
| ' \ O M E N t r A N T  P T 8  W Y
PANSTVV' IWEJ STRAZV A R N S J

.V PO\AJIECIE WARSZ}WS HOONll,{

j t ,  I fYrJ

zatqczntknr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego nrilzdnia .l'f' 0-l' il)-{f i'

Z A T W I E R D Z A M

OgNoszenie
o naborze do sNuiby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej Paistwowej Stra2y Poiarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibq w Bloniu

ul. Lesznowska 20a, 05-870 Blonie

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskint Zachodnim
z/s w Bloniu oglasza nabor do sluzby przygotowawczej w systemie zmianowym:
1. liczba kandydatow przewidywanych do przyjqcia do sluzby: 2 osoby,
2. stanowisko: stazysta, docelowo: starszy ratownik,
3. rozklad czasu siuzby: system zmianowy 24148 godzin,
4. miejsce pelnienia stuzby: Jednostka Ratowniczo-GaSnicza w Bloniu.

Kandydat do sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej musi spelniac wymagania okre6lone w art.
28 ustawy zdnia24 sierpnia '199'1 r .  o Panstwowej Strazy Pozarnej  (Dz. U. 22017 t .poz.1204,2po2n,
z m )

Wymagan ia obowiqzkowe:
. posiadanieobywatelstwapolskiego,
o korzystanie z pelni praw publicznych,
o posiadanie wyksztalcenia co najmniej Sredniego lub Sredniego branzowego,
o niekaralno5c za przestgpstwo lub przestqpstwo skarbowe,
o posiadanie zdolnoScifizycznei i psychicznej do pelnienia sluzby'

Nabor do sluzby przeprowadzi czteroosobowa komisja rekrutacyjna, powolana pzez
Komendanta Powiatowego Parlstwowej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskirn Zachodnim
z siedzibq w Bloniu.

Postqpowanie kwalifikacyjne rna na celu ustalenie, czy kandydat spelnia warunki przyjqcia do

sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej, oraz okre6lenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji

i przydatnoSci do pelnienia sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej. Rekrutacja ma charakter otwarty

i jawny z zachowaniem formy konkursu.

Kandydat do sluiby zobowiqzany jest zlo2y6 nastgpujqce dokumenty:
1. podanie o przyjqcie do sluzby w Paristwowej Strazy Pozarnej;
2. zyciorys;
3. kserokopie:

Swiadectw pracy lub stuzby z poprzednich miejsc pracy lub sluzby, o ile wcze6niej kandydat
pozostawalw stosunku pracy lub sluzby,
dokumentow potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie, wyszkolenie lub posiadane

umiejqtnoSci,
dokumentu potwierdzajqcego posiadanie obywatelstwa polskiego;



na wszystkich skladanvch kopiach dokumentow nalezv umie6ci6 nastqpuja.ca adnotaciq: .potwierdzam
za zqodnoSc z oryqinalem" - data, wlarygzlJlgdp
4. oSwiadczenie o wyrazaniu zgody na przetwazanie danych osobowych niezbqdnych do realizacji

procesu postgpowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
5. o6wiadczenie o korzystaniu z pelni praw publicznych;
6. oSwiadczenie o niekaralno6ci za przestqpstwo lub przestqpstwo skarbowe;
7. za$wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazafr zdrowotnych do wykonywania cwiczen

fizycznych, wystawione nie wcze6niej ni2 30 dni przed dniem przystqpienia do proby
wydolno6ciowej i proby sprawnoSciowej (z uwagi na kalendarz konkursu za6wiadczenie powinno
byc wystawione z datq nie wczesniejszq niz 27 marca 2018 roku, za6wiadczenie moze byc
dostarczone w terminie pozniejszym, najpo2niej w dniu przeprowadzania proby wydolnoSciowej
i I czgSci testu sprawnoSci fizycznelj);

Dokumenty wymienione w pozycjach'. 1,2, 4,5, 6 powinny byc wlasnorgcznie podpisane.
Dokumenty powinny byc ulozone wg podanej kolejno6ci, w zamknigtej kopercie z napisem:

