Nowy Sącz, dnia 30 maja 2012r.

…………………………
MOK.111/ 15 /12

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów do służby
w Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu ogłasza nabór
kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej
na stanowiska - stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w systemie służby zmianowym, na lata : 2012 i 2013
Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej – spełnić muszą, stosownie do
postanowień art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.) – następujące wymagania :
1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3. korzystanie z pełni praw publicznych,
4. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
5. wykształcenie co najmniej średnie,
6. prawo jazdy kategorii – co najmniej kategorii C,
7. bardzo dobry stan zdrowia, tj. zdolność fizyczna i psychiczna, konieczna do
pełnienia tej służby (potwierdzoną w dalszym przebiegu naboru orzeczeniem
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW i A).
Osoby zainteresowane przyjęciem do służby winny złożyć następujące dokumenty :
 CV
 list motywacyjny,
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przydatnych w PSP
(oryginały do wglądu),
 kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu),
 kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 kserokopia książeczki wojskowej – strony potwierdzające dane osobowe kandydata,
kategorię wojskową zdrowia, uregulowanie stosunku do służby wojskowej – dotyczy
wyłącznie osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
 aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty,
dopuszczające do testu sprawnościowego- do okazania w dniu testów sprawności
fizycznej (zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia).

Kompletną dokumentację w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 11 czerwca 2012 roku
w sekretariacie siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
ul. Kościuszki 3 osobiście lub drogą pocztową na adres :
Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz

Kopertę należy opisać podając :
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz dopisek : „Oferta pracy - stażysta”.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu i zarejestrowania w kancelarii Komendy
Miejskiej PSP w Nowym Sączu a nie data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
Postępowanie kwalifikacyjne będzie trzystopniowe

I. Etap postępowania kwalifikacyjnego.
Do dnia 15 czerwca 2012 roku Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi weryfikację
kompletności złożonej dokumentacji osobowej kandydatów do służby na stanowisko stażysta
oraz jej zgodności z wymaganiami niniejszych kryteriów. Dokumentacja nie kompletna zostanie
odrzucona a kandydat nie będzie uwzględniany przy dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą indywidualnie powiadamiani.
Lista osób dopuszczonych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie
opublikowana poprzez : wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Komendy oraz
umieszczenie na stronie internetowej tut. Komendy www.psp-nowysacz.pl, a także na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KM PSP Nowy Sącz, z podaniem terminu
i miejsca przeprowadzenia oceny sprawności fizycznej.

II. Etap postępowania kwalifikacyjnego.
Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy zostali
zakwalifikowani do II etapu, poprzez przeprowadzenie :
1/ próby wydolnościowej – wg. zmodyfikowanej metody harwardzkiej,
2/ testu sprawności fizycznej,
3/ próby wysokościowej.
Zakwalifikowani po I etapie naboru kandydaci, przed przystąpieniem do oceny sprawności
fizycznej - obowiązani są do okazania dokumentu tożsamości (z fotografią) oraz przedstawienia
Komisji Kwalifikacyjnej aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia,
dopuszczającym do odbycia sprawdzianu fizycznego (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc od
daty wystawienia).

1/ 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 nastawiony jest na rytm 120 uderzeń na minutę,
 czas trwania pełnego ćwiczenia :
- 4 minuty dla kobiet
- 5 min. dla mężczyzn,
W ciągu podanego czasu badany wchodzi w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło
„raz” – badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” dostawia prawą stopę do lewej –
przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na hasło „trzy” – stawia lewą
stopę na podłodze, a na hasło „cztery” prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłodze),
przyjmując postawę wyprostowaną.
Czas trwania jednej ewolucji wynosi 2 sekundy.
Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie
zmiany rytmu, należy badanemu pomóc donośnym sygnałem. Po upływie 5 min. (4 min. dla
kobiet) badany siada na krześle, a osoba prowadząca badanie wykonuje następujące czynności :
bada częstotliwość tętna, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby do 1 min. 30 sek.,
a następnie od 2 min. do 2 min. 30 sek. Oraz 4 min. do 4 min. 30 sek. (trzy pomiary przez 30
sek.).
Wskaźnik sprawności FI stanowi iloraz czasu pracy w sekundach x 100 przez iloczyn 2 razy
suma trzech pomiarów tętna :
Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej :
Wskaźnik wydolności
50 - 55
56 - 64
65 – 79
80 - 89
90 i powyżej

Wynik – ocena
Słaby
Dostateczny
Przeciętny
Dobry
bardzo dobry

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w przypisanym czasie oraz jeżeli prowadzący
ćwiczenie przerwie je z uwagi na to, że kandydat nie jest w stanie skorygować lub utrzymać
rytmu wykonywanego ćwiczenia – nie zalicza próby i nie zostaje dopuszczony do właściwego
testu sprawności fizycznej. Dotyczy to również przypadku nie osiągnięcia minimalnego
wskaźnika wydolności (50) .

