POK.1110.4.2.2016.KK

Słupsk, dnia 23 maja 2016 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne do służby
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
Informacje wstępne:
1. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie
kwalifikacyjne, które ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby
w Państwowej Straży Pożarnej, oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji
i przydatności do pełnienia tej służby.
2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta
Miejskiego PSP w Słupsku, zwana dalej „komisją”.
3. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.
4. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna się z chwilą publikacji ogłoszenia
o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Informacje szczegółowe:
1. Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór, zwany dalej „postępowaniem
kwalifikacyjnym” do służby w Państwowej Straży Pożarnej: 3 etaty.
2. Nazwa stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta (docelowo: starszy
ratownik – kierowca, starszy ratownik), bezpośrednio związane z działaniami ratowniczogaśniczymi.
3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej PSP w Słupsku.
4. Rodzaj rozkładu czasu służby: zmianowy (zmianowy rozkład czasu służby strażaka polega na
wykonywaniu zadań służbowych i pełnieniu dyżurów, trwających nie dłużej niż 24 godziny, po
których następują co najmniej 24 godziny wolne od służby).
5. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „kandydatami”:
1) służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski,
2) niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3) korzystający z pełni praw publicznych,
4) posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
5) zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP.
6. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
1) posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do
kobiet) - wymóg wynikający z art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016r. poz. 603, ze zm.),
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2) w naborze preferowani będą kandydaci o wysokiej sprawności fizycznej, posiadający prawo
jazdy kat. C oraz uprawnienia przydatne w Państwowej Straży Pożarnej (szczegółowy wykaz
określono w opisie I etapu postępowania kwalifikacyjnego).
3) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej, warunkujące udział kandydata od
dnia przyjęcia do służby w działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez
Państwową Straż Pożarną, a ponadto wynikające z wymogów programu szkolenia
podstawowego w zawodzie strażak (KG PSP w Warszawie, z dnia 6 lutego 2013r.):
a) co najmniej ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży
Pożarnej lub równorzędne,
b) co najmniej ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażakówratowników Ochotniczej Straży Pożarnej lub równorzędne,
c) co najmniej ukończony, ważny przynajmniej do 31 października 2017r., kurs w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy, zgodny z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia
8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
757, z późn. zm.)
4) zameldowanie na pobyt stały, co najmniej przez 1 rok na terenie Powiatu Słupskiego lub
Miasta Słupska – wymóg mobilności wynikający z pragmatyki służbowej w PSP.
7. Podstawowe wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
2) życiorys,
3) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej
kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
4) kopie 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 przepisami
o ochronie danych osobowych,
7) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń
fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testów
sprawności fizycznej; UWAGA! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych i okazać przed przystąpieniem do testu sprawności
fizycznej (2 etap postępowania kwalifikacyjnego).
8. Dodatkowe wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, kopie tych stron
książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje
o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (wpis przeniesiony do rezerwy) lub
zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
2) podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników z poszczególnych etapów
postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej
Komendy Miejskiej PSP w Słupsku i w jej siedzibie, w formie zestawienia tabelarycznego
zawierającego numer identyfikacyjny kandydata, wynik osiągnięty przez kandydata,
3) podpisane oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszeniu roszczeń
do Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego
wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego,

Strona 2 z 12

4) kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego
strażaków ratowników OSP bądź równorzędnego,
5) kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu ratownictwa
technicznego dla strażaków ratowników OSP bądź równorzędnego,
6) kopię zaświadczenia o posiadaniu co najmniej kwalifikacji ratownika, ważnego przynajmniej
do 31 października 2017 roku, zgodnego z wymaganiami określonymi w „Ustawie z dnia
8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym” (Dz. U. z 2013 r. poz. 757,
z późn. zm.),
7) zaświadczenie z Urzędu Miejskiego (Gminy) potwierdzające fakt zameldowania na pobyt
stały na terenie Powiatu Słupskiego lub Miasta Słupska.
9. Druki oświadczeń, o których mowa ust. 7 pkt 6-8 oraz ust. 8 pkt 2-3 należy pobrać ze strony
internetowej Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, Biuletynu Informacji Publicznej, lub w pokoju
nr 207 (sekcja ds. organizacyjno-kadrowych), ul. Młyńska 2, tel. 059 842-40-01 wew. 232.
