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Żary, dnia 1 marca 2017 roku 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY 
 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór kandydatów  
do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby: 4  
Stanowisko: STAŻYSTA w służbie przygotowawczej 
Stanowisko etatowe: STARSZY RATOWNIK  
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - 
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Żarach i Lubsku 
Rozkład 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). 

 

Wymagania obligatoryjne  

 
Kandydat do służby musi spełniać następujące wymagania: 

1. posiadać obywatelstwo polskie 

2. niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe 

3. korzystać z pełni praw publicznych 

4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie 

5. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, zgodnie z art. 34 ust. 4 i 5 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej Dz. U. z 2016 roku, poz. 603 

ze zm. (odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo  

po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej, warunku tego nie stosuje się do kobiet) 

6. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (weryfikacja w końcowym 

etapie naboru do służby – potwierdzona orzeczeniem Lubuskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW w Zielonej 

Górze) 

 
Wymagane dokumenty: 

1. podanie o przyjęcie do służby w PSP, 

2. życiorys, 

3. kserokopie: 

a) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej 

kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, 

b) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane 

umiejętności, 

c) dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, 

d) książeczki wojskowej, o ile kandydat objęty jest ewidencją wojskową, (kopie tych stron 

książeczki  wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata i informację o uregulowanym stosunku 

do służby wojskowej /wpis „ przeniesiony do rezerwy”), 

4. podpisane oświadczenie kandydata (wyłącznie wg wzoru Nr 1) o:  

a. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji 

procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych, 

b. korzystaniu z pełni praw publicznych 

c. niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  

5.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń 

fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu 

sprawności fizycznej (druk od lekarza lub wg wzoru nr 2)  
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DODATKOWE INFORMACJE: 
 

1. Na wszystkich kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: 
„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis. 

2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do służby w PSP” 
oraz imię i nazwisko. 

3. Każdemu kandydatowi po złożeniu wymaganych dokumentów Komisja nadaje NUMER 
IDENTYFIKACYJNY. Osobom składającym dokumenty osobiście numer zostanie 
nadany w momencie złożenia dokumentów. Kandydaci, którzy aplikację prześlą pocztą, 
zostaną poinformowani telefonicznie o nadanym numerze identyfikacyjnym. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać  
w Sekcji Organizacyjno – Kadrowej tel. 068 363 07 04/14 lub osobiście w siedzibie 
Komendy 

 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Komendy  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Komenda Powiatowa PSP w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary w terminie  

do 16 marca 2017 roku. 
Dokumenty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą brane pod uwagę 

w postępowaniu kwalifikacyjnym.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Państwowej  

st. bryg. Dariusz Łoś 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 – Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 

 

 

 

WZORY: 
Wzór nr 1 – Oświadczenie kandydata 

Wzór nr 2 – Zaświadczenie lekarskie 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 
 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 
 

Postępowanie kwalifikacyjne składać się będzie z czterech etapów podlegających ocenie, 
które przeprowadzi Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP 
w Żarach. 
 

I ETAP -  OCENA ZŁOŻONYCH DOKUMNETÓW – przeprowadzona zostanie 
w dniach 17-20 marca 2017 r. bez udziału kandydatów.  
Składa się z: 

1) przeglądu i sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów przez kandydata, 
2) oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub 

posiadanych umiejętności, i określenia związanej z tym liczby punktów  
za poszczególne uprawnienia oraz sumy uzyskanych punktów, zgodnie z poniższą 
tabelą punktową. 

 

GRATYFIKACJA PUNKTOWA ZA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE I WYSZKOLENIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA: 

Etap I postępowania kończy się oceną kandydata do służby i rozstrzygnięciem  
o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu postępowania. Oferty niekompletne oraz 
niespełniające wymagań obligatoryjnych, nie będą brane pod uwagę.  
 

Wykaz osób zakwalifikowanych do II etapu naboru podany zostanie do dnia  
20 marca 2017 roku do godz. 13.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz  
na stronie internetowej Komendy www.straz.zary.pl 

LP. KRYTERIUM 
ILOŚĆ 

PUNKTÓW 
UWAGI 

1 wyszkolenie pożarnicze w PSP - ukończony kurs podstawowy 15 

Za kwalifikacje wymienione w poz. od 1 do 8 przyznaje 

się punkty jedynie z jednego tytułu.  

 
 

 

2 
wyszkolenie pożarnicze w PSP - ukończony kurs uzupełniający 

(podoficerski) 
20 

3 
wyszkolenie pożarnicze w PSP - ukończone szkolenie podstawowe w 

zawodzie strażak 
20 

4 
wyszkolenie pożarnicze w PSP - posiadanie tytułu zawodowego 

technik pożarnictwa 
25 

5 
wyszkolenie pożarnicze w PSP - posiadanie tytułu zawodowego 

inżynier pożarnictwa 
30 

6 wyszkolenie pożarnicze w OSP - ukończone SP + KPP 10 

7 wyszkolenie pożarnicze w OSP - ukończone SP + KPP + RT 15 

8 wyszkolenie pożarnicze w OSP - ukończone SP + KPP + RT+ RW 20 

9 
wykształcenie wyższe - inżynier w specjalności inżynieria 

bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP 
15 Do punktów za kwalifikacje wymienione   

w poz. 9 i 10 dolicza się punkty za kwalifikacje 
wymienione w poz. od 6 do 8.  

Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów  

to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 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 

11 prawo jazdy kategorii C lub CE 10  

12 prawo jazdy kategorii CE i DE 15  

13 
inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku: 

np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych itp.  
15 

Nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie.  
W sumie 15 punktów.   

SKRÓT OBJAŚNIENIE 

SP szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP 

RT szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków - ratowników OSP 

RW szkolenie strażaków  - ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 

KPP kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy  
SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 
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II ETAP - TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, SPRAWDZIAN LĘKU 
WYSOKOŚCI, SPRAWDZIAN Z PŁYWANIA – przeprowadzony zostanie w dniach 
24 - 28 marca 2017 roku. 
 
Ocena sprawności fizycznej obejmuje; 

1) próbę wydolnościową – zmodyfikowana metoda harwardzka, 
2) test sprawności fizycznej, który składa się z trzech prób sprawnościowych: 

a) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej), 
b) bieg na 50 m, 
c) bieg na 1000 m, 

3) sprawdzian lęku wysokości, 
4) sprawdzian z pływania, 

 
którą przeprowadza się zgodnie z Rozporządzeniem 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. z 2016 r., poz. 30) oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 ze zm.). 
 
 

24 marca 2017 roku godz. 1000 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58 (zbiórka na placu komendy) – próba wydolnościowa 
(zmodyfikowana metoda harwardzka), podciąganie na drążku, sprawdzian lęku wysokości. 

27 marca 2017 roku godz. 1000 w Gimnazjum Nr 3 w Żarach, ul. Okrzei 19. (zbiórka na 
płycie boiska) – bieg na 50 m, bieg na 1000 m. 

28 marca 2017 roku godz. 1130 na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żarach pływalnia  
„Wodnik” ul. Telemana (zbiórka przy dużym basenie) – sprawdzian z pływania. 

 

UWAGA: 
Wynikiem końcowym oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez 

kandydata zaliczeń z wszystkich ćwiczeń składających się na test. 
Wykaz osób zakwalifikowanych do III etapu podany zostanie do dnia  

29 marca 2017 roku do godz. 15.00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz  
na stronie internetowej Komendy www.straz.zary.pl 

 
 
 

III ETAP - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z KOMISJĄ – przeprowadzona 
zostanie w dniu 31 marca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Komendy. 
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Kwalifikacyjna ocenia w szczególności: 

1. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie 
oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich 
rozumienie, 

2. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, 
3. zdolność analitycznego myślenia, 
4. umiejętność planowania i organizowania pracy, 
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Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka Komisji za każdy z wyżej 
wymienionych elementów wynosi 12,5. 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.  
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 
punktów ustalonych w wyżej wymieniony sposób. 

 
 

IV ETAP - USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ  
DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W PSP – badanie przeprowadzone zostanie przez Lubuską 
Rejonową Komisję Lekarską MSW w Zielonej Górze.   
 
 
Na badanie 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. 
 
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. 

 Ogłoszenie wyników końcowych naboru nastąpi do dnia 3 kwietnia 2017 roku  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej 
Komendy www.straz.zary.pl. 

 

UWAGA !!!  WAŻNE INFORMACJE !!! 

1. Przed przystąpieniem do KAŻDEGO Z ETAPÓW kandydat zobowiązany jest okazać 
dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem). Brak dokumentu uniemożliwi 
kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów 
postępowania z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. 
Ewentualna zmiana terminu będzie niezwłocznie umieszczana na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej Komendy www.straz.zary.pl . 

3. Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się  
z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Dokumentacja kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów będzie możliwa 
do odbioru w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, 
w przypadku nieodebrania dokumenty zostaną zniszczone. 
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WZÓR Nr 1 
 

 

 

 .............................. , dnia .......................................  
miejscowość          data 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Ja, niżej podpisany, ...........................................................................................................................................  
imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

zamieszkały/a w ................................................................................................................................................ 
adres 

legitymujący/a się dowodem osobistym ..........................................................................................................  
numer dowodu osobistego 

wydanym przez ................................................................................ w dniu ......................................................  
organ wydający 

 

niniejszym oświadczam, że: 

 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych   

przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia w KP PSP  
w Żarach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2135 ze zm.), 

 

2. korzystam z pełni praw publicznych, 

 

3. byłem(łam) / nie byłem* karany(a) za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, 

 

 

 

 
 

 

…………………………………………..... 

    Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

*niepotrzebne skreślić 
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WZÓR Nr 2 

 
 
 ………………………………                                 …………, dnia ……………………  
          pieczątka nagłówkowa                           (miejscowość)  

 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Stan zdrowia Pana/i 

……………………………………………………………………………….....…            

……………………………………………………………………………….....…                      

ur. …………………………………… w ………...…………………………..…  

 

pozwala / nie pozwala*  na udział w ocenie sprawności fizycznej, która obejmuje:  

� próbę wydolnościową – zmodyfikowana metoda harwardzka, 

� podciąganie na drążku,  

� bieg na 50 m,  

� bieg na 1000 m,  

� sprawdzian lęku wysokości, tj. samodzielne wejście i zejście na drabinę na wysokość 

20 m, ustawioną pod kątem 75o,  

� sprawdzian z pływania (dystans 50 m – stylem dowolnym).  

 

 

 

……………………………………  
             (pieczęć i podpis lekarza)  

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


