.:
1) Posiadac obywatelstwo polskie.
2) Nie bye karanym za przest^pstwo lub przest^pstwo skarbowe.
3) Korzystac z petni praw publicznych.
4) Posiadac, co najmniej wyksztatcenie srednie lub srednie branzowe.
5) Posiadac zdoinosc fizyezn^ i psychiczn^ do petnienia stuzby (zostanie ustaiona przez 
Lubelsk^ Rejonow^ Komisj^ Lekarsk^ podiegt^ ministrowi wtasciwemu 
do spraw wewn^trznych wobec kandydatow, ktorzy uzyskali najwyzsz^ iiosc punktdw w 
trakeie naboru).

6. Dodatkowe wymagania konieczne stawiane kandydatom:
Posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Brak udokumentowania przez kandydata ww. wymagah uniemoziiwia 
zakwaiifikowanie jego oferty do nast^pnego etapu post^powania 
kwalifikacyjnego.

7. Dokumenty wymagane przed przyst^pieniem do testu sprawnosci fizyeznej:
1) Podanie o przyj^cie do stuzby w Pahstwowej Strazy Pozarnej (informaeje konieczne 

w podaniu to: imi^ i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer 
teiefonu).

2) Podpisany odr^eznie przez kandydata zyciorys.
3) Podpisane oswiadezenie o korzystaniu z petni praw publicznych (zat^eznik nr 3).
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4) Podpisane oSwiadczenie o niekaralnosci za przest^pstwo lub przest^pstwo skarbowe 
(za^cznik nr 4).

5) Zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania 
cwiczeh fizycznych wystawione nie wczesniej niz na 30 dni przed przyst^pieniem do 
ostatniego etapu testu sprawnosci ^zycznej (zat^cznik nr 5). Zaswiadczenie 
sporz^dzone na innym niz zamieszczone w za^czniku wzorze nie b^dzie honorowane.

Wszystkie wymagane oswiadczenia musz^ bye sporz^dzone wyf^eznie na drukach, kt6re 
stanowi^ za^czniki do niniejszego ogtoszenia o naborze i do pobrania na stronie 
internetowej www.straz,krasnvstaw.pl lub w sekretariacie Komendy Powiatowej Pahstwowej 
Strazy Pozarnej w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 10. Oswiadczenia sporz^dzone 
na innych niz zamieszczone w zat^eznikach wzorach nie b^d^ honorowane.

Zaswiadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przyst^pieniem do testu
sprawnosci fizyeznej.

8. Dokumenty wymagane przed przyst^pieniem do rozmowy kwalifikacyjnej:
1) Kserokopie swiadectw pracy lub stu2by z poprzednich miejsc pracy lub stuzby, o ile 

wczesniej kandydat pozostawat w stosunku pracy lub stuizby.
2) Kopie dokumentbw potwierdzaj^cych posiadane wyksztateenie, wyszkolenie lub 

posiadane umiej^tnosci.
3) Zaswiadczenie o udziale w dziataniach ratowniezo - ga^niezyeh lub cwiczeniach 

organizowanych przez jednostki organizacyjne Pahstwowej Strazy Pozarnej, o ile 
kandydat jest cztonkiem ochotniczej strazy pozarnej.

Kazdemu kandydatowi nadany zostanie numer identyfikacyjny, o ktorym zostanie 
poinformowany na wskazany w podaniu adres e-mail lub telefonicznie na wskazany 
w podaniu numer telefonu.

Sposob postfpowania z dokumentami kandydatow, ktorzy nie zakwalifikowali si$ do 
kolejnych etapow post^powania kwalifikacyjnego.
Dokumenty kandydatbw, ktorzy nie zakwalifikowali si^ do kolejnych etapow post^powania 
kwalifikacyjnego mozna b^dzie odebrac w Sekcji organizacyjno-kadrowej tutejszej komendy 
wterminie 1 miesi^ca od dnia zakohezenia naboru. Po tym czasie zostan^ protokolarnie 
zniszczone.