,,NABOR D0 SI-UZBY - imig i nazwisko".
Zainteresowani proszeni sE o. skladanie wy2ei wymienionvch dokumentow w terminie do dnia

marca 2018 r. w sekretariacie Ko i P
z/s w Bloniu w oodzin

osobiscie lub za poSrednictwem pocztv, Za dokumenty zlolone w terminie uznaje siq dokumenty, ktore

@omendyPowia towe jPSPwPowiec ieWarszawsk imZachodn imz/swBlon iu
do dnia 23 marca 2018 r. do godziny 1500. Dokumenty nie zlo2one w terminie nie bqdq rozpatrywane.

Po zlozeniu na nada
0 numerze

mentachrekrutacvin adres e-mail
w dokumentach komor

nr identyfikacyjnv, o ktorym mowa wyzq;
@iadokunlentowniekomp|etnychkandydatnieb9dziezakwa| i f ikowanydo
kolejnego etapu postqpowania kwalifikacyjnego.' -postgpowanie 

kwalifikacyjne wobec kandydata konczy siq z chwilq uzyskania pzez kandydata

negatywnego'wyniku z ktoregokolwierk z etapow postgpowania kwalifikacyjnego lub niepzystqpienia
prz"ez'kandjrdata do ktoregokolwiek etapu postqpowania kwalifikacyjnego, wymienionego w ogloszeniu

o postqpowaniu kwalifikacYjnYm,
Dokumenty kandydaiow, ktorzy nie zakwalifikowali sig do kolejnych etapow postqpowania

bqdzie mozna odebrac w terminie Z dni od dnia zakofrczenia postqpowania kwalifikacyjnego' Po

uptywie tego terminu nieodebrane dokumenty zostanq komisyjnie zniszczone.

Postqpowanie rekrutacyjne jest czteroetapowe i sklada si9 z nastqpujEcych etap6w:

1, weryfikacji kompletnoSci zlozonych dokumentow oraz okre6lenia i lo6ci punktow za posiadanie

uprawnien i specjalno6ci,
2. pisemnego testu wiedzY,
3. proby wydolnoSciowej i oceny sprawno6ci fizycznei,
4. rozmowy kwalifikacYjnej.
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I ETAP
ocena kandydata na podstawie przedNo2onych dokument6w

W I etapie postqpowania komisja rekrutacyjna dokonuje przeglqdu i sprawdzenia kompletno6ci

dokumentow zlozonych-przez kandydata, nastgpnie dokonuje oceny spelnienia przez niego wymagan

okreslonych w ustawie o pSP, a takze oceny dokumentow dotyczqcych posiadanego wyksztalcenia,

kwalifikalji i okreslenia zwiqzanej z tym liczby punktow za poszczegolne uprawnienia oraz sumy

punktow. letap bgdzie pzeprowadzony w dniach od 23 marca 2018 roku izostanie zakoficzony

najpo2niejw dniu 6 kwietnia 201Ii roku

SYSTEM PUNKTOWY

1) wyszkolenie polarnicze w PSP - ukonczony kurs podstawowy - 15 pkt;

2) wyszkolenie po1arnicze w PSP - ukonczony kurs uzupelniajqcy (podoficerski) - 20 pkt;

3i wyszkolenie pozarnicze w PSP - ukonczone szkolenie podstawowe w zawodzie strazak - 20 pkt;

4) wyszkolenie pozarnicze w PSP - posiadanie tytulu zawodowego: technik pozarnictwa - 25 pkt;

5i wyszkolenie pozarnicze w FSP - posiadanie tytulu zawodowego: inzynier pozarnictwa - 30 pkt;

6) wyszkolenie pozarnicze w OSP - ukoticzone SP+KPP - 10 pkt;
7) wyszkolenie polarnicze w OSP - ukonczone SP+KPP+RT - 15 pkt;