2/ Test sprawności fizycznej :
Opis wykonywania prób
Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców.
Test sprawności fizycznej składa się z trzech konkurencji sprawnościowych. Każdy kandydat ma
prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych; zalicza się wynik
korzystniejszy.
Próby dla kobiet :
1) Siady proste z leżenia tyłem
2) Rzut piłką lekarską (2kg) znad głowy
3) Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Opis konkurencji
1) Siady proste z leżenia tyłem
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) – ręce wzdłuż tułowia, nogi (mogą być
w lekkim rozkroku) ustabilizowane(współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów
skokowych, lub ćwiczący umieszcza je pod szczeblem drabinki).
Wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej. Oceniający zalicza
tylko prawidłowe wykonanie ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń.
2) Rzut piłką lekarską (2kg) znad głowy
Ćwiczący ustawia się przed linią rzutu – nogi w rozkroku, stopy bez kontaktu z linią. Unosi piłkę
oburącz za głowę i wykonuje rzut. Odległość rzutu wyznacza punkt w którym piłka zetknęła się
z podłożem. Przekroczenie linii w momencie wykonywania rzutu lub bezpośrednio po rzucie,
unieważnia próbę
3) Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety)w pozycji stojącej – obok chorągiewki (klocka).
Na sygnał rozpoczyna się na odległość 10 m - do linii, na której ustawiona jest chorągiewka
(klocek). Po obiegnięciu chorągiewki, biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę
i ponownie przebiega 10 m, do chorągiewki i powraca do miejsca startu – na metę. Oceniający
zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.
Próby dla mężczyzn
1) Bieg na 1000 m.
2) Bieg na 50 m.
3) Podciąganie się na drążku
Opis konkurencji
1) Bieg na 1000 m.
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał "startera"
rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety.
2) Bieg na 50 m.
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał
"startera" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii
mety. Falstart powoduje powtórzenie startu
3) Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej ).

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda
znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia
ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne
liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg
i tułowia.
Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty
przypisane do konkretnego wyniku.
Tabela oceny sprawdzianu fizycznego (liczona jest średnia arytmetyczna punktów uzyskanych
z trzech konkurencji).
Ocena
Punktacja
Średnia arytmetyczna
uzyskanych punktów
cyfrowo
słownie
46 - 50 pkt
2
słaba
1
51 - 55 pkt
3
dostateczna
3
56 - 60 pkt
4
dobra
5
61 - 65 pkt
5
bardzo dobra
8
powyżej 65 pkt
6
wybitna
10
Uwaga :
1. Przy ocenie prób w ramach testu sprawności fizycznej nie będą przyznawane punkty
preferencyjne za wiek.
2. Próbę wydolnościową i test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczone przy uzyskaniu
oceny co najmniej słabej.
3. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest przystąpienie kandydata do każdej
z konkurencji i jej zaliczenie. Nie zaliczenie jednej z konkurencji będzie eliminować kandydata
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3/ Próba wysokościowa.
Ćwiczenie wykonuje się z pełną asekuracją i zabezpieczeniem przed upadkiem
Wejście po drabinie mechanicznej 20m, kąt 75o
zaliczona
niezaliczona
Nie zaliczenie próby wysokościowej, będzie eliminować kandydata z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego.

III. Etap postępowania kwalifikacyjnego.
Po przeprowadzeniu oceny sprawności fizycznej Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi
z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana. Otrzymany
wynik punktowy wliczany będzie w ogólną sumę punktów uzyskanych przez kandydata
w postępowaniu weryfikacyjnym, zgodnie z obowiązującym kluczem oceny kandydatów.

Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu informacji
Publicznej KM PSP w Nowym Sączu.
Do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu zostaną
zakwalifikowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów oraz zostaną pozytywnie
zweryfikowani przez komisję lekarską podległą Ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych.
Osoby zakwalifikowane będą sukcesywnie przyjmowane do służby w miarę posiadanych
wolnych etatów w Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu – z datą wiążącą do dnia
31 grudnia 2013 roku.
KLUCZ OCENY KANDYDATA
NA STANOWISKO STAŻYSTA ( DOCELOWO RATOWNIK - KIEROWCA)
W ZMIANOWYM ROZKŁADZIE CZASU SŁUŻBY
Wykształcenie, uprawnienia, preferencje

Ilość
punktów

WYKSZTAŁCENIE (punktowane najwyższe):
Świadectwo dojrzałości (maturalne)

2

Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o
kierunku lub specjalności przydatnej w KM PSP w Nowym Sączu, tj.: administracja,
budownictwo, chemia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, ochrona
środowiska, pedagogika, prawo, zarządzanie, ratownictwo medyczne oraz inne ściśle
określone przed rozpoczęciem danego naboru.
O przydatności danego kierunku w PSP decyduje Komendant Miejski PSP w Nowym Sączu.