9. Termin i miejsce sktadania dokumentow.
Dokumenty nale^ skladac w zamkni^tej kopercie podpisanej imienlem i nazwiskiem 
kandydata, z dopiskiem ..NABOR DO StUZBY W KP PSP W KRASNYMSTAWIE". 
Dokumenty nalezy sktadac w terminie od 28 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.

1) Osobiscie w sekretariacie Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej 
w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 10 w dni robocze od poniedziatku do pi^tku 
w godzinach 7:30-15:30 (dokumenty ziozone po terminie, po godzinie 15:30 dnia 
12 grudnia 2019 r. - nie beda rozpatrvwanei.
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2) Listownie na adres; Komenda Powiatowa Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie 
ul. Poniatowskiego 10, 22-300 Krasnystaw - decyduje data wptywu do komendy, a nie 
data stempla pocztowego.

Nie b^d^ udzielane telefonicznie informacje o wynikach poszczegolnych etapow 
post^powania kwalifikacyjnego.

Etap I
Ocena dokumentow ztozonych przed przyst^pieniem do testu sprawnosci fizycznej

- 13 grudnia 2019 r.

Komisja kwalifikacyjna, powolana przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy 
Pozarnej w Krasnymstawie, dokona oceny ztozonych przez kandydatow dokumentow.

Ztozenie przez kandvdata dokumentow niekompletnvch lub niesoetnienie przez nieao
wvmoaow okreslonvch w oaloszeniu o naborze do stuzbv w Komendzie Powiatowei
Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie jest rownoznaczne z uzvskaniem
neaatvwneao wvniku z oostepowania kwalifikacvineao.

Etap II
Test sprawnosci fizycznej -16 grudnia 2019 r. godz. 10:00.

Test sprawnosci fizycznej dia kandydatdw zostanie przeprowadzony w Mali sportowej 
MOSiR w Krasnymstawie, ul. Piteudskiego 48.

Przed przyst^pieniem do testu sprawnosci fizycznej kandydat okazuje dokument 
potwierdzaj^cy jego tozsamosc oraz przedWada zaswiadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazah zdrowotnych.

Test sprawnosci fizycznej dIa kandydatow (m^zczyzn i kobiet) na stanowiska zwi^zane 
z bezposrednim udziafem w dziafaniach ratowniczo - gasniczych obejmuje:
• podciqganie si^ na dr^zku,
• bieg po kopercie,
• prob^ wydolnosciow^.
Test sprawnosci fizycznej uznaje si§ za zaliczony w przypadku zaliczenia kazdej 
z trzech prob oraz osi^gni^cia wyniku kohcowego dia m^zczyzn - co najmniej 55 pkt, 
a dia kobiet - co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatow, ktorzy zaliczyli test sprawnoSci fizycznej, jest mniejsza 
od liczby stanowisk, na ktore prowadzony jest nabor, obniza si^ minimalny do osi^gnif cia 
wynik kohcowy testu sprawnosci fizycznej do 38 pkt - dia m^zczyzn i 30 pkt - dia kobiet.

Szczegotowy opis sposobu przeprowadzenia poszczegolnych prob (proby wydoinosciowej 
oraz prob sprawnosciowych) testu sprawnosci fizycznej okreSla (zafsicznik nr 2) 
do ogbszenia o naborze.
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W post^powaniu kwaliftkacyjnym nie honorowane wyniki testu sprawnosci 
fizycznej uzyskane przez kandydatow w post^powaniu kwalifikacyjnym w innych

jednostkach organizacyjnych PSP.

Etap III
Sprawdzian braku Ifku wysokosci (akrofobia) - 17 grudnia 2019 r. godz. 09:00.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony na placu Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy 
Pozarnej w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 10.

Przed przyst^pieniem do sprawdzianu braku l^ku wysoko§ci kandydat okazuje dokument 
potwierdzaj^cy jego tozsamosc.

