Brzozów, dnia 2019-07-26
…………………………….
zatwierdzam

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów do służby przygotowawczej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Mickiewicza 1, 36-200 Brzozów
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ogłasza nabór kandydatów do służby w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, na stanowiska związane
z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
1.

Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby: 2 stanowiska;

2.1. Nazwa stanowiska, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta - docelowo
starszy ratownik-kierowca;
2.2. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie - 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 1.
2.3. Rodzaj rozkładu czasu służby: zmianowy rozkład czasu służby 24/48.
3.

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi
spełniać wymagania określone w art. 28 ust 1 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późniejszymi
zmianami), tj.:
1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) być niekaranym za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe,
3) korzystać z pełni praw publicznych,
4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
5) posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
6) posiadać odbytą zasadniczą służbę wojskową lub być przeniesionym do rezerwy bez
odbycia tej służby, albo być zwolnionym od obowiązku służby wojskowej (warunku
określonego w pkt 6 nie stosuje się do kobiet).
Inne niezbędne wymagania:
Z uwagi na specyfikę stanowiska docelowego, na który prowadzony jest nabór,
warunkiem koniecznym przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie przez kandydata prawa
jazdy co najmniej kategorii C.

4. Wymagane dokumenty:
A) w I etapie postępowania
1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
2) życiorys,
B) w V etapie postępowania
3) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub
posiadane umiejętności,
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5) zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach
organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile
kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej – załącznik nr 1.
W zaświadczeniu wykazuje się udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub
ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży
Pożarnej, w okresie jednego roku poprzedzającego termin złożenia dokumentów,
o których mowa w pkt 4.A ppkt 1 i 2 ogłoszenia.
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i o korzystaniu z pełni praw publicznych –
załącznik nr 2,
7) kserokopia książeczki wojskowej (strony z danymi osobowymi oraz strony dot.
stosunku do służby wojskowej - z wpisem przeniesiony do rezerwy). Wymogu nie
stosuje się do kobiet.
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
ćwiczeń fizycznych – załącznik nr 3. Zaświadczenie powyższe winno być
wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu.
9) podpisane oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń w stosunku do Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie o wypłatę odszkodowania
z tytułu wypadku w trakcie naboru do służby - załącznik nr 4.
Że 8 potrzebne też na drabinę i basen.
Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 6 i 9 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem
osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w KP PSP Brzozów.
5. Postępowanie kwalifikacyjne
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzi Komisja kwalifikacyjna powołana przez
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Jej zadaniem jest
wyłonienie osoby przewidzianej po przyjęcia do służby, która zaliczyła z wynikiem
pozytywnym wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i osiągnęła największą liczbę
punktów stanowiącą sumę wyników uzyskanych w V i VI etapie postępowania
kwalifikacyjnego, tj. odpowiednio oceny złożonych dokumentów oraz z rozmowy
kwalifikacyjnej.
Postępowanie składa się z 7 niżej wymienionych etapów:
ETAP I postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów, o których mowa w pkt
4.A ppkt 1 i 2 ogłoszenia tj. podania o przyjęcie do służby i życiorysu.
Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydata
wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu.
Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub zawierających błędy lub
braki formalne (np. brak własnoręcznego podpisu, brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych i zgody na publikacje wyników postępowania rekrutacyjnego) jest równoznaczne
z uzyskaniem negatywnego wyniku z I etapu i całości postępowania kwalifikacyjnego.
ETAP II postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej.
Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej, kandydat przedkłada komisji
zaświadczenie lekarskie, o którym mowa pkt. 4.B ppkt 8– (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, chyba
że zaświadczenie to w oryginale zostało złożone jako załącznik do podania o przyjęcie
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do służby. Zaświadczenie powyższe winno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed
przystąpieniem do testu.
Przed przystąpieniem do każdej części testu, kandydat okazuje dokument tożsamości
ze zdjęciem - dowód osobisty.
Skutkiem niezastosowania się do powyższych wymogów jest niedopuszczenie
do testów sprawności fizycznej, co tym samym eliminuje kandydata z dalszego
postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydat może przedłożyć komisji zaświadczenie o pozytywnym (wynik min. 55 pkt
dla mężczyzn i 45 pkt dla kobiet) zaliczeniu testu sprawności fizycznej (podciąganie na
drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa) w innej jednostce organizacyjnej PSP,
a komisja uwzględnia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynik powyższego testu, pod
warunkiem, że odbył się on w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy poprzedzających termin
organizacji testu sprawności fizycznej w KP PSP Brzozów (20 sierpnia 2019 r.). Powyższe
zaświadczenie kandydat przedkłada komisji najpóźniej w terminie przeprowadzenia
pierwszej konkurencji testów sprawności fizycznej, tj. w dniu 20 sierpnia 2019 roku, przed
przystąpieniem do próby podciągania na drążku.
Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Składa
się on z następujących konkurencji:
a) podciąganie na drążku,
b) bieg po kopercie,
c) próby wydolnościowej.
Do każdej z prób kandydat podchodzi tylko jeden raz, z wyjątkiem przypadku
przerwania konkurencji na skutek awarii sprzętu, urządzeń pomiarowych lub niezależnego
od osoby wykonującej ćwiczenie zakłócenia próby.
Test 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.
część a) – podciąganie się na drążku

