KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BRZEZINACH
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
służby na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej.

Stanowisko docelowe : starszy ratownik- kierowca
(liczba kandydatów do przyjęcia do służby – 1 osoba, stan na dzień ogłoszenia naboru).
W związku z koniecznością zapewnienia właściwej obsady stanowisk w tutejszej komendzie zastrzega
się możliwość przyjęcia większej ilości kandydatów.
Miejsce pełnienia służby:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,
ul. Waryńskiego 55, 95 – 060 Brzeziny,
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Brzezinach.
Rozkład czasu służby – zmianowy 24/48 (dyżur trwający nie dłużej niż 24 godziny, po czym następują
co najmniej 24 godziny wolne od służby).

Wymagania konieczne stawiane kandydatom.
Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 i 34
ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017 poz. 1204) tj.:
posiadać obywatelstwo polskie,
być niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
korzystać w pełni z praw publicznych,
posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od
obowiązku służby wojskowej (tego punktu nie stosuje się do kobiet),
6. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
oraz
7. posiadać prawo jazdy co najmniej kat. „C”.
1.
2.
3.
4.
5.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełnioną ankietę personalną kandydata/kandydatki do służby w Państwowej Straży Pożarnej
wraz z życiorysem i oświadczeniami zamieszczonymi w ankiecie. Ankieta stanowi załącznik do
niniejszego ogłoszenia. (dostępna na stronie komendy www.kppspbrzeziny.pl, zakładka nabór
do służby).
2. Kserokopie:
 świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby o ile kandydat pozostawał
wcześniej w stosunku pracy lub służby;
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 dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane
umiejętności;
 dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
 dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy co najmniej kategorii „C”;
 książeczki wojskowej (strony, które uwidaczniają dane osobowe, kategorię zdrowia oraz
informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskiej ). Nie dotyczy kobiet.
3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie
ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą przystąpienia do ćwiczeń
fizycznych – zaświadczenie do okazania przed przystąpieniem do testów sprawności
fizycznej – koszty badań pokrywa zainteresowany.

Kompletną dokumentację w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach ul. Waryńskiego 55 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, do dnia 26.10.2017 roku.
Kopertę należy opisać podając Imię i Nazwisko oraz dopisek „Nabór- Starszy ratownikkierowca”. Przedłożenie innych dokumentów niż wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu oraz
niezłożenie w terminie, tj. do 26.10.2017r. będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata już
w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe i oświadczenia o posiadanych
kwalifikacjach, uprawnieniach, itp.
INNE WAŻNE INFORMACJE:
1. Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Nie złożenie wymaganego dokumentu lub oświadczenia w określonym terminie, lub złożenie
dokumentu nie spełniającego wymagań określonych w ogłoszeniu, spowoduje niedopuszczenie
kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania
będzie można odebrać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Nieodebrane
dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania negatywnego
wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania.
5. Kandydaci są zobowiązani okazać dokument potwierdzający tożsamość przed każdym etapem
postępowania kwalifikacyjnego.
6. Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zamieszczane będą na stronie
internetowej www.kppspbrzeziny.pl. Nie
umieszczenie
numeru ewidencyjnego
kandydata/kandydatki na liście oznacza niezakwalifikowanie się do kolejnego etapu
postępowania.
7. Komisja rekrutacyjna nie kontaktuje się z kandydatami podczas trwania naboru.
8. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje kandydata.
Po złożeniu dokumentów nadaje się kandydatowi numer identyfikacyjny, który będzie
wykorzystywany przy publikacji wyników postępowania kwalifikacyjnego (wykaz imienny nie będzie
publikowany). Numer identyfikacyjny będzie stanowiło 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.
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Proces rekrutacji.
Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP
w Brzezinach. Komisja zakwalifikuje do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzezinach osoby,
które zaliczając cały proces kwalifikacyjny, osiągną najlepsze wyniki. Postępowanie kwalifikacyjne
będzie czteroetapowe.
ETAP I Ocena złożonych dokumentów
Przegląd i sprawdzenie poprawności i kompletności złożonych przez kandydata dokumentów oraz
złożonych własnoręcznie podpisów (czytelnych). Dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny
spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej
Straży Pożarnej oraz Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej
Straży Pożarnej (Dz.U. 2016, poz. 30).
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne wraz z terminem kolejnego etapu, tj. testu
sprawności fizycznej (próba wydolnościowa) zostanie zamieszczona na stronie
www.kppspbrzeziny.pl w dniu 27 października 2017 r.

ETAP II Testy sprawności fizycznej
Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych.
Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka („harvard step-up test”). Ćwiczenie
uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób
sprawnościowych.
Opis przebiegu próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej
Próba wydolnościowa zmodyfikowana metoda harwardzka(„Harvard Step Up Test”)
Wyposażenie:





stopień o wysokości 30 cm dla kobiet,
stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn,
stoper,
metronom.