Sprawdzian braku l^ku wysokosci uznaje si^ za zaliczony, jezeli asekurowany kandydat 
samodzielnie wszedt na wysoko§c 20 m na drabin^ ustawion^ pod k^tem 75° i zszedt 
z niej.
Podczas sprawdzianu kandydatow obowi^zuje obuwie kryte (niedopuszczalne jest obuwie 
typu sandaty lub klapki).
Sprawdzian wykonuje si^ z asekuracj^, z wykorzystaniem srodkow ochrony indywidualnej 
zapewnionych przez organizatora naboru.

Etap IV
Sprawdzian z ptywania - 17 grudnia 2019 r. godz. 12:00.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony na Kryte] pfywaini MOSiR w Krasnymstawie 
ul. Pitsudskiego 52a.

Sprawdzian z ptywania odbywa si^ na kryte] ptywaini o dtugosci 25 m. Warunkiem zaliczenia 
jest przeptyni^cie dowolnym stylem dystansu 50 m w czasie nie dtuzszym niz 60 sek. Czas 
liczonyjest od sygnatu startera do momentu dotkni^cia sciany basenu, jedn^ lub obiema 
dtohmi, po przeptyni^ciu catego dystansu. Start wykonuje si^ na sygnat startera 
w basenie z poziomu wody, bez skoku. Kandydat po przeptyni^ciu pierwszej dtugosci 
wykonuje nawrot w dowolny sposob. Zatrzymywanie si^ przy scianie basenu, stani^cie na 
dnie basenu lub przeplynifcie wymaganego dystansu w czasie dtuzszym niz 60 sekund 
powoduje niezaliczenie sprawdzianu. Obowi^zuje stroj k^pielowy i klapki.

Sprawdzian z ptywania ocenia si^ jako zaliczony/niezaliczony. Niezaliczenie 
sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszej procedury naboru.

4



EtapV
Ocena dokumentow ztoionych przed przyst^pfeniem do rozmowy kwalifikacyjnej

-19 grudnia 2019 r.

Kandydaci, ktorzy zalicz^ dotychczasowe etapy, zobowi^zani S£i dostarczyc 
dokumenty wymagane przed przyst^pieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, 
o ktorych mowa w ogtoszeniu - (wymienione w pkt 8).
Dokumenty nalezy sktadac osobiscie w Sekcji organizacyjno-kadrowej KP PSP 
w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 10 w terminie do 18 grudnia 2019 r. do 
godz. 15:30 (dokumenty zbzone po terminie, tj. po godzinie 15:30 dnia 18 grudnia 
2019r.- nie bfd^ rozpatrywane).
Komisja dokonuje oceny ztozonych dokumentow, ktora polega na sprawdzeniu ich 
kompletnosci oraz spelnienia wszystkich wymogow okreslonych w ogioszeniu. Zlozenie 
przez kandydata dokumentow niekompletnych lub niespetnienie przez niego wymogow 
okreslonych w ogbszeniu jest rownoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku 
z post^powania kwalifikacyjnego.
Posiadane wyksztatcenie, wyszkolenie lub posiadane umiej^tnosci s^ oceniane 
w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktow moziiwa do uzyskania wynosi 60.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytutu posiadanego przez kandydatow 
wyksztatcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiej^tnosci okresla (zaf^cznik nr 1) 
do ogtoszenia o naborze.

Etap VI
Rozmowa kwalifikacyjna - 20 grudnia 2019 r. godz. 09:00

Rozmowa kwalifikacyjna odbywac si§ b^dzie w pomieszczeniach Komendy Powiatowej 
PSP w Krasnymstawie przy ul. Poniatowskiego 10.
Zostanie przeprowadzona indywidualnie z kazdym z kandydatbw, ktorzy przejd^ pozytywnie 
wczesniejsze etapy post^powania kwalifikacyjnego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
1) autoprezentacja, w ktorej kandydat przedstawia swoje stabe i mocne strony, motywacj? 

do podj^cia stuzby w Pahstwowej Strazy Pozarnej oraz postaw§ spoteczn^;
2) umiej^tnosc przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego 

I wyrazistego formutowania wypowiedzi;
3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej;
4) szczegolne zainteresowania i dotychczasowe osi^gni^cia kandydata.