B) wyszkolenie pozarnicze w OSP - ukonczone SP+KPP+RT+RW - 20 pkt;
g) wyksztalcenie wyzsze: inzy'nier w specjalno6ci inzynieria bezpieczenstwa pozarowego uzyskane

w SGSP - '15 pkt;
i0) uprawnienia do wykonywania zilwodu ratownika medycznego, o ktorym mow_a-\y art.'10 ustawy' 

z'dnia3 wrzesnia-2006 r, rt Palrstwowym Ratownictwie Medyczny (D2.U.22013 r. poz.757,z:-

p62n.zn.)  -  15 pkt ;
1'1) prawo jazdy kat. C lub CE - '10 

Pkt;
12) prawo jazdy kat, CE i CD - 15 Pkt;
tSj lprawnienii Oo napelniania przenoSnych zbiornikow ci6nieniowych o pojemno6ci 3500me - 5 pkt;

14) patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty - 5 pkt;
lS) SwiaOectwo kwalifikacyjne w zakresie obslugi urzqdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych

o napiqciu nie wyzszym niz 1kV, instalacje i sieci o napiqciu znamionowym do 20 kV, zespoly

prqdotworcze o mocy powy,Zej 50 kW - 5 pkt.

Sposob liczenia Punktow:
maksymalna l iczba punktow mozliwa do uzyskania wynosi 60,
za kwalifikacje wymienione w pkt 1-B przyznaje siq punkty jedynie z jednego tytulu, z wylszttr

wartoSciq punktowq,
w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10,

punkty sumuje siq, z zasin:ezeniem, 2e jeleli ich suma jest wigksza niz 30, to przyjmuje siq 30

punktow,
za kwalifikacje wymienione w pkt '11 -12 przyznaje siq punkty jedynie z jednego tytulu, z wylszttr

wartoSciq punktowq.

Wyjasnienie uzytych skrotow:
SGSP -Szkola Glowna Stuzby Pozarniczej
0SP -Ochotnicza Straz Pozarna
KPP -kurs w zakresie kwalifikowanej pienruszej pomocy

SP -szkolenie podstawowe strazakow ratownikow OSP
RT -szkolenie zzakresu ratownictwa technicznego dla strazakow ratownikow OSP
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RW -szkolenie strazakow ratownikow OSP z zakresu dzialah przeciwpowodziowych

oraz ratownictwa na wodach

lnformacja o zakwalifiko'waniu kandydatow do ll etapu postqpowania rekrutacyjnego zostanie

opublikowana ni stronie internertowej (zakladka oferty pracy) oraz wywieszona na tablicy ogloszeri

w siedzibie Komendy powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z/s w Bloniu najpozniej

10 kwietnia 201g roku do godzini 1500. Informacja o wynikach letapu postqpowania rekrutacyjnego nie

bqdzie udzielana telefonicznie. lnformacja moze byc udzielona osobiscie, a w szczegolnie

uzasadnionych przypadkach pisermnie

II ETAP
test wiedzy

ll etap sklada siq z pisennnego testu wiedzy iodbqdzie siq 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 900

w siedzibie Komendy pbwiatow,aj Plnstwowej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskirn Zachodnim

z/s w Bloniu przy ul. Lesznowskiej20et

Test wiedzy sktada siq :z 20 pytan zwiqzanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpozarowej

i paristwowej Strazy pozarnej oraz z wykonywanymi obowiqzkami na stanowisku, ktorego dotyczy

postqpowanie 1watiiikacyjne, ivuanych dalej ,,pytaniami testowymi" i tnva 25 minut. Pytania testowe

zawierajq 4 propozycje odpowiedzi, z ktorych tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwi4zanie

zadania kandydatowi do sluzbry pr;zyznaje siq 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi,

udzielenia odpowiedzi nieprawidlowej albo udzielenia wigcej niz jednej odpowiedzi na pytanie testowe -'

nie przyznaje siq punktu
przewodniczqcy komisji rekrutacyjnej lub zastqpujqcy go inny czlonek wykluczajqz udzialu

w te6cie wiedzy kandydata do sluzby, ktory:
korzysta z pomocy innYch os;ob,
posluguje sig urzqdzeniami sluzqcymi do przekazania lub odbioru informacji lub kozysta z

materialow pomocn'rczych, ktore rrie zostaty dopuszczon e przez komisjq do wykozystania,

ra2qco zakloca przebieg testu, w inny sposob niz wymienione wyzej.