5

UPRAWNIENIA RATOWNIKA MEDYCZNEGO:
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne lub świadectwo
ukończenia szkoły policealnej – kierunek ratownictwo medyczne – wraz z dyplomem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego

5

KWALIFIKACJE ZAWODOWE (punktowane najwyższe):
Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej (lub równorzędnego)
Świadectwo ukończenia szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej (lub równorzędnego)
Kwalifikacje w zawodzie technika pożarnictwa,

5
10
15

PRAWO JAZDY:
Prawo jazdy kat. C

2

Prawo jazdy kat. D

2

Prawo jazdy kat. CE

2

Prawo jazdy kat. DE

2

INNE UPRAWNIENIA I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Doświadczenie zawodowe w kierowaniu pojazdami samochodowymi kategorii C lub D:
1 rok – 1 pkt; 2 lata – 2 pkt; 3 lata – 3 pkt; 4 lata – 4 pkt; 5 lat i powyżej – 5 pkt udokumentowane wyłącznie świadectwem pracy
Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego:
1 rok – 1 pkt; 2 lata – 2 pkt; 3 lata – 3 pkt; 4 lata – 4 pkt; 5 lat i powyżej – 5 pkt
Udokumentowane wyłącznie świadectwem pracy lub zaświadczeniem wydanym przez ZOZ

1-5

1-5

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego – żurawie przenośne
z napędem hydraulicznym – wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome
przejezdne - samojezdne – wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Patent Żeglarski Stermotorzysty Żeglugi Śródlądowej wydany przez Urząd Żeglugi
Śródlądowej
Zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych gazami sprężonymi
(powietrze) - wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
Zaświadczenie o posiadaniu aktualnych uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy i posiadaniu tytułu ratownika
Uprawnienia ratownika wodnego

2
2
2
2
2
2

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH – potwierdzona stosownym certyfikatem
językowym
Przykładowe certyfikaty językowe:
Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem np. FCE (First Certificate in
English) lub wyższym (CAE, CPE)
Znajomość języka niemieckiego potwierdzona certyfikatem np. ZMP lub wyższym (ZOP,
KDS, GDS)

2
2

SZKOLENIA CZŁONKÓW OSP ORGANIZOWANE PRZEZ PSP:
Świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część I

2

Świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II

2

Świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia dowódców OSP po 11.05.2006r. lub
świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia dowódców OSP przed 11.05.2006r.
uzupełnione szkoleniem strażaków ratowników OSP część II lub szkoleniem uzupełniającym
dowódców OSP
Świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia naczelników OSP po 11.05.2006r. lub
świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia naczelników OSP przed 11.05.2006r.
uzupełnione szkoleniem strażaków ratowników OSP część II lub szkoleniem uzupełniającym
naczelników OSP
Świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia komendantów gminnych OSP po
11.05.2006r. lub świadectwo (zaświadczenie) ukończenia szkolenia naczelników OSP przed
11.05.2006r. uzupełnione szkoleniem strażaków ratowników OSP część II lub szkoleniem
uzupełniającym komendantów gminnych OSP

2

2

2

DYSPOZYCYJNOŚĆ:
Czas dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (KM PSP Nowy Sącz) do
60 minut – na podstawie złożonego oświadczenia (zgodnie ze wzorem określonym w
ogłoszeniu o naborze).

3

Wiek poniżej 30 lat

5

Wyniki testu sprawności fizycznej

2-10

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

0-15

Dodatkowe informacje :
1. Oferty niekompletne i nie spełniające wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie
będą rozpatrywane, a osoby których one dotyczą nie zostaną o tym fakcie oddzielnie
poinformowane.
2. Nieobecność na którymkolwiek z etapów wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego
postępowania kwalifikacyjnego.
3. Otrzymane dokumenty nie będą odsyłane.
4. Kandydat zakwalifikowany do danego etapu musi legitymować się dokumentem tożsamości.

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano
na podstawie:
1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 z późn. zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191) w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny
sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej,
3. Procedury postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby w Państwowej Straży Pożarnej ujętej w piśmie Komendanta Głównego
nr BK-I-100/63/05 z dnia 16.12.2005 r.
4. Pisma Komendy Głównej PSP nr BK.VI – 7156/1/96 z dnia 17.01.1996 r.

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ....................................zamieszkały..............................................
Legitymujący się dowodem osobistym......................... wydanym przez.....................
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego,
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

Oświadczam,
że nie byłem karany za przestępstwa skarbowe oraz korzystam z pełni praw
publicznych.

Nowy Sącz, dnia....................

................................
(podpis)

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze

OŚWIADCZENIE
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji
w KM PSP w Nowym Sączu - art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz, 926, z późn.
zm.).

............................
( miejscowość)

.........................
( data)

.......................
( podpis)

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ....................................zamieszkały..............................................
Legitymujący się dowodem osobistym......................... wydanym przez.....................
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego,
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

Oświadczam,
że czas dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby ( KM PSP Nowy
Sącz) nie będzie przekraczał 60 minut.

Nowy Sącz, dnia....................

................................
(podpis)

