
Łęczna , '15 kwietnia 2021 r.

oGŁoszENlE
o NABoRZE Do SŁUżBY W PAŃSTWoWEJ sTRAzY PoŻARNEJ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuzby
w Państwowej Strazy Pożarnej (Dz' U. z2018 r. poz' 672)

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej

na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej
(docelowo starszy ratownik-kierowca)

w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej.

Liczba stanowisk: 3.

Stanowisko, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta w słuzbie
przygotowawczej.
Stanowisko docelowe: starszy ratownik-kierowca.
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Łęcznej.
System pełnienia służby: zmianowy (24 godziny służby' po których następuje 48 godzin
czasu wolnego) zgodnie z ustalonym harmonogramem służby.

zAKREs GŁoWNYGH ZADAŃ l oBoWlĄzKoW NA sTANoWlsKU, NA KToRE
PROWADZONY JEST NABOR:

1' Udział w akcjach ratowniczo _ gaŚniczych oraz działaniach związanych z likwidacją
katastrof, klęsk Żywiołowych, ćwiczeniach i manewrach'

2' Pozostawanie w czasie słuzby w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo -
gaśniczych.

3. Kierowanie pojazdami będącymi na wyposażeniu komendy oraz obsługa przydzielonego
sprzętu specjalistycznego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

4' Utrzymanie sprzętu silnikowego i przydzielonych pojazdów w pełnej sprawności
tech nicznej, wykonywan ie bieżących napraw i konsenłacji sprzętu.

5. Znajomośc parametrów technicznych oraz możliwości taktycznych sprzętu i środków
będących na wyposazeniu jednostki.

6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego.
7. Przestrzegan ie zasad wynikających z ustawy ,,prawo o ruchu drogowym"
B. Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w czasie służby

i poza nią.

9. Przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminów iustalonych zasad w służbie
oraz podczas działań ratowniczo - gaśniczych, w tym również W zakresie BHP.

10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.
11' Pełnienie wyznaczonych funkcji w ramach słuŻby wewnętrznej.
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Wymagania konieczne stawiane kandydatom:

Kandydaci do słuzby w Państwowej straŻy PoŻarnej spełniać muszą warunki określone
w ań. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia '1991 r' o Państwowej Strazy Pożarnej (Dz. U'
z 2020 r', poz. 1123 ze zm')' oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
o przyjęcie do służby W Państwowej straŹy Pozarnej (Dz. U. z2018 r. poz.672) t1.:

1. posiadać obywatelstwo polskie,
2. być nie karanym za przestępstwo lub 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 w Państwowej Straży

PoŻarnĄ (weryfikacja w dalszym etapie naboru do słuzby, zostanie usialona przez
Lubelską Rejonową Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych wobec kandydatów, którzy uzyskali nĄwyŻszą ilość punktów
w trakcie naboru).

Ważna informacja dodatkowa:
Mianowanie w służbie PSP, moze nastąpić po uregulowaniu stosunku do służby
wojskowej' o którym mowa W ań' 34. Ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia '1991 r.

o Państwowej Strazy Pozarnej (t j Dz U. z 2020 r. poz' 1123 ze zm' ) - dotvczv
kandvdatów obiętvch ewidencia woiskowa.

WYMAGAN|A DODATKOWE zWlĄzANE zE sTANoWlsKlEM PRAGY:
Posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Brak udokumentowanla przez kandydata WW. Wymagań uniemozliwia zakwalifikowanie
jego ofeńy do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

WYMAGANE DoKUMENTY, KToRE KANDYDAT zoBoWlĄzANY JEST zLoŻYc
PRzYsTĘ PUJĄc Do PosTĘPoWAN lA KWALl FlKACYJ N EGo

1. PoDANIE o przyjęcie do służby w Państwowej Straży PoŹarnej odręcznie podpisane
przez kandydata (informacje konieczne w podaniu to: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu).