pozytywny wynik z tesfu wiedzy osiqga kandydat, ktory uzyska co najmniej 1'l punktow'

Maksymalna i loSc punktow z testu wierdzy wynosi 20.
W przypadku wykluczeniaz udzialu w te6cie, kandydatowi do sluzby przyznaie siq 0 punktot'tt

z testu wiedzy. Uzyskinie negatywnego wyniku z testu wiedzy eliminuje kandydata do kolejnego
procesu rekrutacji,

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatow do kolejnego, lll etapu postqpowania zostanier

opublikowana na stronie internetowr,tj (zakladka oferty pracy) oraz wywieszona na tablicy ogtoszeii

Komendy powiatowej panstworruej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibzl

w Bloniu, ul, Lesznowska 20a, najfio2niejdo 18 kwietnia20lB roku do godz.900. lnformacja o wynikach

z testu wiedzy nie bgdzie Lrdzielana telefonicznie. Informacja moze by6 udzielona osobiScie,

a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach pisemnte.

A
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III ETAP
ocena sprawnosci fizycznei

Ocen a sprawno6ci fizy cznel obej m uje :
1, probq wydolno6ciowq- wg zmodyfikowanej metody hanvardzkiej,
2. probq wysoko6ciow4
3, test sprawno5ci fizycznej:

a. podciqganie siq na drqzku,
b bieg na 50 m,
c bieg na 1000 m.

Przy wszystkich etapacn oceny sprawnoSci fizycznei obecny bgdzie Powiatowy Koordynator
Ratownictwa Medycznego lub instruktor ratownictwa medycznego, wymienieni straZacy posiadajq
uprawnienia ratownikow medycznych.

Qze66 I
proba wydolnoSciowa, proba wysokoSciowa, podciaqanie sig na drEzku

Proba wydolnoSciowa, probir wysokoSciowa oraz podciqganie sig na drqzku odbqdq siq

w siedzibie Komendy powiatowej Parlstwowej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskirn Zachodnim

z/s w Bloniu przy ul. Lesznowskitt j20 aw dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 900.

gzesd ll
bigg na dvstansie 50 m oraz 1000 m

Bieg na dystansie 50 rn i '1000 m odbgdq siq na boisku Zespolu Szkol nr 1 w Bloniu nat

ul. t-qki2 w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 9oo'
przejazd na boisko organizowany jest we wlasnym zakresie pzez kandydata. W przypadkut

bardzo niekorzystnych warunkow atmosferycznych biegiodbqdqsiq w innym terminie.

probg przeprowadza siq w stroju gimnastycznym przy uzyciu metronomu nastawionego na rytnt
'120 uderzen na minutq:

proba dla mqZczyzn polega na rytmicznym wchodzeniu na stopien o wysokoSci 40 cm., czas

tnruania pelnego cwiczenia rvynosi 5 minut,
proba dla kobiet polega na rytmicznym wchodzeniu na stopieri o wysokoSci 30 cm., czas trwania

pelnego cwiczenia wynosi 4 minuty.

Przed przystqpieniem do proby, cwiczqct
pozwolic na wstuchanie sig w rytm metronomu oraz
metronomu) cwiczqcy stawia swq lewq stopq na
dostawia prawE stopq do lewr:j (na stopien) prz'

biodrowych, na haslo ,,trzy" (trz:eci takt metronomu
(czwarty takt metronomu) prawq stopq dostawla c
zasadniczq,