10. Podanie oraz inne dokumenty należy wypełnić dokładnie i czytelnie. Pisownia imion i nazwisk
powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym (tymczasowym zaświadczeniu
tożsamości) lub metryce urodzenia.
11. Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację:
„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” - data, własnoręczny podpis.
12. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
13. Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana
zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części wymagane dokumenty
i oświadczenia (ust. 7 pkt 1-8 i ust. 8). W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to
takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
14. W celu ochrony danych osobowych każdemu kandydatowi nadawany jest przez komisję numer
identyfikacyjny, wykorzystywany podczas całego postępowania kwalifikacyjnego.
15. Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1) postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
a) ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym,
b) test sprawności fizycznej,
c) rozmowa kwalifikacyjna,
d) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej.
2) Z uwagi na szczególne predyspozycje oraz wymagania, jakie powinien posiadać strażak na
stanowisku bezpośrednio związanym z działaniami ratowniczymi postępowanie
kwalifikacyjne obejmuje dodatkowo następujące etapy:
a) test wiedzy,
b) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia),
c) sprawdzian z pływania.
3) Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w pkt 1
ppkt. b-c oraz pkt 2:
a) kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość;
b) komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego
etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.
16. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego:
1) Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zamieszczone w formie
ogłoszenia:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku, http://kmpspslupsk.bip.gov.pl/,
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b) na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
http://www.straz.slupsk.pl/,
c) w siedzibie jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń, na parterze
w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, ul. Młyńska 2.
d) Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.
2) Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 59 842-40-01 w. 232
(sekcja organizacyjno-kadrowa), w godz. 8.00 – 15.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.
17. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
1) Wymagane dokumenty wymienione w ust. 7 pkt 1 - 8 oraz ust. 8 należy:
a) składać osobiście, w zamkniętych/zaklejonych kopertach podpisanych imieniem
i nazwiskiem - z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY W PSP – Nazwisko i imię" w siedzibie
urzędu przy ul. Młyńska 2 w Słupsku, II pięto, w sekretariacie (pomieszczenie nr 203), od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych,
b) lub przesłać na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk (liczy się data wpływu do KM PSP w Słupsku, a nie data
stempla pocztowego).
2) Termin składania wymaganych dokumentów: do 6 czerwca 2016r., do godz. 15.00.
18. Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych
etapów postępowania kwalifikacyjnego:
1) Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres do
12 miesięcy od zakończenia procedury naboru, zaś dokumenty pozostałych kandydatów
przez okres 14 dni.
2) Oferty (aplikacje) kandydatów niewyłonionych (zdyskwalifikowanych) w postępowaniu
kwalifikacyjnym, możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku
naboru.
3) Po upływie w/w terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
19. Poniżej przedstawiono etapy postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem ich kolejności
i przebiegu, w tym systemu punktacji, z uwzględnieniem preferencji z tytułu posiadanego
wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:
Etap 1 – Ocena dokumentów
Komisja dokonuje oceny dokumentów, o których mowa powyżej (ust. 7 pkt 1 - 8 oraz ust. 8),
która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych
w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Komisja dokonuje oceny dokumentów jw. w dniach 7÷8 czerwca 2016r., bez udziału
kandydatów. W dniu 9 czerwca 2016r., nie wcześniej niż o godz. 15.00 komisja opublikuje listy
kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. do testu
sprawności fizycznej.
Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego
wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest
równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.
Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie
punktowym, który jest określony poniżej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania
wynosi 60.