Kazdy z cztonkow komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odr^bnie ocenia 
kandydata przyznaj^c maksymalnie 10 punktow za kazdy z ocenianych elementow.
Liczb^ punktow uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala si^ na podstawie 
sredniej arytmetycznej liczby punktow przyznanych przez cztonkow komisji 
z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku.
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Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osi^ga kandydat, ktory uzyska co najmniej 16 
punktdw.

Etap VII
Ustalenie zdolnosci fizycznej i psychicznej do pelnienia sfuzby 

w Pahstwowej Strazy Pozarnej.

Przeprowadzone zostanie przez Lubelsk^ Rejonow^ Komisj^ Lekarsk^ podlegl^ ministrowi 
wlaSciwemu do spraw wewn^trznych. Na badania zostan^ skierowani kandydaci, ktorzy 
podczas naboru uzyskaii najwi^ksz^ liczb^ punktdw. W przypadku stwierdzenia przez 
komisj^ niezdolnosci do slu2by w Pahstwowej Stra^ Polarnej, rezygnacji lub niestawienia 
si^ na badania, skierowanie otrzyma nast^pna osoba, ktbra uzyskala najwyzsz^ liczb^ 
punktdw.

Wazne informacje;
1. Przed przyst^pieniem do kazdego etapu naboru kandydat jest zobowi^zany okazac 

komisji dokument potwierdzaj^cy jego tozsamo§6.
2. Do kandydatow nie stosuje si^ punktow preferencyjnych z tytulu wieku. Wynik testu 

sprawnosci fizycznej oceniany jest w skali dychotomicznej - (pozytywny/negatywny). 
W zwi^zku z powyzszym punkty uzyskane podczas testu sprawnosci fizycznej nie 
stanowia sktadowej sumy punktow w catym procesie post^powania kwalifikacyjnego.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatow jednakowej liczby punktow o przyj^ciu b?d^ 
decydowaty wyniki uzyskane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie mozliwo§6 zmiany terminu poszczegdinych 
etapdw naboru w przypadku wyst^pienia zdarzeh iosowych.

5. Kandydaci w post^powaniu kwalifikacyjnym zobowigzani s^ do siedzenia Informacji 
0 przebiegu naboru na stronie internetowej www.straz.krasnystaw.pl lub na tablicy 
ogloszeh w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie, gdzie b^d^ 
publikowane informacje na temat ewentualnych zmian w przebiegu naboru oraz 
kandydatow zakwalifikowanych do dalszych etapow.

6. Po ztozeniu dokumentdw komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. 
Informacje o osiqganych wynikach b^d^ publikowane w oparciu o przyznane numery.

7. Dodatkowe informacje o naborze mozna uzyskad w sekcji organizacyjno-kadrowe] 
Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie lub teiefonicznie 
pod numerami; 82 576 25 55 od poniedziatku do pi^tku w godzinach 7;30-15;30.

8. Komenda Powiatowa Pahstwowej Strazy Poiamej w Krasnymstawie nie ponosi 
odpowiedzialnosci za wypadki oraz zdarzenia losowe powstate podczas naboru 
do stubby, ktore powstafy nie z jej winy.

9. Zgodnie z art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pahstwowej Strazy 
Pozarnej mianowanie straiaka moze nast^pic po odbyciu zasadniczej stuzby wojskowej 
lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej sfu±by aibo po zwolnieniu od obowi^zku 
sfuzby wojskowej. Kandydat, ktdry zostanie skierowany na badania do Lubelskiej 
Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Lublinie b^dzie musiaf przedstawid dokumenty 
potwierdzaj^ce zrealtzowanie powyzszego obowi^zku - (kserokopia ksi^zeczki 
wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydat i zapisem dotycz^cym 
uregulowania stosunku do sfuzby wojskowej).
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Harmonogram naboru do stuzby

Do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 15:30 - sktedanie dokumentow do stuzby 
przygotowawczej w KP PSP w Krasnymstawie.

