
Z A T W I E R D Z A M

spetnia6 wymagania okre5lone w art.
1 (Dz, U. 22013 r. poz. 1340, zp62n.

Blonie, dn. 31 .03.201CI roku

Ogloszenie
o naboze do sNuiby pzy

Powiatowej
Warszawskim Zachodnim
uf. Lesznowska20a, Blonie

Komendant Pahstwowej Strazy w Powiecie Warszawskim Zachbdnirn
z/s w Bloniu oglasza nabor sluzby pzygotowawczej w
1. liczba kandydatow do pzyjgcia do
2. stanowisko: stazysta,
3. rozklad czasu sluzbv:

: starszy ratownik,
zmianowy 24148 godzin,

4. miejsce pelnienia : Jednostka Ratowniczo-G w Bloniu.

Kandydat do w Paristwowej Stra2y Po2arnej
28 ustawy z dnia 24 sierpni
zm.)

1991 r. o Panstwowej Strazy

Wymagania
o

o

o

o

a

posiadanie polskiego,
korzystanie z pelni publicznych,
posiadanie ia co najmniej Sredniego,
niekaralnoSi za lub pzestgpstwo
posiadanie fizy cznej i psych icznej do ia sluzby,

Nabor do sluzby
Komendanta Powiatoweqo
w Bloniu.

pzeprowadzi czteroosobowa
ristwowej Strazy Pozarnej w

Postqpowanie kwal jne ma na celu ustalenie,
sluzby w Panstwowej Pozarnej, oraz okre6lenie jeg
i przydatnosci do pelnien sluzby w Pafistwowej Stra2y
i jawny z zachowaniem konkursu.

Kandydat do sluiby jest zNoiyc nastgpujEce
1. podanie o przyjqcie do w PanstwowejStrazy
2. zyciorys;
3. kserokopie:

Swiadectw pracy lu sluzby z poprzednich miejsc
pozostawal w
dokumentow

pracy lub sluzby,
posiadane

umiejqtnosci,

Straiy Poiarnej
siedzibqw Bloniu

dokumentu posiadanie
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ich sklad
za zqodnoSc z orvqinalem" = data, wlasnorecznv podpis
4. oSwiadczenie o wyrazaniu zgody na pzetwarzanie osobowych niezbqdnych do reqlizacji

procesu postgpowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ami o ochronie danych osobowych;
5, oSwiadczenie o kozystaniu z pelni praw publicznych;
6. oSwiadczenie o niekaralno6ciza przestgpstwo lub
7. za6wiadczenie lekarskie o braku przeciwskazafi do wykonywania 6wiczei fizycznyclr,

wystawione nie wczeSniej ni2 30 dni pzed dniem a do pr6by wydolnosciowej i proby
powinno byd wystawione z dat4 nie
w terminie pozniejszym, najpbznit;j

sprawno6ciowej (z uwagi na kalendaz konkursu
wcze6niejszqni|ll kwietnia 2016 roku, moze by6 dos
do dnia 6 maja 2016 roku);

Dokumenty wymienione w pozycjach'. 1 ,2, 4,5,6 y by6 wlasnorgcznie podpisane.

. Dokumenty powinny byc ulozone wg podanej
,,NABOR DO SI-UZBY - imie i nazwisko".

i, w zamkniqtej kopercie z napisenr:

dokumentow w terminie dnia

Warszawskim Zachodnim /s w Bloniu przv ul. 05-870 Blonie. w ssh $00-'1$tto
osobi6cie lub za po6rednictwem poczty, Za dokumenty w terminie uznaje sig dokumenty, ktore

Warszawskim Zachodnim /s w Bloniuwplyngly do siedziby Komqndy Powiatowej PSP w
do dnia '15 kwietnia 2016 r. do godziny 1500, Dokumenty nie w terminie nie bgd4 rozpatryWane

Po zloZeniu
zeslana

w dokumentach re adres

ne dane osobowe nr iden
MOWA WVZE|.