System punktowy - stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do
służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:
1) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy
– 5 punktów;
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2) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający
(podoficerski) – 20 punktów;
3) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe
w zawodzie strażak – 20 punktów;
4) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik
pożarnictwa – 25 punktów
5) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier
pożarnictwa – 30 punktów;
6) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP – 10 punktów;
7) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT – 15 punktów;
8) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT+RW
– 20 punktów;
9) wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane
w SGSP – 15 punktów;
10) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757,
z późn. zm.) – 15 punktów;
11) wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym
stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów;
12) prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów;
13) prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów;
14) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów,
nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie, m.in.:
a) kurs pilarza - 1 punkt,
b) uprawnienia stermotorzysty - 2 punkty,
c) uprawnienia ratownika WOPR - 2 punkty,
d) uprawnienia sternika motorowodnego - 2 punkty,
e) certyfikat osoby wykonującej czynności sygnalisty-hakowego – 2 punkty,
f) uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego: podesty samojezdne - 4 punkty,
g) uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego: żurawie przenośne - 4 punkty,
h) uprawnienia do przewozu rzeczy - 3 punkty,
i) uprawnienia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności
pow. 350 cm3 gazami lub cieczami: propan - butan, gazy oddechowe – 5 punktów,
j) uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego – 3 punkty,
k) kwalifikacje co najmniej w zakresie nurkowania rekreacyjnego określone dla płetwonurka
wymagającego nadzoru (dla poziomu 1. płetwonurkowania) w Polskiej Normie nr PN-EN
14153-1:2005 albo kwalifikacje nurka III klasy w rozumieniu ustawy o wykonywaniu prac
podwodnych – 3 punkty,
l) wyszkolenie pożarnicze - ukończone szkolenie dotyczące pracy w skafandrach suchych
– 2 punkty,
15) dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub
na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży
Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony
nabór – 15 punktów.
Sposób liczenia punktów:
1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1–8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą
wartością punktową;
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2) 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;
3) kwalifikacje wymienione w pkt 6–8 oraz w pkt 12–14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska
związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Wyjaśnienie użytych skrótów:
 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 OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz
ratownictwa na wodach,
 SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
Etap 2- testy sprawności fizycznej
Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych,
które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Wyniki uzyskane z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które uznaje się za
pozytywne, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji 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).
Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu
potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu (informacje
szczegółowe: ust. 7 pkt 9 - druk do pobrania ze strony internetowej, BIP Komendy Miejskiej PSP
w Słupsku lub w pomieszczeniu nr 207 (w sekcji ds. organizacyjno-kadrowych).
Dopuszcza się zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, na innym druku niż
wyżej określonym, jednakże z obowiązkowym zapisem, że dana osoba „posiada / nie posiada*
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych związanych z postępowaniem
kwalifikacyjnym** prowadzonym przez Komendę Miejską PSP w Słupsku.
**Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: próbę wydolnościową (zmodyfikowana metoda harwardzka), próby
sprawnościowe: podciąganie na drążku, bieg na 50m, bieg na 1000m, a ponadto: sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)
i sprawdzian z pływania 50m.

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku dla potrzeb prowadzonej rekrutacji do służby w PSP.”

Próba Wydolnościowa
1) Próba wydolnościowa zostanie przeprowadzona na terenie Ośrodka Szkolenia PSP w Słupsku,
ul. Młyńska 2a, w dniu 13 czerwca 2016 r., rozpoczęcie nastąpi o godzinie 9.00.
2) Próba wydolnościowa to zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard step-up test”)
przeprowadzona zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 października 2005 roku 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).
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3) Przy próbie wydolnościowej obowiązuje kryterium określone w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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).
4) Wyposażenie:
a) stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,
b) stopień o wysokości 40 cm - dla mężczyzn,
c) stoper,
d) metronom.
5) Wykonanie próby:
a) badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
b) metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,
c) czas trwania pełnego ćwiczenia:
- 4 minuty dla kobiet,
- 5 minut dla mężczyzn.
6) W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.
7) Opis próby:
Przed przystąpieniem do próby należy badanemu wyjaśnić sposób jej wykonania, można
pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść.
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.
8) W próbie wydolnościowej obowiązuje jedna możliwość podejścia do próby.
9) Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy.
10) Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca
badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po
zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz 4 minuty (3 pomiary przez 30 sekund).
11) Wskaźnik sprawności - FI oblicza się według następującego wzoru:
ܿܿܽ݀݊ݑ݇݁ݏ ݓ ݕܿܽݎݏܽݖℎ  ݔ100
=ܫܨ
2 ܿ݁ݖݎݐ ܽ ݉ݑݏ ݔℎ ݎܽ݅ ݉óݐ ݓęܽ݊ݐ
12) Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę
wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu około 20 sekund nie jest w stanie
skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik
wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania
ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.