Etap I
13 grudnia 2019 r. ocena dokumentow ztozonych przed przystqpieniem 

do testu sprawnosci fizycznej

13 grudnia 2019 r. ogtoszenie listy kandydatow 
zakwalifikowanych do II etapu post^powania 
kwalifikacyjnego

Etap II
16 grudnia 2019 r. godz. 10:00 podci^ganie na dr^zku, bieg po kopercie, prdba 

wydolnosciowa - BEEP TEST 

obiekt; Hala sportowa MOSiR w Krasnymstawie 
ul. Pitsudskiego 48.

16 grudnia 2019 r. ogtoszenie wynikow II etapu post^powania 
kwalifikacyjnego

Etap III
17 grudnia 2019 r. godz. 09:00 sprawdzian braku l^ku wysokosci (akrofobia) 

obiekt: KP PSPw Krasnymstawie, 
ul, Poniatowskiego 10

17 grudnia 2019 r. ogtoszenie wynikow III etapu post^powanla 
kwalifikacyjnego

Etap IV
17 grudnia 2019 r. godz.12.00 sprawdzian z ptywania

obiekt: Kryta ptywalnia MOSiR w Krasnymstawie, 
ul. PItsudskiego 52a

17 grudnia 2019 r. ogtoszenie wynikow IV etapu post^powania 
kwalifikacyjnego

EtapV
19 grudnia 2019 r. ocena dokumentow ztozonych przed przyst^pieniem 

do rozmowy kwalifikacyjnej

19 grudnia 2019 r. ogtoszenie wynikow V etapu post^powania 
kwalifikacyjnego

Etap VI
20 grudnia 2019 r. godz. 09:00 rozmowa kwalifikacyjna 

obiekt: KP PSP w Krasnymstawie, 
ul. Poniatowskiego 10
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20 grudnia 2019 r. ogloszenie wynikowVl etapu post^powania 
kwalifikacyjnego

20 grudnia 2019 r. ogloszenie wynikow naboru

Etap VII
Ustalenie zdolnosci fizycznej i psychicznej do pelnienia sluzby w Panstwowej Strazy 
Pozarnej: bezzwlocznie po ustaleniu terminow w placowce podleglej ministrowi wlasciwemu 
do spraw wewn^trznych.

r
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KLAUZULAINFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuj^, ze:
1. Kandydat przyst^puj^cy do naboru podaje wrfasne dane osobowe dobrowolnie.
2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowi^zkowe. Bez 

podania wymaganych danych osobowych nie b^dzie mozliwy udziat w naborze do 
s+uzby w Komendzie Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie.

3. Administratorem przetwarzaj^cym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy 
Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie (22-300 Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 
10, tel. (82) 576 25 55, fax; (82) 576 25 55).

4. W Komendzie Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie wyznaczony 
zostaf Inspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin, ul. Strazacka 7. tel. (81) 5351232, 
e-mail; iod@kwpsp.lublin.pl).

5. Pani/Pana dane osobowe s^ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - 
w celu przeprowadzenia naboru do stubby na stanowisko stazysty - docelowo ratownik 
kierowca w Komendzie Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Pahstwowej 
Strazy Pozarnej w Krasnymstawie oraz powolana komisja kwalifikacyjna i pracownicy 
Sekcji organizacyjno-kadrowej Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej 
w Krasnymstawie.

7. Dane b^^ przechowywane przez okres 1 miesiqca od dnia zakohczenia naboru.
8. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a) z^dania od administratora dost^pu do tresci swoich danych, ich sprostowania, 
usuni^cia po uptywie okresu przechowywania zgodnym z wta^ciwymi przepisami 
archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Urz^d Ochrony Danych 
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01. 
e-mail; kancelaria@aiodo.Qov.Dh je^eli uzna Pani/Pan. ze przetwarzanie narusza 
przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie b^d^ przekazywane do pahstwa trzeciego lub organizacji 
mi^dzynarodowej.