Wyposażenie stanowiska do ćwiczeń:
- drążek na wysokości doskocznej,
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane w stawach łokciowych i pozostaje w bezruchu. Na komendę
„START” ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad
drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia
ćwiczenie. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając
kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona
jest praca nóg i tułowia.
część b) – bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m,
na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże
mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm - podstawa
tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż.
Ćwiczący na komendę "na miejsca" podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję
startową. Na komendę "start" rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na poniższym
rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej.
Ćwiczący pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje
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całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek – każdy przypadek
uchwycenia lub przytrzymania tyczki powoduje dyskwalifikację i niezaliczenie
próby. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki, ćwiczący musi ją ustawić
na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku
nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu,
ćwiczącemu przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Ćwiczący może
popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas
pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy. Pokonanie toru przeszkód
niezgodnie z kierunkiem oznaczonym na poniższym rysunku powoduje niezaliczenie
konkurencji.

część c) – próba wydolnościowa

Próba wydolnościowa prowadzona metodą BEEP TEST, polega na bieganiu między
dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym,
stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał
dźwiękowy, podczas trwania którego ćwiczący musi znajdować się poza wyznaczoną
linią dwiema nogami. Jeżeli dotrze on do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać
się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu
następuje w momencie, gdy ćwiczący dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20
metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych
odcinków przed sygnałem.
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Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych
przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza
poziom, a 9 - numer 20-metrowego odcinka.
SPOSÓB OCENY WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:
Indywidualne wyniki ćwiczącego, uzyskane w poszczególnych próbach testu sprawności
fizycznej, przeliczane są na punkty przypisane do konkretnego wyniku według
zamieszczonej poniżej tabeli:
Bieg po
Podciąganie się na
Beep test
kopercie
LICZBA
drążku
(poziom - liczba
(czas w
PUNKTÓW
(liczba powtórzeń)
odcinków)
sekundach)
26
22,00
12 - 5
75
25
22,05
12 - 4
74
24
22,10
12 - 3
73
23
22,15
12 - 2
72
22
22,20
12 - 1
71
21
22,25
11 - 12
70
20
22,30
11 - 11
69
19
22,35
11 - 10
68
18
22,40
11 - 9
67
17
22,45
11 - 8
66
16
22,50
11 - 7
65
22,55
11 - 6
64
15
22,60
11 - 5
63
22,65
11 - 4
62
14
22,70
11 - 3
61
22,75
11 - 2
60
22,80
11 - 1
59
13
22,85
10 - 11
58
22,90
10 - 10
57
22,95
10 - 9
56
12
23,00
10 - 8
55
23,05
10 - 7
54
23,10
10 - 6
53
23,15
10 - 5
52
23,20
10 - 4
51
11
23,25
10 - 3
50
23,30
10 - 2
49
23,35
10 - 1
48
23,40
9 - 11
47
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46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

10

9

8

7

6

5

4

3

23,45
23,50
23,60
23,70
23,80
23,90
24,00
24,10
24,20
24,30
24,40
24,50
24,60
24,70
24,80
24,90
25,00
25,10
25,20
25,30
25,40
25,50
25,60
25,70
25,80
25,90
26,00
26,10
26,20
26,30
26,40
26,50
26,60
26,70
26,80
26,90
27,00
27,10
27,20
27,30

9 - 10
9-9
9-8
9-7
9-6
9-5
9-4
9-3
9-2
9-1
8 - 11
8 - 10
8-9
8-8
8-7
8-6
8-5
8-4
8-3
8-2
8-1
7 - 10
7-9
7-8
7-7
7-6
7-5
7-4
7-3
7-2
7-1
6 - 10
6-9
6-8
6-7
6-6
6-5
6-4
6-3
6-2
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6
5
4
3
2
1