W pzypadku zlohenia dokumentow niekompletnych
kolejnego etapu postgpowania kwalifikacyjnego.

kandydat nie bgdzie zakwalifikowapy do

Postgpowanie kwalifikacyjne wobec kandydata ko sig z chwilq uzyskania pzez kandydata
ia kwalifikacyjnego lub niepzystqpienianegatywnego wyniku z ktoregokolwiek z etap6w postg

pzez kandydata do ktoregokolwiek etapu postgpowania
o postgpowaniu kwalifikacyjnym.

jnego, wymienionego w ogloqzeniu

Doku me n ty kan dyd atow, klorzy n ie zakwal if i kowal i si gdlo kolejnych etapow postgpowania hgdzie
mozna odebrad w terminie I dni od dnia zakofrczenia
terminu nieodebrane dokumenty zostanq komisyjnie zn

ania kwalifikacyjnego, Po uplywie tego

Postqpowanie rekrutacyjne jest czteroetapowe i sklada z nastgpujEcych etapow:
kreSlenia ilo6ci punktow za posiadanie1. weryfikacji kompletno6oi zlozonych dokumentow oraz

uprawnien i specjalnosci,
2. pisemnego testu wiedzy,
3, proby wydolnoSciowej i oceny sprawno6ci fizycznq,
4. rozmowy kwalifikacyjnej,

kwalifi okazania
osobisteoo
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I ETAP
ocena (andydata na podstawie dokumentow

W I etapie postgpovfania Komisja Rekrutacyjna przeglqdu i sprawdzenia kompletnoSr:i
dokumentow zlozonvch kandydata, nastqpnie oceny spelnienia przez niego wyrpagah
okre6lonych w ustawie, a oceny dokument6w posiadanego wyksztalcen ia, kwalifikac ji
i okre6lenia zwiqzanej z liczby punktow za 5lne uprawnienia oraz sumy purfrktovr.
I etap bqdzie y w dniach od 18 kwietnia 6 roku i zostanie zakoriczony najpBznbj
w dniu 22 kwietnier 2016

SYSTEM PUNKT

1 )
2)
3)
4)
5)
ol
7)
B)
e)

wyszkolenie
wyszkolenie
wyszkolenie
wyszkolenie
wyszkolenie
wyszkolenie
wyszkolenie
wyszkolenie

w PSP - ukoficzony kurs
w PSP - ukonczony kurs uzu
w PSP - ukonczone szkolenie
w PSP - posiadanie tytulu
w PSP - posiadanie tytulu
w OSP - ukoficzone SP+KPP - 0 pkt;
w OSP - ukoriczone SP+KPP+
w OSP - ukoficzone SP+KPP+

- 15 pkt;

l '  - 15 pkt;
+RW - 20 pkt;
bezpieczeristwawyksztalcenie wyzsze: inzynier w specjalnoSci inzyni

w SGSP - 15;pkt ;
10) uprawnienia do wykorfywania zawodu ratownika med

z dnia 8 wrze5nia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie
zm.) -  15 pkt ;

1 1) prawo jazdy kat. C lub pE - 10 pkt;1 1) prawo jazdy kat. C lub pE - 10 pkt;
12) prawo jazdy [rat. CE i qD - 15 pkt;
13) kwalifikacje do obstugilnqdzefi transportu bliskiego, u'

(podnoSniki) - 5 pkt;

za kwalifikacjr: wymienione w pkt 1-8 przyznaje siq
wartoSciq punktow4
w pzypadku prosiadanil przez kandydata kwalifikacjiwyrr
sumuje sig, z ,zastrzezef iem, 2e jeleli ich suma jest wiqk
za kwalifikacje wymienione w pkt 11-12 pzyznaje siq

14) patent sternik:a motorolvodnego lub stermotozysty - 5 p

Sposob liczenia Frunkt6w:
maksymalna liczba punl5tow mozliwa do uzyskania t ,

y jedynie z jednego tytulu, z ttJylszq

rnychwpkt6-8 o"azw pkt9i10, $unk1y
niz 30, to pzyjmuje sig 30 punktQw,
ity jedynie z jednego tytulu, z ttJy2szq

pozarowego uzypkane

, o ktorym mowa w art, 10 qstauy
y (Dz, U. 22013 r.poz.757 ,zpo2n.

i: lP - podesty ruchome pzejpzdne

wartoSciq punktowq.

Wyjasn ienie uzytych skrotoyV:
SGSP -Szkola Glowna Sluflby Pozarniczej
OSP -Ochotnic:za Straz Flozarna
KPP -kurs w zarkresie kwflifikowanej pierwszej pomocy
SP -szkolenie podstawqwe strazakow ratownik6w OSP
RT -szkolenie z zakresq[ ratownictwa technicznego dla r ratownikow OSP



RW -szkolenie

Informacja o
opublikowana na stronie i
w siedzibie Komerndy
22 kwietnia 2016 roku do
bedzie udzielana telefon

w siedzibie Komencly Powi
w Bloniu przy ul.

i Paristwowej Straiiy
postqpowanie kutalifikacyj
zawierajq 4 propoz:ycje
zadania kandydal.onti do
odpowiedzi niepratuid
pzyznaje siq punktu.