2' żYcloRYs (obowiązkowo odręcznie podpisany przez kandydata).
3. Podpisane oŚWlADczENlE o spełnieniu kryteriów ustawowych stawianych

kandydatom i o zapoznaniu się z zasadami naboru określonymi w ogłoszeniu
o naborze (załącznik nr 3)'

4.zAśWlADczENlE LEKARSK|E o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania cwiczeń Iizycznych wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed
przystąpieniem do ostatniego etapu testu sprawności lizycznĄ (załącznik nr 4).



Wszystkie Wymagane oświadczenia muszą być sporządzone wyłącznie na drukach,
ktÓre stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia o naborze

i są do pobrania na stronie internetowej www.straz' leczna. pI lub w sekretariacie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 1B.

Dołączone załączniki sporządzone na innych drukach
niŻ zamieszczone w ogłoszeniu nie będą honorowane.

TERM|N l MlEJscE SKŁADAN|A DoKUMENToW

Wymagane dokumenty (tj. podanie o przyjęcie do słuzby, życiorys' podpisane
oświadczenie o spełnieniu kryteriow ustawowych stawianych kandydatom izapoznaniu się
z zasadami naboru określonymi w ogłoszeniu o naborze) należy składac w terminie
od 15 kwietnia202l r. do 30 kwietnia 2021 r.:

_ osobiście W sekretariacie Komendy Powiatowej PSP W Łęcznej plzy
ul. Przemysłowej 1B w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30 - '1 5:30 (dokumenty złoŻone po terminie' tj. po godzinie 15:30 dnia
30 kwietnia 2021 r. - nie będą rozpatrvwane).

_ listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej
ul. Przemysłowa 18,21-010 Łęczna - decyduje data wpływu do komendy, a nie
data stempla pocztowego.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem
z dopiskiem ,,NABoR Do sŁUzBY W KP PsP W ŁĘczNEJ''

Po złoŹeniu przez kandydata ww. dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer
identyfikacyjny' którym będzie się posługiwać podczas podawania poszczególnych
wyników postępowania kwalifikacyjnego' lnformacja o numerze identyfikacyjnym zostanie
przekazana kandydatowi na wskazany w podaniu adres e-mail lub telefonicznie.

Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się
do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania
kwalifikacyjnego można będzie odebrac w sekcji organizacyjno _ kadrowej Komendy
Powiatowe.j PSP w Łęcznej w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru. Po tym

czasie zostaną p rotokola rnie zniszczone.

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej (termin
złożenia 25 maja 2021 r' do godz. 15'30)

1' Kserokopie świadectw pracy |ub słuŻby z poprzednich miejsc pracy lub służby' o ile
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub słuzby.

2' Kopie dokumentów poiwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenle lub
posiadane umiejętności.

3. Zaświadczenie o udziale w działaniach raiowniczo _ gaśniczych lub ćwiczeniach
organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Strazy Pożarnej,



Wystawione pvez właŚciwego komendanta miejsklego/powiatowego PSP
o ile kandydat jest członkiem ochotniczej strazy poŹarnej (aby otrzymać punkty
preferencyjne za wyszkolenie)

Nabór do służbyjest otwańy i konkurencyjny. Składa się z następujących etapów:
1. Etap l _ ocena złoŻonych dokumentów związanych z postępowaniem

kwalifikacyjnym (podanie o przyjęcie do służby w PSP' życioryS, oświadczenie
o spełnieniu kryteriow ustawowych stawianych kandydatom i zapoznaniu się
z zasadami naboru okreś|onymi w ogłoszeniu o naborze)

2' Etap ll _ Test sprawności fizycznej
3. Etap lll - sprawdzian |ęku wysokości (akrofobia)
4. Etap lV _ ocena pozosiałych dokumentów kandydatów dotyczących posiadanego

wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.
5. Etap V - Rozmowa kwalifikacyjna
6. Etap Vl - ustalenie zdolności lizycznej i psychicznej do pełnienia słuzby

w Państwowej Straży Pozarnej.

