Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie
ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie pełnienia służby
w Komendzie Powiatowej PSP w Jarocinie na stanowisko stażysty, w zmianowym systemie
pełnienia służby.
Docelowe stanowisko etatowe: dyżurny operacyjny (etat oficerski).
Przewidywana liczba kandydatów do przyjęcia: 2
Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
Wymagania stawiane kandydatom:
1. Kandydat do służby musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 24 sierpnia
1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.), mianowicie:
 posiadać obywatelstwo polskie.
 niekaralność za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe.
 korzystać w pełni z praw publicznych.
 posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
2. Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby (w ostatnim etapie postępowania
kwalifikacyjnego najlepsi kandydaci podlegają ocenie zdolności fizycznej i psychicznej
do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Oceny dokonuje komisja lekarska podległa
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych).
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
2. Życiorys;
3. Kserokopie świadectwo pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
4. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub
posiadane umiejętności;
5. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
6. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
7. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
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9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
wykonywania ćwiczeń fizycznych.
Należy okazać przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

do

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt 1-8 należy złożyć lub przesłać do dnia 19 lutego
2016 r. do godz. 800 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie, ul. Powstańców Wlkp. 2 63-200 Jarocin. Za datę przyjęcia liczy się data wpływu
aplikacji, oferty złożone po w/w terminie nie będą brane pod uwagę.
Wzory wymaganych oświadczeń do pobrania ze strony internetowej Komendy
Powiatowej PSP w Jarocinie pod adresem www.jarocin.psp.wlkp.pl w zakładce
„nabór do służby”.
Kandydaci przystępujący do etapów sprawnościowych zobligowani są posiadać
ubezpieczenie od NW lub złożyć pisemne oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń
w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku (druk do pobrania).
Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela komórka
kadrowa Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie – tel. 623324303.
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Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Uwaga:
Przed rozpoczęciem testów, sprawdzianu i rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat okazuje
dokument potwierdzający jego tożsamość.
I etap – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
1) przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata
oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań
określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej
2) ocena dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz
określenia związanej z tym liczby punktów.
Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:
1.

wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy
(kopia świadectwa ukończenia kursu)

15 punktów

2.

wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający
(podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu)

20 punktów
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wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. szkolenie podstawowe w
zawodzie strażak (kopia świadectwa ukończenia kursu)

20 punktów

4.

wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa
(kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa)

25 punktów

5.

wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa
(kopia dyplomu)

30 punktów

6.

wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP*
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu)

10 punktów

7.

wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP* + RT
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu)

15 punktów

8.

wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. SP + KPP* + RT + RW
(kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu)

20 punktów

9.

wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria
bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP (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

15 punktów

11.

prawo jazdy kat. C lub CE (kopia prawa jazdy)

10 punktów

11.

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

15 punktów

12.

inne kwalifikacje lub uprawnienia przydatne na danym
stanowisku (kopia dyplomu/ świadectwa/ zaświadczenia) –
o przydatności decyduje komisja kwalifikacyjna

do 15 punktów
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(5 pkt za jedno
uprawnienie)

13.

dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12
miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub
obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań
zbliżonych do zadań na stanowisku na które prowadzony jest
nabór

15 punktów

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:
*KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (ważny do 30.11.2016r.)
SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP
RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP
RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych
oraz ratownictwa na wodach
SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego
tytułu, z wyższą wartością punktową.
 W przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w punktach 6-8 oraz
w punkcie 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż
30, to przyjmuje się 30 punktów


Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 60.