(,,Harvard step-up test")
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Czas tnruania jednego cyklu wynosi 2 sekundy, Jezeli cwiczqcy utrzymule przeplsowy ryIm'
mozna wylqczyc komendq ito*nq. Priy probie zmiany rytmu nalezy pomoc 6wicz4cenru dono6nym

sygnalem,
po uplywie czasu tnrvania pelnego cwiczenia kandydat siada na krzeSle i wykonywane sq tzy

pomiary czgsto6ci tqtna przez 30 sekunl, poczqwszy od 1 min po zakonczeniu proby, nastqpnie od 2

minut oraz od 4 minut, kiore przeliczone wedlug-ponirvego wzoru dajqwynik, bqdqcy wska2nikiem Fl

wydolno6ci organizmu kandYdata:

czaspracy ws x l-00
F I =

2 x suma trzech pomiar6w tqtna

Kandydat, ktory nie jest'w stanie wykonac proby w zalolo_nym czasie, powinien przenruac probq

wczeSniej. probq przeiywa siq rowniez, 1e5li cwiczqcy w ciqgu 20 s nie jest w stanie skorygowac lub

utrzyma6 rytmu wyt<oniwania bvuiczenia.'Kandydatom tym ni,e zalicza siq proby i nie dopuszcza ich do

wlaSciwego testu sprawno5ci fizycznei.

Do kolejnego etapu oc€,ny sprawnoSci fizycznej, tj proby wysokoSciowej, przechodzq jedynier

kandydaci, ktorzy oiiqgnqwskaz:nik wydolnosci na poziomie minimum 80 (dobry)'

Zasadv PrzeProwadzenia
Probv wvsokoSciowej

proba wysoKo6ciowa polegi,l na wejSciu i zejSciu po drabinie mechanicznej (przy pelnej

asekuracji) nachylonej pod katern 75'na wysokosc 20m. Nie okresla siq czasu na wykonanie proby'

Niezaliczenie'proby welscia na diabing mechanicznq jest rownoznaczne z wyeliminowanient

kandydata z postqpowania i:ekrutacyjnego. Do kolejnego etapu oceny sprawno6ci fizycznej'

tj. podciqgania sig na dr4zku, przechodiq jedynie kindydaci, ktorzy zaliczyli pozytywnie probt;

wysokoSciowq.

Zasadv PrzeProwadzen ia
testu sPrawnoSci fizvcznei

Test sprawno5ci fizycznej sktada siq z trzech konkurencji sprawno6ciowych. Kazdy kandydat

ma prawo oo owuxroinego <ionycia kazdejz prob sprawno6ciowych Zalicza siq wynik korzystniejszy'

podciEganie siq na drqzku (drqilek na wysokosci doskoczonej):
nglczy2ni 1 2 Powtorzen,

rlona jest Praca nog i tulowia'
izycznei, tj, biegu na 50 m,, przechodzq jedyniie

siq na drqzku

Bieq na 50 m.:
ngiczy2ni w czasie nie dluzszyrn niz 6,90 sekundy,
kobiety w czasie nie dtuzszym ni27 ,70 sekundy'
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Cwiczqcy zaimuiq po:zycjg startowq.(niska lub stojqca) przed liniq startu. Na donosny sygnal
,,start" rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiqgnigcia klatkq piersiowq linii mety. fatitart
powoduje powtorzenie startu. Dwukrotny falstart przez tego simego fanOyb'ata eliminuje go zdalszego
postqpowania.

Do kolejnego etapu oceny sprawnoSci fizycznej, tj. biegu na 1000 m., przechodzq jedynie
kandydaci, klorzy zaliczyli pozytywnie bieg na SOm.

Bieq na 1000 m.:
nghczy2ni w czasie nie dluzszyrn niz 3 minuty 29 sekund,
kobiety w czasie nie dluzsz:ym niz 3 minuty 40 sekund.

Cwiczqcy zajnuiq pozycjq r;tartowq (niska lub stojqca) przed liniq startu. Na dono6ny sygnerl
,,start" rozpoczyna bieg. Czas rnierzony jest do momentu osiqgniqcia klatkq piersiowq linii mety. falJtart
powoduje powtorzenie startu. Dwukrotny falstart przez tego samego kandydata eliminuje go z dalszeg;o
postqpowania.

Do kolejnego etapu postgpowania, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przechodz4 jedynie kandydaci,
klorzy zaliczyli pozytywnie bieg na 1000m.