10. Przetwarzanie podanych przez Pani^/Pana danych osobowych nie b^dzie podlegab 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktdrym mowa w art. 
22 ust. 1 i 4 RODO.

KOM&?«.4Ai PCWiATOWY 
Paratwowej SD’a^__^fl2amq

St. bjyg. mghjitD^usz Pylak
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Zatqcznik nr 1 do ogtoszenia o naborze 
do shjzby w Partstwowej Strazy Pozamej

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTULU 

POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATOW DO SLUZBY W PANSTWOWEJ 

STRAZY POZARNEJ WYKSZTALCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH

UMIEJ^TNOSCI:

Preferencje, za ktore obligatoryjnie przyznawane punkty:
1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strazak - 20 punktow;
2. Posiadanie tytulu zawodowego technik pozamictwa - 25 punktow;
3. Posiadanie tytuhi zawodowego inzynier pozamictwa - 30 punktow;
4. Posiadanie tytuiu zawodowego in^nier w specjalnosci inzynieria bezpieczenstwa pozarowego, 

uzyskanego w Szkole Gtownej Shizby Po^miczej - 15 punktow;
5. Uzyskanie kwalifikacji ratownika, o ktorych mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. 

0 Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz 2018 r. poz. 650) 
- 5 punktow;

6. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o ktorych mowa w art. 10 ustawy z 
dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym - 15 punktdw;

7. wyszkolenie pozamicze w OSP - ukohczone SP - 5 punktow;
8. wyszkolenie pozamicze w OSP - ukonczone SP + RT -10 punktow;
9. wyszkolenie pozamicze w OSP - ukohczone SP + RT + RW - 15 punktow;
10. wyszkolenie pozamicze w OSP - ukohczone SP wedhig programu z dnia 17 listopada20I5 r. - 15 

punktow;
11. ukohczone liceum ogolnoksztalc^ce lub technikum w klasie, w ktorej byly nauczane przedmioty 

dotycz^ce funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej, dla ktorych zostaly opracowane w szkole 
programy nauczania wtqczone do szkolnego zestawu programow nauczania - 5 punktow;

Preferencje, za ktore obligatoryjnie przyznawane punkty:
Prawo jazdy kat. C- 5 punktow;
Prawo jazdy kat. C+E - 10 punktow;
Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do 15 punktow, 

nie wi?cej niz 5 punktow zajedno uprawnienie:
• uprawnienia UDT do napetniania zbiomikow przenosnych - 3 pkt,
• uprawnienia UDT do obslugi podestow ruchomych przejezdnych (samojezdne montowane na 

pojezdzie kat. I P) - 5 pkt,
• do obshigi urz^dzeh transportu bliskiego (zurawie przeno^ne kat. II Z) - 5 pkt.

12.
13.
14.

Sposob liczenia punktow:
1. za kwalifikacje wymienione w pkt 1 - 3 przyznaje si? punkty Jedynie zjednego tytulu, z wyzszq 

wartosci^ punktowq;
2. za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje si? punkty jedynie zjednego tytulu, zwyzszq 

wartosci^ punktow^;
3. za kwalifikacje wymienione w pkt 7- 10 przyznaje si? punkty jedynie zjednego tytulu, z wyzsz^ 

wartosciq punktow^;
4. za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje si? punkty jedynie w przypadku potwierdzenia 

przez wlakiwego dla dzialalnosci ochotniczej strazy pozamej komendanta powiatowego

1



(miejskiego) Panstwowej Stra^ Poraraej aktywnego czlonkostwa przez udokumentowany udziat 
w CO najmniej dwoch zdarzeniach - w dziaianiach ratowniczo - gasniczych lub cwiczeniach 
organizowanych przezjednostk? organizacyjnq Panstwowej Strazy Pozamej w okresiejednego roku 
poprzedzaj^cego dat? publikacji ogtoszenia, terminu skladania dokumentow;