II etap – sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)
Opis konkurencji:
Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat
samodzielnie wszedł na wysokość 20 metrów na drabinę ustawioną pod kątem 75°C i zszedł
z niej.
III etap – test sprawności fizycznej
Test sprawności fizycznej przeprowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 30)
Próba harwardzka
Opis konkurencji:
Zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą "harvard step-up test"
W ciągu 5 minut badany wchodzi na stopień o wysokości 40 cm w tempie 30 razy w ciągu 1
minuty. 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. 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). Następnie wylicza się wskaźnik wydolności.
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Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest uzyskanie wskaźnika wydolności na
poziomie minimum 80. W przypadku nie osiągnięcia minimalnego wskaźnika
wydolności, kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.
Podciąganie na drążku (drążek na wysokości doskocznej)
Opis konkurencji:
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku – (nachwytem lub podchwytem) – ramiona
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by broda
znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane)
i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając
kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca
nóg i tułowia. Ćwiczenie uznaje się za zaliczone jeśli kandydat uzyska wynik minimum
12 powtórzeń dla mężczyzn i 8 powtórzeń dla kobiet.
Bieg na dystansie 50 metrów w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy dla mężczyzn oraz
7,70 sekundy dla kobiet
Bieg na dystansie 1000 metrów w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund dla mężczyzn
oraz 3 minuty 40 sekund dla kobiet.
Opis konkurencji:
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu; na sygnał "startera"
rozpoczyna bieg; czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety;
falstart powoduje powtórzenie startu.
IV etap - sprawdzian z pływania.
Opis konkurencji:
Przepłynięcie dystansu 50 m, dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund (start z
wody).
V etap - test wiedzy
Pisemny test z wiedzy – 20 zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej
i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na
stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej: pytaniami
testowymi” i trwa 25 min. Pytania testowe zawierają cztery propozycje odpowiedzi z których
tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do
służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia
nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe
kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.
Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału
w teście wiedzy kandydata do służby, który:
korzysta z pomocy innych osób;
posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub
korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do
wykorzystania,
c) rażąco zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.
a)
b)
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Pozytywny wynik testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 20.
VI etap – rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji kwalifikacyjnej oraz Komendantem
Powiatowym PSP w Jarocinie
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
a) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśnie oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich
rozumienie
b) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej
c) zdolność analitycznego myślenia
d) umiejętność planowania i organizowania pracy
Każdy z członków komisji oraz komendant, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnych,
odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez
członka komisji i komendanta za każdy z elementów wymienionych powyżej wynosi 12,5
pkt. Liczbę punktów uzyskanych w rozmowie kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej
arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji
i komendanta z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy
kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 pkt. ustalonych w w/w sposób.
Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia na tym etapie – 50.

VII etap – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej
Straży Pożarnej
Na badana lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służy w PSP
skierowani zostaną dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku
gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że
kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest
kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez
kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego
lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania
kwalifikacyjnego, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego
PSP w Jarocinie listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
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Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego*:
1) Przyjmowanie dokumentów – w siedzibie komendy do dnia 19 lutego 2016r. (piątek)
do godziny 800 (decyduje data wpływu do siedziby komendy)
2) 22 lutego 2016r. (poniedziałek) – sprawdzenie kompletności oraz ocena dokumentów
kandydatów, określenie związanej z tym liczby punktów.
3) 24 lutego 2016r. (środa) godz. 830 – próba wydolnościowa, sprawdzian lęku
wysokości, podciąganie na drążku w siedzibie KP PSP w Jarocinie ul. Powstańców
Wlkp. 2.
4) 25 lutego 2016r. (czwartek) godz. 830 – pływanie , bieg na 50 i 1000 m w obiektach
Jarocin Sport ul. Sportowa 6 – pływalnia, stadion.
5) 26 lutego (piątek) godz. 900 - test pisemny z wiedzy w świetlicy KP PSP w Jarocinie
ul. Powstańców Wlkp. 2 oraz rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji
kwalifikacyjnej oraz Komendantem Powiatowym PSP w Jarocinie.
7) Skierowanie kandydatów na badania nastąpi w terminie uzgodnionym z komisją
lekarską podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
8) Publikacja wyników postępowania kwalifikacyjnego nastąpi niezwłocznie po jego
zakończeniu.
* Harmonogram może ulec zmianie z uwagi niekorzystne warunki atmosferyczne, ogłoszenie
o ustaleniu nowego terminu zostanie upublicznione co najmniej dwa dni przed
rozpoczęciem kolejnego etapu.

Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki będą publikowane na stronie
internetowej www.jarocin.psp.wlkp.pl oraz w siedzibie Komendy Powiatowej PSP
w Jarocinie.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na listę kandydatów do przyjęcia do
służby w PSP będzie można odebrać w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru.
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