Zgodnie z s 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 marca 201B r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuzby
w Państwowej Straży Pozarnej przed rozpoczęciem każdego z etapów postępowania
kwalifikacyjnego, o których mowa W ań' 28 ust. 5 pkt. 2 i 3 oraz ust. 7 ustawy
o Państwowej Strazy Pożarnej:

'1) Kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość,
2) Komisja zapoznĄe kandydata z celem, zakresem i sposobem prowadzenia danego

etapu postępowania otaz sposobem oceniania.

ETAPY PRZEPROWADZANIA NABORU

EtaP I

ocena złożonych dokumentów przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznĄ
04 - 06 maja 2021 r.

Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej,
dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatÓw' tj. dokona sprawdzenia ich

kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze.

Złozenie przez kandvdata dokumentów niekompletnvch lub niespełnienie przez nieqo
wvmooów określonvch w oqłoszeniu o naborze do służbv w Komendzie Powiatowej
Państwowei Strazv Pożarnei w Łecznei iest równoznaczne z uzvskaniem neqaiwneqo
wvniku z postępowania kwalifikacvineoo.
Etap l postępowania kończy się oceną kandydata do słuzby i rozstrzygnięciem
o zakwalifikowaniu go do kolejnego etapu naboru. o wynikach pienłszego etapu
postępowania komisja kwalifikacyjna informuje kandydatów poprzez zmieszczenie
stosownej informacji na stronie internetowej www.straz.leczna. pl i w siedzibie Komendy
Powiatowej PSP w Łęcznej, przy ul. Przemysłowej '18 (tablica ogłoszeń na
budynku).

pańerze
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Etap ll
Test sprawności fizycznej

10 -19 maja 2021 r. godz. 09:00.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów zostanie przeprowadzony w obiektach Szkoły
Podstawowej nr 2 im' Tadeusza Koścluszki w Łęcznej, przy ul. Szko|nej 53'

Kandydat zakwalifikowany do ll etapu postępowania, tj. testu sprawności fizycznej,
przedkłada najpóźniej w dniu rozpoczęcia testu zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do wykonania ćwiczeń lizycznych, dopuszczające
kandydata do udziału w teście sprawności lizycznej (próba wydolnościowa Beep test,
podciąganie się na drązku' bieg po kopercie) i sprawdzianie barku lęku wysokości
wvstawione nie wcześniei niz 30 dni przed dniem przvstąpienia do takich testów - zał' Nr 4
do ninieiszeqo oqłoszenia'

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych i próby wydolnoŚciowej,
określonych w rozporządze n iu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz' U' z2018 r' poz.672) orazw rozporządzen iu Ministra
Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 27 pażdziernika 2005 r. w sprawie zakresu,
trybu iczęstotliwości przeprowadzania okresowych p rofilaktycznych badań lekarskich oraz
okresowej oceny Sprawności fizycznej strazaka Państwowej Strazy Pozarnej (Dz. U.

Nr 261, poz. 2191 ze zm.)

Kazdv kandvdat pod|eqa testom sprawności fizycznei' Nieprzvstąpienie do testów
lub ich nie zaliczenie powoduie wvkluczenie kandvdata z dalszeqo postępowania'

Kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu oryginalnego
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonania ćwiczeń
fizycznych (załącznlk nr 4) wraz z dokumentem tozsamości. Brak Ważnego dokumentu
stwierdzającego tożsamość spowoduje wykIuczenie z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (męŻczyzn i kobiet) na stanowiska związane
z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo _ gaśniczych obejmuje:

podciąganie się na drążku,
bieg po kopercie,

_ próbę wydolnościową.

Test sprawnoŚci fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każde1
z lrzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego:
- dla mężczyzn - co najmniej 55 pkt'
- dla kobiet - co najmniej 45 pkt.