Przewodniczqcy
w te6cie wiedzy k,andydata

korzysta z pomocy inn
posluguje siq
pomocniczych, ktore
ralacozakloca

Maksymalna i loStl
W pzypadku

z testu wiedzy. U,zyskanie
rekrutacji.

lnformacia o
ooublikowana na stronie
Komendy Powiato'wej
w Bloniu, ul, Les:znowska
z testu wiedzy nire llqdzie

Ocena sprawnoSici
1. probq wydolno6ciowq
2. probg wysoko$ciow4

ratownik6w
oraz ratownictwaa wodach

kandydatow do ll
(zakladka oferty

i PSP w Powiecie W
y 1500. lnformacja o wy

ll etap skllada siq z pisemnego testu wiedzy i
j Paristwowej Strazy Pozarn

20a.

Test wiedzv sklad siq z 20 pytah zwiqzanych z
j oraz z wykonywanymi

, zwanych dalej ,,pytaniami bl
owiedzi, z ktorych tylko jedna

przyznaje siq 1 punkt. W
albo udzielenia wiqcej niz

ii Rekrutacyjnej lub
sluzby, ktory:
osob,

ami sluzqcymi do pzekazania lub
zostaly dopuszczon e Wzez
testu, w inny sposob niz

Pozytywny wynikz testu wiedzy osiqga
z testu wiedzy wynosi 20.

iazudzialu w teScie,
ywnego wyniku z testu

lifikowaniu kandydat6w do
i (zakladka ofefty p

j Strazy Pozarnej w
, najpozniej do 29 kwietnia 20

telefonicznie,

III ETAP
ocena sprawno6ci

obejmuje:
wg zmodyfikowanej metody

OSP z

II ETAP
test wiedzy

postqpowania rekrutacYjnego
) oraz wywieszona na tablicY

Zachodnim z/s w Bloniu
I etapu postqpowania re

siq 27 kwietnia 2016 roku o godzi
w Powiecie Warszawskim Zachod

azkami na stanowisku, ktorego

poprawna. Za poprawne
nieudzielenia odpowiedzi,

odpowiedzi na pytanie

go inny czlonek wykluczajq z

do wykozystania,
wyzej.

kt6ry uzyska co najmniej 11

eliminuje kandydata do kolejnego

oraz wywieszona na tablicY

6 roku do godz. 9oo. Informacja o

ardzkiej,

900
zls

ochrony

" i trwa 25 minut, Pytania

informacji lub kozysta z

i do sluzby pzyznaje sig 0

, lll etapu postepowania

Warszawskim Zachodnim z

la
-  r i e

en
0E



3. test sprawnoSr:i fizYcznqj:
a. podciipanie siq na drqzku,
b. bieg nra 50 m,
c. bieg na 1000 m,

Przy wszystkich etapach oc$ny sprawno6ci fizycznqobecny bqdzie Powiatowy Koordynator Ratowipictwa
Medycznego lub instruktorf ratownictwa medycznego, wymienieni strazacy posiadajq upraw[ienia
ratown ikow medycznych,

Czq6c I

Cze6c ll
bieq na dvstansie 50 m oratl1000 m

Zasadv p rzeprowad 4r1t i a
probv wvdol n o5ciowei zmod yfi kowarqlnetod E h arward zkE

(,,Harvard step-up teq!)

Probg przeprowad{a sig w stroju gimnastycznym przy uzyciu metronomu nastawionego rta rylm
120 uderzefr na minute:

Bieg na dystansie 5p m i 1000 m odbqdqsiq na boisku z:najdujqcym siq na tylach budynku tliceun
Og6lnoksztalc4cego iGimrfazjum przy ul. Okrzei w Bloniu, w sqsiedztwie Parku Bajka w dniu 1'f maia
2016 roku o godzinie 9oo.

Przejazd na boiskQ organizowany jest we wlasnym zakresie pzez kandydata,
bardzo n iekozystny'ch war\trnkow atmosferycznych biegi odbqld q siq w in nym terminie.

proba dla mqlczyzn polega na rytmicznym wchodzeniu na stopieri o wysoko6ci40 cm,, czas
pelnego cwiczenia wynpsi 5 minut,
proba dla kobiet polegp na rytmicznym wchodzeniu
pelnego cwiczenia wynosi 4 minuty.