2

1

27,40
27,50
27,60
27,70
27,80
27,90

6-1
5-9
5-8
5-7
5-6
5-5

Końcową liczbę punktów oblicza się, jako średnią arytmetyczną punktów uzyskanych
z poszczególnych części testu sprawności fizycznej.
UWAGA: Nie będą przyznawane punkty preferencyjne w zależności od grupy
wiekowej kandydata.
Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej
z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt, a dla
kobiet - co najmniej 45 pkt.
W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest
mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzn i 30 pkt
- dla kobiet.
Uzyskanie mniejszej liczby punktów lub nieukończenie każdej z trzech konkurencji
powoduje nie zaliczenie II etapu postępowania kwalifikacyjnego i tym samym eliminuje
kandydata z dalszego postępowania.
ETAP III postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian lęku wysokości.
Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia), który uznaje się za zaliczony, jeżeli
asekurowany kandydat samodzielnie wejdzie na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod
kątem 75º i samodzielnie z niej zejdzie.
Nieudana próba wejścia na drabinę i zejścia z niej powoduje nie zaliczenie III
etapu postępowania kwalifikacyjnego i tym samym eliminuje kandydata z dalszego
postępowania.
ETAP IV postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian z pływania
Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynie 50 m
dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.
Podczas sprawdzianu z pływania obowiązuje strój kąpielowy i czepek.
Ćwiczący podczas wykonywania próby nie może używać płetw oraz dotykać stopami
dna basenu.
Nieprzepłynięcie wskazanego dystansu lub przepłynięcie go w czasie dłuższym niż
60 sekund powoduje nie zaliczenie IV etapu postępowania kwalifikacyjnego i tym samym
eliminuje kandydata z dalszego postępowania.
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ETAP V postępowania kwalifikacyjnego – ocena złożonych dokumentów związanych
z postępowaniem kwalifikacyjnym.
Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, o których mowa w pkt 4.B ppkt. 3-9.
Ocena ta polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów
określonych w ogłoszeniu.
Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub zawierających błędy lub
braki formalne (np. zmieniona treść oświadczeń ustalonych załącznikami do niniejszego
ogłoszenia, brak własnoręcznego podpisu itp.) lub niespełnienie przez niego wymogów
określonych w ogłoszeniu, jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z V etapu
i całości postępowania kwalifikacyjnego.
Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub umiejętności będą oceniane w określonym
poniżej systemie punktowym:
1) ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;
2) posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;
3) posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;
4) posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa
pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - 15 punktów;
5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 5 punktów;
6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 15
punktów;
7) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP - 5 punktów;
8) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT - 10
punktów;
9) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT+RW - 15
punktów;
10) wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP według programu
z dnia 17 listopada 2015 r. - 15 punktów;
Oznaczenia skrótów występujących w pkt 7-10:
- SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
- RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników
ochotniczej straży pożarnej;
- RW- szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.
11) ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały
opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania - 5 punktów;
Preferencje dodatkowe za które są przyznawane punkty:
12) prawo jazdy kat. C - 5 punktów;
13) prawo jazdy kat. C+E - 10 punktów;
14) prawo jazdy kat. D - 5 punktów;
15) uprawnienia do obsługi i eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych samojezdnych
w kategorii I P, zaświadczenie wydane przez UDT - 5 punktów;
16) uprawnienia do płetwonurkowania w zakresie podstawowym (typu P1 lub równorzędne)
- 5 punktów;
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17) uprawnienia do kierowania małym statkiem lub łodzią o napędzie mechanicznym na
śródlądowych drogach wodnych, patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej
wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej – 5 punktów;
Sposób liczenia punktów:
1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością punktową;
2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością punktową;
3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością punktową;
4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku
potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez
udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach - w działaniach ratowniczogaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej
Straży Pożarnej w okresie jednego roku poprzedzającego datę złożenia dokumentów,
o których mowa w pkt 4.A ppkt 1 i 2 ogłoszenia – załącznik nr 1;
5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12-14 punkty
sumuje się, z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 12 i 13.
UWAGA: Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w szóstym etapie
postępowania kwalifikacyjnego wynosi 60.
ETAP VI postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ocenie podlega:
− autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony,
motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę
społeczną;
− umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego
i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
− wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
− szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.
Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej,
odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez
członka komisji za każdy z elementów wymienionych powyżej wynosi 10. 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.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska
co najmniej 16 punktów ustalonych w sposób określony powyżej.
ETAP VII postępowania kwalifikacyjnego – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej
do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
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.
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W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży
Pożarnej, postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do jego osoby kończy się, a na
badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych
punktów.
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez
niego negatywnego wyniku z któregokolwiek z ww. etapów postępowania kwalifikacyjnego lub
nieprzystąpienia do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych
w ogłoszeniu.
Listy numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów
postępowania kwalifikacyjnego publikowane będą na stronie internetowej Komendy Powiatowej
PSP w Brzozowie: http://www.straz.brzozow.pl/, w zakładce „nabór do służby” oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie ul. Mickiewicza 1.
6. Terminy i miejsce organizacji poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW.
Podanie i życiorys należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzozowie – 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 1 (II piętro pok. nr 3),
w terminie od dnia 29 lipca 2019 roku do 12 sierpnia 2019 r. osobiście od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty. W podaniu o przyjęcie
do służby prosimy o wskazanie adresu do korespondencji oraz nr tel. kontaktowego. Podanie
musi zawierać także zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
o poniższej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w procesie rekrutacji
do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
Oświadczam, również, że wyrażam zgodę na publikację wyników
poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego na stronach
internetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
……….…………………………
(własnoręczny czytelny podpis)”