W przypadku gdy liczba kandydatów, ktorzy zaliczyli test sprawnoŚci fizycznej' jest

mniejsza od liczby stanowisk' na które prowadzony jest nabór, obniża się minimalny
do osiągnięcia wynik końcowy testu Sprawności fizyczne1 do:

- 38 pkt - dla męŻczyzn,
- 30 pkt - dla kobiet

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia poszczegóInych prób (proby wydolnościowej
oraz prób sprawnościowych) testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 2

do ogłoszenia o naborze.

W postepowaniu kwalifikacvinvm nie bedą honorowane wvniki testu sprawności
fizvcznei uzvskane przez kandvdatów w postepowaniu kwalifikacvinvm w innvch

iednostkach organizacvinvch PSP.

Etap lll
Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

24 -25 maja 2021 r. godz. 09:00.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
P oŻarnĄ w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 1B'

Przed przystąpieniem do sprawdzianu lęku wysokości kandydat okazuje dokument
potwierdzający jego tozsamość.
Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony' jeżeli asekurowany kandydat

samodzielnie wszedł na wysokośc 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75" i zszedł
z niej.

Sprawdzian oceniany jest dychotomicznie tj. zaliczonyl niezliczony.
Sprawdzian wykonuje Się z asekuracją i zabezpieczeniem przed upadklem

z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej zapewnionych przez organizatora
naboru.
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Etap lV
ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej

26 maja - 2 czerwca 2021 r.

Kandydaci, ktorzy zaliczą test SprawnoŚci fizycznej oraz sprawdzian lęku wysokości,
zobowiązani są dostarczyć dokumenty Wymagane przed przystąpieniem do rozmowy
kwalifikacyjnej, o których mowa W ogłoszeniu.
Dokumenty w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem
identyfikacyjnym kandydata, z dopiskiem ,,Nabór do służby w KP PSP w Łęcznej''
należy składać w sekretariacie KP PSP w Łęcznej' przy ul. Przemysłowej 18 do dnia
25 mĄa 2021 r. do godz. 15:30 (dokumenty złożone po terminie, tj. po godzinie 15:30

dnia25 mĄa2021 r. - nie będą rozpatrywane)'

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą
adnotację:
,,Potwierdzam zgodnośó niniejszej kopii z oryginałem'' - data, własnoręczny podpis.

Komisja dokonuje oceny złozonych dokumeniów, która polega na sprawdzeniu ich
kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. ZłoŻenie
przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów
określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego'

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności Są oceniane
w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatÓw
wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności określa załącznik nr 1

do ogłoszenia o naborze.

Etap V
Rozmowa kwalifikacyjna

08 - 09 czerwca 2021 r. od godz. 09:00

Rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie w pomieszczeniach Komendy Powiatowej
PSP w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 18.

Zostanie przeprowadzona indywidualnie z kazdym z kandydatów, którzy przejdą
pozytywn ie wcześn iejsze etapy postępowan ia kwalifikacyj nego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
1) autoprezentacja' w której kandydat przedstawia swoje słabe imocne strony, motywację

do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego

i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
3) wiedza na temat funkclonowania ochrony przeciwpozarowej;



4) szczegóIne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata'

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej kaŻdy z członków komisji odrębnie ocenia
kandydata przyznĄąc maksymalnie 10 punktów za kaŻdy z ocenianych elementow-
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 kwaIifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej
'16 punktów w powyżej ustalony sposób.

Etap Vl

Ustalenie zdolności Ęizycznej i psychiczńej do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej.

Przeprowadzone zostanie przez Lubelską Rejonową Komisję Lekarską pod|egłą ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych' Na badania zostaną skierowani kandydaci, którzy
podczas naboru uzyskali największą liczbę punktów.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niezdolnoŚci do słuzby w PSP, rezygnacji lub
niestawienia się na badania' skierowanie otrzyma następny kandydat, która uzyskał
nĄwyŻszą l iczbę pu n któw.