Pzed pzys;tqpieniEm do proby, cwiczqcemu wyja6nia siq sposob jej wykonania, mozna
na wsluchanie siq w rytm mBtronomu oraz kilka pr6bnych werj56. Na haslo ,,raz" (pierwszy takt
iwiczqcy stawia sw4lewq$topq na stopniu, na haslo,,dwa" (drugitakt metronomu)dostawia
do lewej (na stopiern) przy calkowitym wyproScie w stawachr kolanowych i biodrowych, na
(trzeci takt metronomu) staryia lewq stopg na podlodze, a haslt ,,cztery" (czwarty takt metronomu
stopg dostawia do r;topy lewej (na podlogg), przyjmujqc podstawq zasadniczq.

zwo ic
nomu)
.stol)e
t ,,lny"
pra\\/E

Czas tnruania jednpgo cyklu wynosi 2 sekundy.,Jezeli cwiczqcy utrzymuje pzepisowf rytn,
mozna wytqczyc komendQ slownq, Przy probie zmiany rytmu nalezy pomoc iwiczqcemu dorfoSnl m
sygnatem.

Po uptywie czasu finruania pelnego cwiczenia kanclydat siada na kzeSle i wykonywane pq trzY
pomiary czqstoSci llqtna pr[ez 30 sekund, poczEwszy od '1 rrin po zakoriczeniu proby, nastgpnie od 2
minut oraz od 4 minut, ktof'e pzeliczone wedlug ponizszego \,vzoru dajqwynik, bqdqcy wska2ni$iem Fl
wydolnoSci organizmu kan{ydata:
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rc proby w,zalozonym czasie, powinien pzerwac
iczqcy w ciqgu 20 s nie jest w stanie skorygour
latom tym nie zalicza sig proby i nie dopuszcza

Do kolejnego etap{ oceny sprawnosci fizycznei, tj. ppoby wysoko6ciowej,
kandydaci, ktozy osiqgnqvriska2nik wydolnoSci na poziomier rninimum 80 (dobry).

Zasady przeprowad;41ia
Probv wYsoko6ciowlli

czaspracywsx lL ( )0
F I =

2 x suma trzech pomiar6w tqtna

Proba polega na wej5ciu i zej6c,iu po drabinie mechanicznej (przy

asekuracji) nachylonej pod 75" na wysokoSd 20 m, Nlie okre5la sig czasu na wykonanie
Niezaliczenie wej6cia na drabinq mechanicznel jest rownoznaczne z wyeli

rekrutacyjnego, Do kolejnego etapu oceny sprawnoScikandydata z postepowan
, przechodzq jedynie kandyflaci, kl6zy zaliczyli pozytywniepodciqgania sig na dr

wysoko6ciowq.

Test sprawnoSci

Zasady przeprowad4ytia
testu sprawno6ci fizlpZnet

sklada siq z trzech konkurq'nrcji sprawno5ciowych. Kazdy
prawo do dwukrotnego od

Podciqganie siq rra dra7ku
mghczy2ni 12.
kobiety 8 pouttorzen.

Cwiczqcy' :zajmujepozycjg w zwisie na drqzku (nachwytem lub podchwytem) -
w bezruchu, Cwiczqcy wykonujq podciqgniqcia tak, Zeby broda znwyprostowane i

ponad drqzkiem, wraca do
zalicza tylko prarwidlowe

pozycji wyj6ciowej (ramiona wyp4ostowane) i ponawia ewolucjg.
nanie cwiczenia, wymieniajqc kolejne liczby zaliczonych

Podczas wykonywania dozwolona jest praca nog i tulowia.
Do kolejnergo oceny sprawno5ci fizyczne,i, ti. biegu na 50 m,, pzechodzq

kan d yd aci, ktozy' zaliczyli ywnie podciqganie sig na drqzku.