Dane osobowe kandydatów gromadzone i przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji
i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
Pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt. 4.B ppkt. 3-7 i 9 ogłoszenia, kandydaci
zaproszeni do VI etapu postępowania – rozmowy kwalifikacyjnej, składają w sekretariacie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie (osobiście lub
za pośrednictwem poczty) w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku, jeśli nie zostały
dołączone w formie załączników do podania i życiorysu, we wcześniej wskazanym terminie.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
ćwiczeń fizycznych, o którym mowa pkt. 4.B ppkt 8 ogłoszenia – (załącznik nr 3
do ogłoszenia), wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu
sprawności fizycznej, kandydat przedkłada najpóźniej w dniu planowanej pierwszej części
testu sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do próby podciągania na drążku, chyba
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że zaświadczenie to w oryginale zostało załączone jako załącznik do podania o przyjęcie
do służby.
Dokumenty zawierające braki formalne (np. zmieniona treść oświadczeń, brak
własnoręcznego podpisu) lub złożone po terminie (liczy się data wpływu dokumentów
do sekretariatu) nie będą rozpatrywane i wyeliminują kandydata z dalszych części
postępowania kwalifikacyjnego.

ETAP I - OCENA DOKUMENTÓW:
-

od 13 do 16.08. 2019 r. – analiza dokumentów złożonych przez kandydatów;
19.08.2019 r. – ogłoszenie I etapu naboru.

ETAP II - TEST SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ:
- część a) – podciąganie na drążku:
data przeprowadzenia próby: 20 sierpnia 2019 r.
miejsce przeprowadzenia próby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Brzozowie – ul. Mickiewicza 1 (zbiórka osób ubiegających się o przyjęcie
do służby na placu Komendy o godz. 8.00)
- część b) – bieg po kopercie:
data przeprowadzenia próby: 20 sierpnia 2019 r.
miejsce przeprowadzenia próby: Hala Sportowa LO w Brzozowie ul. W.Pańki 2
36- 200 Brzozów. (zbiórka osób ubiegających się o przyjęcie do służby przed
wejściem głównym do budynku godz. 9.00)
- część c) – próba wydolnościowa BEEP TEST:
data przeprowadzenia próby: 20 sierpnia 2019 r.
miejsce przeprowadzenia próby: Hala Sportowa LO w Brzozowie ul. W.Pańki 2
36- 200 Brzozów. (bezpośrednio po zakończeniu biegu po kopercie)
ETAP III - SPRAWDZIAN LĘKU WYSOKOŚCI:
data przeprowadzenia próby: 21 sierpnia 2019 r.
miejsce przeprowadzenia próby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Brzozowie – ul. Mickiewicza 1. godz. 9.00
ETAP IV - SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA:
data przeprowadzenia próby: 21 sierpnia 2019 r.
miejsce przeprowadzenia testu: Pływalnia Posejdon w Brzozowie ul. Parkowa 5a.
(zbiórka osób ubiegających się o przyjęcie do służby wewnątrz budynku basenu
o godz. 11.00)
Wymagane są stroje kąpielowe i czepki kąpielowe.
ETAP V - OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH
Z POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM- CZĘŚĆ II.
-