13) Podczas próby wydolnościowej prowadzi się „kartę próby”. Wyniki próby okazuje się
kandydatowi, który potwierdza własnoręcznym podpisem wynik.
14) Do prób sprawnościowych dopuszcza się wszystkie osoby, które w próbie wydolnościowej
osiągnęły wskaźnik wydolności na poziomie minimum 80.
15) Nie przystąpienie do próby wydolnościowej lub nie uzyskanie wymaganego minimum oznacza
brak zaliczenia całej części sprawnościowej postępowania kwalifikacyjnego, co skutkuje również
nie dopuszczeniem do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
16) Komisja po zakończeniu próby wydolnościowej, przygotowuje z jej przebiegu protokół z listą
osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do prób sprawnościowych.
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Próby Sprawnościowe
1) Próby sprawnościowe to:
a) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej),
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) - ramiona
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Rozpoczęcie próby następuje na znak oceniającego.
Kandydat wykonuje podciągnięcia tak, by 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.
b) bieg na 50 m,
c) bieg na 1000 m,
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niską lub stojącą) przed linią startu. Na donośny sygnał
„startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii
mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.
2) Popełnienie pierwszego falstartu w biegach skutkuje natychmiastowym ostrzeżeniem, po
którym ponowne popełnienie falstartu skutkuje dyskwalifikacją.
3) Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców.
4) Dopuszcza się używanie rękawic w próbie sprawnościowej podciąganie na drążku.
5) W próbach sprawnościowych obowiązują dwie możliwości podejścia do próby, zalicza się wynik
korzystniejszy. Drugie podejście do próby następuje w czasie ustalonym przez przewodniczącego
komisji ds. postępowania kwalifikacyjnego.
6) Kryteria i zasady oceniania prób sprawnościowych nie są jednolite dla kobiet i mężczyzn.
7) Kryteria oceny prób sprawnościowych oraz skalę punktową określa załącznik nr 1.
8) Maksymalna ilość punktów do uzyskania w próbach sprawnościowych wynosi 18.
9) Rozpoczęcie pierwszej próby sprawnościowej - podciąganie na drążku nastąpi w dniu
13 czerwca 2016r., bezpośrednio po próbie wydolnościowej, na sali gimnastycznej Ośrodka
Szkolenia PSP w Słupsku, przy ul. Młyńskiej 2a, w czasie wskazanym przez przewodniczącego
komisji ds. postępowania kwalifikacyjnego.
10) Natomiast pozostałe konkurencje - bieg na 50m i 1000m - w dniu 15 czerwca 2016r. na
Stadionie 650-lecia przy ul. Madalińskiego 1 w Słupsku, od godz. 9.00.
11) Przejazd na test sprawnościowy: bieg na 50 m i bieg na 1000m, na Stadion 650-lecia przy
ul. Madalińskiego 1 w Słupsku, organizowany jest we własnym zakresie przez kandydata.
12) Nie przystąpienie do którejkolwiek z prób sprawnościowych lub nie uzyskanie wymaganego
minimum w poszczególnych próbach sprawnościowych oznacza brak zaliczenia całej części
sprawnościowej postępowania kwalifikacyjnego, co skutkuje również nie dopuszczeniem do
kolejnych etatów postępowania kwalifikacyjnego.
13) Komisja po zakończeniu próby sprawnościowej, o której mowa pkt 9, przygotowuje z jej
przebiegu protokół z listą osób zakwalifikowanych do kolejnych prób sprawnościowych,
w terminie do 14 czerwca 2016r. do godz. 15.00, z zastrzeżeniem pkt 15.
14) Komisja po zakończeniu prób sprawnościowych, o której mowa pkt 10, przygotowuje z jej
przebiegu protokół z listą osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania
kwalifikacyjnego, w terminie do 16 czerwca 2016r. do godz. 15.00, z zastrzeżeniem pkt 15.
15) Na stronie internetowej, BIP, tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Słupsku zamieszczona
zostanie lista osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania
kwalifikacyjnego wyłącznie z podanym numerem indentyfikacyjnym.