Kandydatów zakwalifikowanych do Etapu Vl postępowania kwalifikacyjnego
zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu telefonicznego lub osobistego z Sekcją
organizacyjno - Kadrową Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej w celu podania
niezbędnych danych do wystawienia skierowania do komisji lekarskiej
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Etap I

Do dnia 30.04.2020
przygotowawczej w KP

04 - 06 maja 202'l r

07 maja 2021 r.

Etap ll
10 - 19 maja 2021 r. godz. 09:00

19 maja 202'l r.

Etap lll
24 - 25 maja 2021 r. godz. 09:00

25 maja 202'l r.

Etap lV
Do dnia 25 maja 2021 r.

do rozmowy kwalifikacyjnej.

26 maja - 02 czerutca 2021

07 czeruvca 2021 r.

Etap V
08 - 09 czerwca 2021 r.

od godz. 09:00

'l'l czerwca 202'l r.

1'l czerwca 2021 r.

. podciąganie na drązku,

. bieg po kopercie,

. próba wydo|nościowa _ BEEP TEST
obieki: Ha|a spońowa Szkoły Podstawowej nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
przy ul. Szkolna 53

ogłoszenie wyników lI etapu postępowania kwalifikacyjnego

. sprawdzian lęku Wysokości (akrofobia) obiekt: KP PSt
w Łęcznej' ul' Przemysłowa 18

ogłoszenie wyników lll etapu postępowania kwalifikacyjnego

godz. 15:30 - składanie dokumentów pŻed przystąpieniem

ocena dokumentóW złozonych przed przystąpieniem
do rozmowy kwalifikacyjnej

ogłoszenie wyników lV etapu postępowania
kwalifikacyjnego

rozmowa kwalifikacyjna
obiekt: KP PSP w Łęcznej

ogłoszenie wyników V etapu poStępowania kwaIifikacyjnego

ogłoszenie wyników naboru

Harmonoqram przebiequ procesu naboru do służbv

r. do godz. 15:30 - składanie dokumentów do słuzby
PSP w Łęcznej'

ocena dokumentóW złozonych przed przystąpieniem
do testu sprawności fizycznej

ogłoszenie Iisty kandydatów zakwalifikowanych
do ll etapu postępowania kwa|ifikacyjnego

do

r-

Etap Vl
Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia słuzby W Państwowej straży Pozarnej:
bezzwłocznie po usta|eniu terminóW W p|acówce pod|egłe] ministrowi Właściwemu do spraw
wewnętrznych.



Ważne informacje:

1' Przed przystąpieniem do kazdego etapu naboru kandydat jest zobowiązany okazać
komisji dokument potwierdza.jący jego tozsamośc'

2' Postępowanie wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego
negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapÓw postępowania kwalifikacyjnego lub nie
przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapow postępowania
kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Do kandydatów nie stosuje się punktÓw preferencyjnych z tytułu wieku' Wynik testu
sprawności fizycznej oceniany jest w skali dychotomicznej _ (pozytywny/negatywny)'
W związku z powyŻszym punkty uzyskane podczas testu sprawności fizycznej nie
stanowią składowej sumy punktów uzyskanych w całym procesie postępowania

kwalifikacyjnego.
4. Komisja kwalifikacyjna zaslrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych

etapów naboru w przypadku wystąpien'ia zdarzeń losowych.
5. Kandydaci w postępowaniu kwa|ifikacyjnym zobowiązani są do śledzenia informacji

o przebiegu naboru na stronie internetowej www.strazleczna.pl lub na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej' gdzie będą publikowane informacje
na temat ewentualnych zmian W przebiegu naboru oraz kandydatÓw
zakwalifikowanych do dalszych etapów.

6. Po złoŻeniu dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny'
lnformacje o osiąganych wynikach będą publikowane w oparciu o przyznane numery.