5. za kwalifikacje wymienione w pkt 12-I4punkty sumuje si?, z zastrzezeniem, ze nie mozna i^czyc 
punktow 12 i 13

Wyjainienie uzytych skrotow:
1. SP - szkolenie podstawowe strazakow-ratownikow ochotniczej strazy po^mej;
2. RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strazakow-ratownikow ochotniczej stra^ 
pozamej;
3. RW szkolenie strazakow-ratownikow ochotniczej strazy pozamej z zakresu dziatah 
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach;
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Zal^cznik nr 2 do ogloszcnia o n^orze 
do sluZby w Panstwowej StraZy Po^araej

SPOSOB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ

Test sprawnosci fizycznej sktada si^ z prob sprawnosciowych oraz proby wydolnosciowej, ktore 
przeprowadza si^ i ocenia w sposob okreslony w rozporz^dzeniu Ministra Spraw Wewn^trznych 
i Administracji z dnia 27 pazdziemika 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i cz^stotliwosci 
przeprowadzania-okresowych profilaktycznych badan lekarskich oraz okresowej oceny sprawnosci 
fizycznej strazaka Panstwowej Stra^ Pozamej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261 poz. 2191, ze zm.).

Test sprawnosci fizycznej przeprowadza si? w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu 
zamkni?tym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do kazdej z prob podchodzi tylko raz. Wyj^tek 
stanowi awaria sprz?tu, urz4dzen pomiarowych lub zewnftrzne zaklocenia proby.

Proba wydolnosciowa

PROBA WYDOLNOSCIOWA - BEEP TEST - polega na bieganiu nii?dzy dwoma znacznikami 
(liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrow w okreslonym, stale rosn^cym tempie. Szerokosc toru 
wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnal dzwi?kowy, podczas trwania ktorego kandydat musi znajdowac si? 
poza wyznaczon^ lini^ dwiema nogami. Jezeli stra^k dotrze do linii przed sygnalem, powinien 
zatrzymac si? za niq i ruszyc do kolejnego odcinka po uslyszeniu sygnaha.
Koniec testu nast?puje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrow w 
wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rz^d wystartuje do kolejnych odcinkow przed sygnalem. 
Ostateczny wynik to liczba rozpocz?tego poziomu oraz liczba pelnych przebiegni?tych 20-metr6wek na 
tym poziomie(np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 20-metrowego odcinka.

Liczba
odcinkdw

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Czas
odcinkaode. ode. ode. ode. ode. ode. ode. odc- odc. ode. ode. ode.

Poziom Przebiegni?ty dysians (m)

401 20 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
4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 7.2
5 660 680 700 720 740 760 780 800 820 6,8
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 6,5
7 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 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 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 5,5
11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 2220 5.1X X X X X X X
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Proby sprawno^ciowe
!* :

* Podciqganie si^ na dr^zku:
Dr^ekjest umieszczony na wysokosci doskocznej, pozwalajqcej na swobodny zwis'clata, bez dotykania 
podloza. W przypadku braku mozliwo^ci doskocznej do dr^zka,' kandydat ma ptawo do uzyskania 
pomocy osobprzeprowadzaj^cych test sprawhbsci fizycznej. ' . -
Kandydat zajmuje pozycj? w zwisie na dr^zkii (nachwytem lub podchwytem) o ramionach 
wyprostowanych w stawach lokciowych. Na komend? ,,start” podci^ga si^, tak-aby broda znalazia si^ 
powyzej dr^ka i wraca do pozycji wyjsciowej.' nast?pnie ponawia cwiczenie.
Oceniaj^cy gtosno podaje liczb? zaliczonych.pddci^gni^c.^ ■
Jezeii kandydat nie wykona cwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciggnie si? na dr^zku do wymaganej 
pozycji lub nie wroci do zwisu na dr^zku o ramionach 'wyprostowanych w stawach lokciowych, 
oceniaj^cy powtarza ostatniq liczb? prawidtowo zaliczonych podciqgni?c.
Podczas wykonywania cwiczenia dozwolona jest praca tulowia i nog.
Wynikiem koncowym jest liczba prawidfowo zaliczonych podci^gni?c.