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Etap 3 - Sprawdzian z lęku wysokości
1) Sprawdzian z lęku wysokości odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016r., bezpośrednio po próbie
wydolnościowej, na terenie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, przy ul. Młyńskiej 2, w czasie
wskazanym przez przewodniczącego komisji ds. postępowania kwalifikacyjnego.
2) Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat
samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75O i zszedł z niej.
3) Stwierdzony podczas wykonywania próby lęku wysokości, objawiający się w szczególności
problemem w sprawnym wejściu i zejściu oraz związanym z tym zachwianiem równowagi,
dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania.
4) W sprawdzianie z lęku wysokości obowiązuje jedna możliwość podejścia do sprawdzianu.
5) Komisja zamieszcza do dnia 14 czerwca 2016r. do godz. 15.00 na stronie internetowej, BIP,
tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Słupsku listę osób zakwalifikowanych
/ niezakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego / prób
sprawnościowych, wyłącznie z podanym numerem indentyfikacyjnym.
Etap 4 - Sprawdzian z pływania
1) Kandydatów z listy rankingowej poddaje się sprawdzianowi z pływania w liczbie po próbach
sprawnościowych i akrofobii.
2) Sprawdzian z pływania planowany jest na dzień 20 czerwca 2016r. na pływalni krytej SOSIR
w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 99. Zaznacza się, że ww. termin może ulec zmianie. Godzina
rozpoczęcia sprawdzianu z pływania zostanie podana w komunikacie komisji po III etapie
postępowania kwalifikacyjnego.
3) Przejazd na pływalnię SOSiR w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku organizowany jest we
własnym zakresie przez kandydata.
4) Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m,
dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do
momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.
5) Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy
sprawdzian odbywa się na basenie o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej
długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.
6) Zatrzymywanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu lub przepłynięcie wymaganego
dystansu w czasie dłuższym niż 60 sekund powoduje nie zaliczenie sprawdzianu.
7) Sprawdzian z pływania odbywa się w stroju kąpielowym i czepku bez przyrządów pomocniczych.
Dopuszcza się używania okularów pływackich i zatyczki na nos.
8) W sprawdzianie z pływania obowiązuje jedna możliwość podejścia do sprawdzianu.
9) Komisja zamieszcza w terminie do 21 czerwca 2016r. do godz. 15.00 na stronie internetowej,
BIP, tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Słupsku listę osób zakwalifikowanych
/ niezakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego (testu wiedzy)
wyłącznie z podanym numerem indentyfikacyjnym.
Etap 5 - Test wiedzy
1) Test wiedzy zostanie przeprowadzony 22 czerwca 2016r. o godz. 9.00 w Komendzie Miejskiej
PSP w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2 (I piętro).
2) Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.
3) Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej
i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie
kwalifikacyjne.
4) Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej.
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5) Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest
prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku
nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż
jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.
6) Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.
7) Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który
podczas testu:
a) korzysta z pomocy innych osób;
b) posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub odbioru informacji lub korzysta
z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;
c) rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w ppkt a-b.
8) Do pomieszczenia, w którym odbywa się test wiedzy można wnieść jedynie dokument
tożsamości i przybór do pisania. W trakcie testu wiedzy obowiązuje zakaz posiadania telefonów
komórkowych, kalkulatorów, tablic matematycznych, innych pomocy naukowych oraz urządzeń
pozwalających na rejestrację, wyświetlanie bądź transmisję głosu lub obrazu.
9) Każda z osób przystępujących do testu wiedzy zajmuje wskazane miejsce i kładzie na ławce
dokument tożsamości.
10) W trakcie trwania testu wiedzy nie można wychodzić z pomieszczenia.
11) Przewodniczący komisji przerywa test wiedzy i unieważnia jego wyniki w odniesieniu do osoby,
która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg testu wiedzy innym zdającym.
Informacje na ten temat powinny znaleźć się w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
12) Komisja zamieszcza w terminie do 22 czerwca 2016r., nie wcześniej niż o godz. 15.00 na stronie
internetowej, BIP, tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, listę osób
zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego
(rozmowy kwalifikacyjnej) wyłącznie z podanym numerem indentyfikacyjnym
Etap 6 - Rozmowa kwalifikacyjna
1) Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016r., od godz. 9.00 w Komendzie
Miejskiej PSP w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2.
2) Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
a) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
b) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
c) zdolność analitycznego myślenia,
d) umiejętność planowania i organizowania pracy.
3) Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia
kandydata.
4) Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów
wymienionych w pkt 2 wynosi 12,5.
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.
6) Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej
26 punktów ustalonych w sposób określony w pkt 5.
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7) Komisja do dnia 24 czerwca 2016r. nie wcześniej niż o godz. 15.00 zamieszcza na stronie
internetowej, BIP, tablicy ogłoszeń Komendy Miejskiej PSP w Słupsku, listę osób z wynikami
uzyskanymi przez nie w rozmowie kwalifikacyjnej, wyłącznie z podanym numerem
indentyfikacyjnym, wraz z informacją w zakresie kwalifikacji kandydatów do kolejnego etapu
postępowania kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony
nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Etap 7- Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej
1) Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów,
z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej
Straży Pożarnej.
2) Skierowanie kandydatów, o których mowa w pkt 1, na badania nastąpi w terminie uzgodnionym
z komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
3) 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.
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego
1) Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata
negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub
nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego,
wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2) Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, tj.: ocenie złożonych dokumentów
związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, testu sprawności fizycznej, sprawdzianu lęku
wysokości (akrofobia), sprawdzianu z pływania, teście wiedzy i rozmowie kwalifikacyjnej,
komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami
indywidualnych ocen kandydatów Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku, w terminie do 28 czerwca 2016r. Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny
kandydatów stanowią:
a) numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów,
b) załączone arkusze indywidualnej oceny kandydatów,
c) wskazanie członków zespołu i ich podpisy.
3) Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy
punktów.
4) W przypadku, gdy dwóch i więcej uczestników postępowania kwalifikacyjnego uzyska taką samą
sumę punktów, o których mowa w pkt. 3, o miejscu na liście decyduje wyższa suma punktów
z prób sprawnościowych, obliczonych na podstawie załącznika nr 1, a następnie suma punktów
z testu wiedzy, a następnie punktów preferencyjnych.
5) Po zakończeniu etapu „Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej”, komisja przedkłada Komendantowi Miejskiemu Państwowej
Straży Pożarnej w Słupsku listę kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży
Pożarnej.
6) Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej
Straży Pożarnej.
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7) Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej
i w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
oraz na tablicy ogłoszeniowej w jej siedzibie.
Informacje dodatkowe:
1) Terminy, miejsca przeprowadzania kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz
osiągnięte wyniki przez kandydatów, zamieszczane będą:
a) na stronie internetowej KM PSP w Słupsku, http://www.straz.slupsk.pl/,
b) Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej PSP Słupsku:
http://kmpspslupsk.bip.gov.pl/
c) na tablicy ogłoszeń, na parterze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku, ul. Młyńska 2.
2) Terminy poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego nr 2-6 mogą ulec zmianie
z powodu np. niekorzystanych warunków atmosferycznych lub innych. Ewentualne zmiany
terminów będą niezwłocznie umieszczane na w/w stronach oraz tablicy ogłoszeń (jak w pkt 1).
3) Dopuszcza się przeprowadzenie nie więcej niż dwóch etapów postępowania kwalifikacyjnego
w jednym terminie (jednego dnia). Przewiduje się również przeprowadzenie II etapu
postępowania "Próby sprawnościowe" w dwóch terminach.
4) Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku może wnieść do
przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów
postępowania kwalifikacyjnego lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po
jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości.
Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia
otrzymania pisemnego zastrzeżenia. Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat
zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Załączniki:
1) tabela punkowa – próby sprawnościowe (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
5) oświadczenie - zgoda na publikację wyników z poszczególnych etapów postępowania
kwalifikacyjnego,
6) oświadczenie o dobrowolności przystąpienia do naboru i nie wnoszeniu roszczeń do
Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego
wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego,
7) formularz - zaświadczenie lekarskie.
Opracował: mł.bryg. K. Kusz, z uwzględnieniem przepisów:
a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 603, ze zm.),
b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 30),
c)
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
(Dziennik Ustaw rok 2005 nr 261 poz. 2191, ze zm.).
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