7. Dodatkowe informacje o naborze mozna uzyskać w sekcji organizacyjno - kadrowej
Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej telefonicznie pod numerem. 81 7 52-7 5-25
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

B. Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej W Łęcznej nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki oraz zdarzenia losowe powstałe podczas naboru
do słuzby, które powstały nie z jej winy'

9. Podczas testów sprawności fizycznej kandydatów obowiązuje strój spońowy.
10. Przebieg testu sprawności fizycznej (próba wydolnościowa, podciąganie na drąŹku,

bieg po kopercie) będzie rejestrowany na nośnikach elektron icznych '

11. Zgodnie z ań. 34 ust' 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Strazy
Pozarnej mianowanie strazaka moze nastąpić po odbyciu zasadniczej słuzby
wojskowe1 lub po przeniesieniu do rezer\Ny bez odbycia tej służby albo
po zwolnieniu od obowiązku słuzby wojskowej' Kandydat' ktÓry zostanie skierowany
na badania do Lubelskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW|A w Lublinie będzie
musiał przedstawic dokumenty potwierdzające zrealizowanie powyŹszego obowiązku _

kserokopia ksiązeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata
i zapisem dotyczącym uregu|owania stosunku do słuzby wojskowej.



KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE

Na podstawie art' 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Par|amentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 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^/VE (RoDo) informuję, że:

1' Kandydat przystępu.jący do naboru podaje własne dane osobowe dobrowolnie'
2' Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie mozliwy udział w naborze

do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŹy Pożarnej w Łęcznej.
3. Administratorem p rzetwa r za1ącym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy

Państwowej straży Pozarnej w Łęczne.j (21-010 Łęczna, u|. Przemysłowa 18'

tel. (81 ) 7 52 7 5 20, fax: (81 ) 7 52 7 5 24
4. W Komendzie Powiatowej Państwowe.1 Strazy Pożarnej w Łęcznej wyznaczony został

lnspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin ul. Strazacka 7, tel. (81) 5351237, e-mail:

iod@kwpsp lublin.pl).
5. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie ań.6 ust. 1 lit' c RoDo oraz

ań' 28 i 28 b ustawy o Państwowej Strazy Pozarnej _ w celu przeprowadzenia naboru
do służby na stanowisko stazysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w systemie
zmianowym, w Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej .

6' odbiorcami Pani(a) danych osobowych .jest Komendant Powiatowy Państwowej Strazy
P oŻarnĄ w Łęcznej oraz członkowie powołanej komisji kwaIifikacyjnej w sprawie
przeprowadzenia naboru do słuŹby w KP PSP wŁęcznej.

7. Dane będą przechowywane przez okres '1 miesiąca od dnia zakończenia naboru.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) ządania od administratora dostępu do treści swoich danych' ich sprostowania,
usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami
arch iwa| nym i Iu b og ran iczenia 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@uodo.qov. p|) jezeli uzna PanilPan' Że przetwarzanie narusza
przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
m iędzynarodowej.

10' Przetwarzanie podanych przez PaniąlPana danych osobowych nie będzie podlegało

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
wart.22ust. 1i4RODO.
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UWAGA!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią
wirusa SARS_Cov-2 oraz złłiązaną z tym chorobą Covid-19 informujemy
o konieczności zachowania przez kandydatów rygoru sanitarnego na co najmniej
10 dni przed przystąpieniem do prób sprawnościowych.

lnformujemy iż:

- przed przystąpieniem do kolejnych etapów naboru kandydaci zobowiązani są
do złożenia oświadczenia o nie przebywaniu na kwarantannie/ izolacji. Niezłożenie
takiego oświadczenia skutkowaó będzie wykluczeniem z dalszego postępowania
kwa lifikacyj nego.