Wykonanie próby:




badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
czas trwania pełnego ćwiczenia:
o 4 minuty dla kobiet,
o 5 minut dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.
Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można pozwolić
na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść.
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Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa"
(drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w
stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na
podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na
podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli
badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu
należy pomóc badanemu donośnym sygnałem.
Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania
wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby,
następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s).
Wskaźnik wydolności Fl oblicza się według następującego wzoru:
𝑭𝒍 =

(𝒄𝒛𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒚 𝒘 𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅𝒂𝒄𝒉) 𝒙 𝟏𝟎𝟎
𝟐 𝒙 𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒕𝒓𝒛𝒆𝒄𝒉 𝒑𝒐𝒎𝒊𝒂𝒓ó𝒘 𝒕ę𝒕𝒏𝒂

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę
wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub
utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika wydolności
minimum 80 kandydata do służby nie dopuszcza się do testu sprawności fizycznej.
Badanym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości
sekund wykonywania ćwiczenia × 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do testu sprawności fizycznej (próba
sprawnościowa) wraz z jego terminem zostanie zamieszczona na stronie www.kppspbrzeziny.pl
niezwłocznie po zakończeniu próby wydolnościowej.

Próby sprawnościowe:
Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczogaśniczych:
1. Próby dla mężczyzn :
a) Bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund.
b) Bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy.
c) Podciąganie się na drążku ( drążek na wysokości doskocznej ) – 12 powtórzeń.
2. Próby dla kobiet :
a) Bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund.
b) Bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy.
c) Podciąganie się na drążku ( drążek na wysokości doskocznej ) – 8 powtórzeń.
Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do sprawdzianu z lęku wysokości wraz z jego
terminem zostanie zamieszczona na stronie www.kppspbrzeziny.pl niezwłocznie po zakończeniu
próby sprawnościowej.
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Sprawdzian z lęku wysokości (AKROFOBIA) – sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony,
jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem
75∘ i zszedł z niej.
Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do sprawdzianu z pływania wraz z jego terminem
zostanie zamieszczona na stronie www.kppspbrzeziny.pl niezwłocznie po zakończeniu
sprawdzianu z lęku wysokości.
Sprawdzian z pływania – sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął
50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.
Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do III etapu postępowania kwalifikacyjnego wraz
z jego terminem zostanie zamieszczona na stronie www.kppspbrzeziny.pl niezwłocznie po
zakończeniu sprawdzianu z pływania i tym samym po zakończeniu II etapu postępowania
kwalifikacyjnego.

ETAP III Rozmowa kwalifikacyjna
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
1. Umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie.
2. Motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zdolność analitycznego myślenia.
4. Umiejętność planowania i organizowania pracy.
Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia
kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z
elementów wymienionych powyżej wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez
członków
komisji
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga
kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.
Po zakończeniu III etapu postępowania rekrutacyjnego Komisja Kwalifikacyjna przedłoży
Komendantowi Powiatowemu PSP w Brzezinach do zatwierdzenia listę rankingową kandydatów
po czym niezwłocznie zostanie ona opublikowana na stronie www.kppspbrzeziny.pl.
ETAP IV Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej

Jeden kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów podczas naboru zostanie skierowany na
badanie lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych i administracji orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej
Staży Pożarnej, na badania lekarskie kierowany jest kolejny kandydat z największą ilością punktów.
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SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO
PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WYKSZTAŁCENIA WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH KWALFIKACJI

1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. kurs podstawowy
(kopia świadectwa ukończenia kursu)

15 punktów

2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. kurs uzupełniający
(podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu)

20 punktów

3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. szkolenie
podstawowe w zawodzie strażak (kopia świadectwa ukończenia kursu)

20 punktów

4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. technik
pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa)

25 punktów

5. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej, tj. posiadanie tytułu
zawodowego inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu)

30 punktów

6. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. SP + KPP* (kopia
zaświadczenia o ukończeniu kursów)

10 punktów

7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. SP + KPP + RT*
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursów )

15 punktów

8. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. SP + KPP + RT +
RW* (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursów)

20 punktów

9. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (kopia dyplomu)

15 punktów

10. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których
mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz.U. z 2013 poz. 757 z poz. zm.) (kopia dyplomu)

15 punktów

11. prawo jazdy kat. CE (kopia prawa jazdy)

10 punktów

12. prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy)

15 punktów

13. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku wg.
systemu punktacji:
kwalifikacje do obsługi urz. transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne:
samojezdne montowane na pojeździe- 5 punktów;
kurs obsługi i eksploatacji podnośników- 5 punktów;

5 punktów za jedno
uprawnienie,

maksymalnie do
osiągnięcia 10
punktów
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UWAGA !!!
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według
programu z 17 listopada 2015 roku, jest równoważne ze szkoleniami SP + RT +RW + KPP i
przyznawane jest za jego posiadanie 20 pkt. preferencyjnych.
W związku z wymogiem posiadania kategorii prawa jazdy co najmniej kategorii „C” 10
punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym przyznaje się za posiadaną kategorię
prawa jazdy „CE”.

Sposób liczenia punktów :
a.
b.

Za kwalifikacje wymienione w pkt. 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu z wyższą
wysokością punktową.
W przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt. 6-8 oraz w pkt.
9 i 10 punkty sumuje się z zastrzeżeniem że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się
30 punktów.

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:
*SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.
*KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
*RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży
Pożarnej.
*RW – szkolenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu działań
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach .
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