od 26 do 28.08. 2019 r. – ocena dokumentów złożonych przez kandydatów;
28.08.2019 r. – ogłoszenie V etapu naboru.
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ETAP VI - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:
data przeprowadzenia rozmowy: 30 sierpnia 2019 r.
miejsce przeprowadzenia rozmowy: Świetlica Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzozowie – ul. Mickiewicza 1 godz. 9.00. (I piętro –
Pomieszczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej) .
ETAP VII – WYKONANIE BADAŃ PRZEZ REJONOWA KOMISJĘ LEKARSKĄ
MSW I A W RZESZOWIE.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian terminów organizacji poszczególnych etapów
postępowania kwalifikacyjnego ze względu na warunki pogodowe lub inne nieprzewidziane
okoliczności. Informacje o ewentualnych zmianach podawane będą do wiadomości za
pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie
http://www.straz.brzozow.pl/, i umieszczane na tablicy ogłoszeń (II piętro bud. głównego
Komendy).
7.

Miejsce uzyskania
kwalifikacyjnego.

szczegółowych

informacji

dotyczących

postępowania

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 1
pok. 6 lub pod nr telefonu 13 43 41141. wewn. 15 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do
1530.
8. Sposób postępowania z dokumentami kandydatów.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów będą
do odbioru w Wydziale Organizacyjno-Kwatermistrzowskim Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie, w terminie do 1 miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zarchiwizowane.
9. Informacje o ostatecznych wynikach zakończonego postępowania kwalifikacyjnego
zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie:
http://www.straz.brzozow.pl/, w zakładce „nabór do służby”, w Biuletynie Informacji
Publicznej KP PSP Brzozów: http://kppspbrzozow.binp.info/kppspbrzozow/ oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie KP PSP Brzozów.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Brzozowie, ul. Mickiewicza 1, tel. 13 4341141, fax.
13 4344000, e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. 17 7470224, e-mail:
iod@podkarpacie.straz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO –
w związku z przeprowadzanym naborem do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Brzozowie.
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4. Odbiorcą Pani/Pana danych są – brak.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnego naboru, zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, Tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, e-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w zakresie
niezbędnym do realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów i załączników wymaganych
w związku z ogłoszonym naborem do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Brzozowie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestnictwa w procesie naboru.
9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
1 i 4 RODO
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Zał. nr 1
………………….., dnia …………….. 2019 r.
…………………………………………
(pieczęć jednostki org. PSP)

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pan(i) ………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
urodzony (a) …………………………………… w ………………………………………..
(data urodzenia)
(miejscowość)
zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………..
(adres)
członek Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………………………………………………

-

w okresie ostatniego roku poprzedzającego termin złożenia dokumentów o przyjęcie do
służby

w PSP w ramach ogłoszonego przez KP PSP Brzozów naboru, tj. w okresie od dnia
……………………… do dnia …………………………….
/data złożenia dokumentów/

brał udział:
-

w działaniach ratowniczo – gaśniczych ………………... razy,

-

w ćwiczeniach organizowanych przez jednostki org. PSP ……………………….razy
Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Komendzie Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie dla potrzeb prowadzonej rekrutacji do służby.

………………………………….
(pieczątka i podpis KM/P PSP)
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Zał. nr 2

…………………, dnia ........................
(miejscowość)
.............................................................
( nazwisko i imię)

.............................................................
( adres zamieszkania )

.............................................................

OŚWIADCZENIE
o niekaralności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe
Niniejszym oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, nie byłem(am) karany(a) za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz korzystam z pełni praw publicznych.

………………………………….
(czytelny podpis)
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Zał. nr 3
………………….., dnia …………….. 2019 r.

…………………………………………
(pieczęć służby zdrowia)

ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pan(i) ………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
urodzony (a) …………………………………… w ………………………………………..
(data urodzenia)
(miejscowość)
zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………..
(adres)
nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i jest zdolny(a)
do udziału w próbie wydolnościowej wg metody BEEP TEST oraz w teście sprawności
fizycznej (podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wysokościowa tj. wejście
asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75°, pływanie na dystansie 50
m).
Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie dla potrzeb prowadzonej rekrutacji do służby.

………………………………….
(pieczątka i podpis lekarza)
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Zał. nr 4
…………………, dnia ........................
(miejscowość)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a .............................................................. zamieszkały/a
w......................................oświadczam, że w razie zaistniałego wypadku podczas
naboru do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie nie będę wnosił/a
roszczeń w stosunku do Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie o wypłatę
odszkodowania z tego tytułu.
...................................................
( czytelny podpis kandydata)
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