6

pzechodzq j

pelnej

rj
protp

l0rla
I Slig



Bieq na 1000 m.:
mqlczylni w c;zasie nie niz 3 minuty 29 sekund,
kobiety w czasier nie niz 3 minuty 40 sekund,

Cwiczqcy zajmujE staftowq (niska lub stojEca) pzed liniq startu, Na dono5ny
,,start" rozpoczyna bieg. mierzony jest do momentu osiqgniqcia klatkq piersiowq linii mety. F
powoduje powtorzenie Dwukrotny falstart pzez tego samego kandydata eliminuje go z

Informacja rr zakwplifikowaniu kandydatow do kole'jnego, lV etapu postepowania
opublikowana na stronie iriternetowej (zakladka oferty pracy) oraz wywieszona na tablicy
Komendy Powiatowej Parittwowej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z
w Bloniu, ul. Lesznor,vska 2Qa, najpozniej do dnia 13 maja 2016 roku do godz, 9oo. lnformacja o
z oceny sprawno6ci fizycznQj nie bgdzie udzielana telefonicz:nier,

n
n
h

b

IV ETAP
rozmowa kwalifikac;yjna

Rozmowa kwalifik yjna odbqdzie sig 23 maja 2016 roku w siedzibie Komendy
Pafistwowej Strazy w Powiecie Warszawskim Zar;hodnim z/s w Bloniu pzy ul,
20a. Najpozniej r,rr dniu 20 naja 2016 roku na stronie internr-.towej Komendy zostanie opubl

/dywanejgodziny rozmowy kwalifikacyjnej, Informacja o godzinnie rinformacja z podanierm
kwalifikacyjnej nie bt2dzie ana telefonicznie,

Rozmowg pzeprowadzi czteroosobowa Komisja Rekrutacyjna, w trakciektonilj
ocenie podlega6 bqdqw s

motywacja do podjgcia w Panstwowej Strazy Poi:arnej,
umiejgtnosc ia, odbierania i rozumienia informacii w mowie i pi6mie,
formulowania w sposob gwarantujqcy ich zrczumienie,
zdolno56 analitycznego enia,
umiejgtnoSc

Ka2dy czlonrek isji Rekrutacyjnej, po przeprowad:zeniu rozmowy kwalifikacyjnej,
ocenia kandydata. Maks na liczba punktow mozliwa do pzyznania przez czlonka
Rekrutacyj ne j za k:.ai?dy z
Sredniej arytme[yt6;lnsj

wynosi 12,5.Liczbq przyznanych punktow ustala sig na
punktow przyznanych przez poszczegolnych czlonkow

z dokladnoSciq do jrednegomiejsca po pzecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej
kandydat, kt6ry u;:yska co ajmniej 26 punktow ze Srednieij arsymetrycznej, maksymalnie 50 kt6v,r.
Kandydat, ktory uz:ys;kal ni|26 punkt6w nie jest uwzgkidnriany w kwalifikacji kofrcowej,

INFORMACJE KONCOV/E

Informacjar o wyni{ach koncowych postepowania kwalifikacyjnego kandydatow do
zostanie opubliko'wana nastronie internetowej Komendy Powiatowej Pahstwowej Strazy
w Powiecie Warsz:alvskim
ogloszefi Komendy Powia

z/s w Bloniu (zakladtla oferly pracy) oraz wywieszona na
PSP w Powiecie Warszaw:;kinn Zachodnim z/s w Bloniu nai

dnia 25 maia 2016 roku. I je o wynikach koricowych nie bgdqudzielane telefonicznie, nie
kandydatow, ktorzv nE skierowania na badania w celu oceny zdolnoSci fi

w Pahstwowej Strazy Pozarneij,

tcr
d,r)

postqpowania,
Do kolejnego etapu postgpowania, tj. rozmowy kwralifikacyjnej, przechodzq jedynie

ktorzy zaliczyli po;:ylywnie fieg na 1000m.

i psychicznej do pe*nrienia
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i psychicznej do Pelnienia

'n postepowaniu kwalifikacyinyrm w celu oceny zdolnoSci
zby w Paristwowej Stra2y Po2:arrrej zostanie skierowanych 2kt

ktorzy otzymali naji liczq punktow, ZdolnoSc psychic:zna zostanie oceniona w trakcie
w Poradni Psychololgicznej Glownej Stuzby PoZarniczej
w Warszawie, nettomiast
Lekarskq Ministerstwa SPr

fizy czna zostan ie oce nr ion a pzez ltfiazowieckq Rejonowq

W pzypadku, gdy
Lekarskiej MSW z:ostanie ozeczenie o niezdolnoSt;i do sluzby dla skierowanego kandyd

badania kierowanY jest ny kand yd at z naiwyZszql iczbE. uzyskanych pu n ktow.

Dodatkowe o naborze mozna uzyskac pod numerem u
kierunkowy 22 lub 7255111, prosic o polqczenie ze stu2bq kadr wew' 1 1 0 ,

lub sluzbq BHP werv. 132.
0

' Wewn?tznych w Warszawie.
wyniku pzeprowadzonych badah w Poradni Psychologicznej lub w