Informacja o zakwalifikowattiu kandydatow do kolejnego, lV etapu postgpowania nie bgdziel
publikowana na stronie internetowe,'j, poniewaz bezposrednio po zakonczeniu proby wydolnoSciowej
i poszczegolnych elementow testu sprawnosci fizycznej kandydaci bgdq informowani na biezqc;o
o uzyskanych wynikach, lrrfonnacjer o wynikach z oceny sprawnosci fizycznej nie bqdzie udzielanra
telefonicznie. Informacje mogil by(r udzielone w terminie po2niejszym osobiscie, a w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach pir;emnie.

IV ETAP
rozmowa kwalif ikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjrra odbgdzie sig 10 naja 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowr:j
Panstwowej Strazy Pozarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z/s w Bloniu przy ul. Lesznowskiu'j
20a. Najpozniej w dniu 30 kwietnia l:1018 roku na stronie internetowej Komendy zostanie opublikowana
informacja z podaniem przewidywanej godziny rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o godzinnie
rozmowy kwalifikacyjnej nie bgdzie udzielana telefonicznie.

Rozmowq kwalifikacyjnE przreprowadzi czteroosobowa komisja rekrutacyjna, w trakcie ktorej
ocenie podlegac bgdq w szczegolno$ci:

motywacja do podjgcia sluzby w Par'rstwowej Strazy Pozarnej,
umiejgtnoSc przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i pismie, oraz jasnego
formulowania odpowiedzi w sposob gwarantujqcy ich zrozumienie,
zdolnoSc analitycznego myi;lenia,
umiejgtnoSi planowanier i organizacji pracy.

Ka2dy czlonek komisji rekrutacyjnej, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrgbnire
ocenia kandydata, Maksymalna lic;zba punktow mozliwa do przyznania przez czlonka Komisji
Rekrutacyjnejzakaldy z elementow wynosi 12,5.Liczbq przyznanych punktow ustala siq na podstawir:
sredniej arytmetycznej liczby purrktow przyznanych Wzez poszczegolnych czlonkow komisji
z dokladnoSciq do jednego mierjsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiqgia
kandydat, ktory uzyska co najmniej 126 punktow ze sredniej asymetrycznej, maksymalnie 50 punktow.
Kandydat, ktory uzyskal mniej niz 26 punktow nie jest uwzglqdniany w kwalifikacji kolrcowej,
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INFORMACJE KONCOWE
Informacja o wynikar:h kclncowych postgpowania kwalifikacyjnego kandydat6w do sluzby

zostanie opublikowana na slronie internetowej Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Powiecie Warszawskim Zac;hodnim z/s w Bloniu(zakladka oferty pracy) oraz wywieszonana tablicy
ogloszen Komendy Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z/s w Bloniu najpo2niej do
dnia 15 nqa 2018 roku, Informacje o wynikach koricowych nie bqdq udzielane telefonicznie, nie
dotyczy kandydatow, ktorzy zostanq skierowania na badania w celu oceny zdolnoSci fizycznq
i psychicznej do pelnienia sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej. lnformacje mogq byc udzlelone
w terminie po2niejszym osobis,cie, a w szczegolnie uzasadnionych przypadkach pisemnie,

Po przeprowadzonym postqpowaniu kwalifikacyjnym w celu oceny zdolno6ci fizycznej
i psychicznej do peinienia sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej zostanie skierowanych 2 kandydatow,
ktorzy olrzymali najwyzsza liczq punktow. ZdolnoSc psychiczna zostanie oceniona w trakcie badan
w Poradni Psychologicznej Szkoly Glownej Sluzby Po2arniczq w Warszawie, natomiast zdolno66
fizyczna zostanie oceniona puez l,Aazowieckq Rejonowq Komisjg Lekarskq Ministerstwa Sprerw
Wewngtrznych w Warszawie.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badan w Poradni Psychologicznej lub w Komirsji
Lekarskiej MSW zostanie wydane ozeczenie o niezdolnoSci do sluzby dla skierowanego kandydata, na
badania kierowany jest kolejny kandydat z najwy2szqliczbq uzyskanych punktow.

Dodatkowe informacje o naborze mozna uzyskai pod numerem telefonu
kierunkowv 227255293.
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