OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
NA STANOWISKO STAŻYSTY
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha
Beskidzka, ul. Makowska 26 ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej
w zawodzie strażaka Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty (docelowo starszy
ratownik kierowca) w ramach posiadanych wakatów.
Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej – spełniać muszą, stosownie do
postanowień art. 28 i art. 34 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) – następujące kryteria
podstawowe:
1/ posiadać obywatelstwo polskie,
2/ korzystać z pełni praw publicznych,
3/ posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
4/ być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5/ odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi przydatnymi do służby w
Państwowej Straży Pożarnej (kategoria zdrowia A),
6/ posiadać uregulowany stosunek kwalifikacji wojskowej – przeniesiony do rezerwy,
7/ prawo jazdy kategorii B + C.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1/ Podanie, życiorys i list motywacyjny,
2/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
3/ oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie,
4/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
5/ kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
6/ kopia stron książeczki wojskowej: z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata,
kategorią zdrowia i uregulowanym stosunkiem kwalifikacji wojskowej,
7/ aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty,
dopuszczające do testu sprawnościowego - do okazania w dniu testów sprawności
fizycznej.
Dokumenty należy składać w terminie nie przekraczalnym do: 29 października 2010 r. (po
tym terminie podania nie będą rozpatrywane) osobiście lub drogą pocztową pod adresem:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, 34 – 200 Sucha
Beskidzka ul. Makowska 26 ( w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.
Oferty odrzucone zostaną w archiwum tut. komendy.
Dodatkowe informacje: (0-33) 874 – 18 – 00.

NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP W SUCHEJ BESKIDZKIEJ BĘDZIE
TRZYETAPOWY:
I ETAP
- Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP,
przeprowadzi weryfikację złożonej dokumentacji osobowej kandydatów do służby na
stanowisko stażysty.
II ETAP
- Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi dla kandydatów, którzy zostali
zakwalifikowani w I etapie;
-

-

próbę sprawnościową, przeprowadzoną w oparciu o Rozporządzenie MSWiA
z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania
okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności
fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191),
próbę wysokościową polegającą na wejściu po drabinie mechanicznej ustawionej
na wysokość 20 metrów pod kątem 75 stopni,
rozmowę kwalifikacyjną.

III ETAP
- zakwalifikowani po teście sprawności fizycznej kandydaci i po rozmowie
z Komisją Kwalifikacyjną, zostaną skierowani na badania psychologiczne oraz do
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu orzeczenia ich przydatności do służby
w PSP.
W przypadku nie spełnienia przez kandydatów warunków określonych w ustawie
o Państwowej Straży Pożarnej oraz w przepisach wykonawczych do ustawy lub nie zaliczenia
próby wysokościowej lub sprawnościowej, kandydat zostaje wykluczony z dalszego
postępowania kwalifikacyjnego.
ZASADY PROWADZENIA NABORU
I ETAP - naboru polega na weryfikacji złożonej dokumentacji osobowej przez kandydatów.
Na tym etapie przyjęto następującą punktację posiadanego przez kandydatów wykształcenia,
uprawnień i preferencji:
Rodzaj wykształcenia, kwalifikacji, uprawnień i preferencji
Wykształcenie średnie techniczne*
Zdany egzamin maturalny
Wykształcenie wyższe techniczne*
Prawo jazdy kategorii D
Prawo jazdy kategorii E
Udokumentowana praktyka w kierowaniu pojazdami kategorii C
Świadectwo do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych kat. C
Uprawnienia ratownika medycznego
Udokumentowana praktyka w wykonywaniu zawodu ratownika
medycznego
Uprawnienia płetwonurka oraz ratownika w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy w KSRG
Inne uprawnienia techniczne przydatne w PSP
Udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat

Ilość punktów
2
2
5
2
2
2
5
5
5
3
2 (za każde)
3

Udokumentowane szkolenia dla członków OSP
2 (za każde)
Udokumentowany udział w zawodach sportowo-pożarniczych
2
Zamieszkanie na terenie powiatu suskiego (zameldowanie pow. 6 m-cy)
10
Wiek do 25 lat
10
Odbyta zastępcza służba wojskowa lub inna forma zatrudnienia w PSP
10
* - wykształcenie o kierunkach technicznych tj. - mechanika, naprawa i eksploatacja
pojazdów samochodowych, elektryka, elektronika, budownictwo, informatyka.
II ETAP - polega na przeprowadzeniu próby sprawnościowej i wysokościowej.
Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada 2010 r.
w siedzibie KP PSP oraz na stadionie sportowym w Suchej Beskidzkiej.
Początek godz. 900 – zbiórka w KP PSP.
Uwaga: Na test sprawności fizycznej należy przybyć w stroju sportowym. Przed
przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości
(z fotografią) oraz przedstawienia Komisji Kwalifikacyjnej aktualne zaświadczenie lekarskie
od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego –
zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.
Próby sprawnościowe.
Dla kobiet
1. Siady proste z leżenia tyłem.
2. Rzut piłką lekarską (2 kg) z nad głowy.
3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m.
Opis konkurencji:
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.
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.
Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Ćwiczący ustawia się przed linią startu (mety)w pozycji stojącej – obok chorągiewki (klocka).
Na sygnał rozpoczyna bieg 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.

Dla mężczyzn
1. Bieg na 1000 m
2. Bieg na 50 m
3. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej)
Opis konkurencji:
Bieg na 1000 m
Ćwiczący zajmuję 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.
Bieg na 50 m
Ćwiczący zajmuję 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.
Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej)
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 ćwiczeń dozwolona jest praca nóg i tułowia.
Dla kandydatów przeprowadza się dodatkowo próbę wejścia na drabinę mechaniczną (przy
pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75O na wysokość 20 m.
W przypadku nie zaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) za cały
sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną), – co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem
kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę z kandydatem, która jest punktowana w
skali od 1 do 15 pkt.
III ETAP
Do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma punktów
uzyskanych w wyniku testu sprawności fizycznej, punktów za wykształcenie i uprawnienia
oraz uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej) spośród zgłoszonych do postępowania
kwalifikacyjnego kandydatów.
Następnie kandydaci otrzymują w kolejności osiągniętych punktów – skierowanie do
Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego przy Zarządzie Służby Zdrowia MSWiA
w Krakowie, Pl. Inwalidów 3 – gdzie zostaną poddani badaniom psychologicznym, jako
kandydaci do służby w PSP i stażyści.

Po pozytywnej opinii psychologa – kandydaci otrzymują skierowanie do Wojewódzkiej
Komisji Lekarskiej Nr 2 MSWiA w Krakowie, Plac Inwalidów 3, w której zostaną poddani
szczegółowym specjalistycznym badaniom lekarskim. Wojewódzka Komisja Lekarska
wydaje orzeczenie, w którym potwierdza zdolność kandydata do służby w PSP bądź odmawia
kandydatowi zdolności do służby w PSP.
Po uzyskaniu zdolności do służby w PSP i przedstawieniu przez kandydata zaświadczenie
z Krajowego Rejestru Skazanych o niekaralności kandydat zostanie przyjęty do służby
przygotowawczej w PSP na okres 3 lat.
Harmonogram przebiegu procesu naboru:
-

do 29 października 2010 r. – składanie podań i poszczególnych wymaganych
dokumentów przez zainteresowanych
do 4 listopada 2010 r. – przeprowadzenie I etapu naboru
w dniu 9 listopada 2010 r. godz. 9.00 – przeprowadzenie II etapu naboru tj. próba
sprawnościowa i wysokościowa oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
w dniu 15 listopada 2010 r. godz. 11.00 – ogłoszenie wyników naboru.
w dniu 15 listopada 2010 r. godz. 12.00 - skierowanie na badania psychologiczne
i na badania komisyjne do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu
orzeczenia przydatności do służby w PSP.

Nieobecność wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego.
Wyniki poszczególnych etapów oraz ostateczne wyniki naboru, ogłoszone będą nie zwłocznie
po każdym etapie na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej oraz
na stronie internetowej KW PSP Kraków, www.straz.krakow.pl.
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 jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm./,
2/ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października
2005r. /Dz. U. Nr 261 z 2005 r. 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-I100/63/05 z dnia 16.12.2005 r.