• Bieg po kopercie:
Konkurencjajest przeprowadzana na polu prostok^ta o wymiarach 3 x 5 m, na ktoryin w wyznaczonych 
miejscach (naklejone z tasmy o szerokosci 5 cm krzyze maj^ wymiary 20 x 20 cm) ustawia si? tyczki o 
wysokosci 160-180 cm - podstawa tyczki w catosci musi zakrywac naklejony krzyz (sposob 
rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).
Kandydat na komend? "na miejsca" podchodzi do linii startu i zajmuje pozycj? siartowj}. Na komend? 
"start" kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaCzonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), 
omijaj^c tyczki od strony zewn?trznej. Kandydat pokonuje tras? trzykrotnie. Podczas wykonywania 
proby obowi^uje caikowity zakaz chwytania i przytrzymywania stoj^cych tyczek. W przypadku 
przewrocenia lub przesuni?cia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi jq ustawic na wcze§niej 
zajmowanym miejscu i dopiero kontynuowac bieg, W przypadku nieustawienia tyczki na wczesniej 
zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa si? pr6b? i uznaje si? jq za 
niezaliczonq. Kandydat moze popelnic 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem koncowym jest 
czas pokonania cwiczenia, z doktadnosciq do 0,01 sekundy.
Schemat przebiegu konkurencji:

3 m

cn
3

tA‘

it
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Zaiqcznik nr 3 do ogioszenia o naborze 
do shjzby w Pafistwowej Stra±y Po2amej

dnia
(mi^scowoii)

{Imj; i Dazwisko)

(miejsce zamieszkania)

OSWIADCZENIE

0 korzystaniu z petni praw publicznych

Ja, nizej podpisany/a urodzony/a w
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

oswiadczam, ze korzystam w peini z praw publicznych.

(data i czytelny podpis)
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Zalqcznik nr 4 do ogloszenia o naborze 
do sluzby w Pabstwowej Strawy Pozamej

dnia
(miejscowoii)

(Imi^ i oazwisko)

(miejsce zamieszkania)

OSWIADCZENIE

0 niekaralnosci za przest^pstwo lub przestf pstwo skarbowe

Ja, nizej podpisany/a, swiadomy/a odpowiedzialnoki kamej wynikaj^cej z art. 233 § 1 Kodeksu Kamego 

oswiadczam, ze nie bylem/am karany/a za przest^pstwo lub przest^pstwo skarbowe.

(data i Chelny podpis)
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Za>^cznik Nr 5 do ogtoszenia o naborze 
do S}u2by \v Pansiwowej Sta2y Pozamej

(piecz^tka nagidwkowa zakJadu sluzby zdrowia) (miejscowoic i data)

ZASWIADCZENIE LEKARSKIE

Zaswiadcza si?, ze stan zdrowia Pana (Pani)
(imi? i nazwisko)

pesel
na wykonanie proby w>'dolnosciowej (BEEP TEST), testu sprawnosci fizycznej tj. podci^ganie si? 
na dr^ku, bieg po kopercie oraz sprawdzianu braku l?ku wysokosci (akrofobia - polegaj^cej na 
wejsciu na drabin? ustawion^ pod k^tem TS*-' na wysokosc 20 m) i sprawdzianu z piywania 
(polegajqcym na przep}yni?ciu 50 in dowolnym stylem w czasie 60 sek.) w ramach naboru do 
sluzby w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krasnymstawie.

pozwala /nie pozwala*

* - niewlasciwe skreslic

(pieczqtka i podpis lekarza)

2 \

1