- po przybyciu na miejsce wykonywania poszczególnych prób sprawnościowych
oraz w czasie oczekiwania na swoją -kolejność należy mieć założoną maseczkę
zasłaniającą usta i nos - do prób sprawnościowych kandydat przystępuje bez
maseczki,

_ podczas sprawdzianu braku lęku wysokości kandydat zobowiązany jest
do posiadania na dłoniach rękawiczek ochronnych,

- do rozmowy kwalifikacyjnej należy przystąpić w maseczce zasłaniającej usta i nos.

KO.tEN--i.NI IATO!'VY
P a il s tvro u"i
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załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze do słuŻby
W Państwowej StraŻy Pozarnej

sYsTEM PUNKToWY sTosoWANY Do ocENY PREFERENCJ| z TYTUŁU
PoslADANEGo PRzEz KANDYDAToW Do SŁUŻBY W PAŃSTWoWEJ STRAżY

PozARNEJ WYKszTAŁcENlA, WYszKoLENlA LUB Pos|ADANYcH
UMlEJĘTNoSCl:

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:
1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;

2. Posiadanie tytułu zawodowego technik pozarnictwa - 25 punktÓw;

3. Posiadanie tytułu zawodowego inzynier pozarnictwa - 30 punktów;

4. Posiadanie tytułu zawodowego inzynier w specjalności inzynieria bezpieczeństwa
pozarowego' uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - 15 punktów;

5. Uzyskanie kwa|ifikacji ratownika' o których mowa W ań. 13 ustawy z dnia B września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Mćdycznym (Dz. U. z2020 r' poz. BB2 ze zm') - 5
punktów;

6. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w ań.
10 ustawy z dnia B września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym -15
punktów;

7. wyszkolenie poŻarnicze w oSP - ukończone SP - 5 punktÓw;

8. wyszkolenie poŻanicze w oSP - ukończone SP + ę1 - 10 punktów;

9. wyszko|enie poŻanicze w oSP - ukończone SP + RT + RW - 15 punktów;

10.wyszkolenie poŻarnicze w oSP - ukończone SP według programu z dnia 17 listopada
2015 r' -'15 punktóW;

11.ukończone liceum ogólnokształcące |ub 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, za które są przyznawane punkty, o ile preferencje znajda się
w ogłoszeniu:
12' Prawo jazdy kat' C _ 5 punktów;

13' Prawo jazdy kat. C+E _ 10 punktów;
'14. lnne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do '15

punktóW, nie więcej niz 5 punktów za jedno uprawnienie:
. uprawnienia UDT do napełniania zbiorników przenośnych _ 3 pkt.'

. uprawnienia UDT do obsługi podnośników (podesty ruchome kat. lP) - 3 pkt''

. Uprawnienia UDT do obsługi zurawi (kat. ll Z, samojezdne lub przenośne) - 3 pkt',

. uprawnienia UDT do obsługi wózków ]ezdniowych podnośnikowych (widłowych) - 'l

pkt,

. uprawnienia do obsługi drabin mechanicznych (według programU KG PsP) _ 3 pkt.'

. uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
na stanowisku eksploatacji (np. SEP) - 2 pkt.,

. patent stermotorzysty Źeglugi śród|ądowej lub Sternika motorowodnego iwyzsze _

2pkt..
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,/) -,,tr



Sposób liczenia punktów:
1. za kwalifikacje wymienione w pkt 1 _ 3 przyznĄe się punkty jedynie z jednego tytułu,

z wyższą wańością punktową;

2. za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,

z wyŻszą wańoŚcią punktową;

3. za kwaIifikacje wymienione w pkt 7 _ 10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,

z wyŻszą wańością punktową;

4. za kwalifikacje wymienione w pkt 7 _ 10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku
potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej strazy pożarnej

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Strazy Pozarnej aktywnego
członkostwa przez udokumentowany udział w co na1mniej dwÓch zdarzeniach -
w działaniach ratowniczo _ gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez
jednostkę organizacyjną Państwowej Strazy Pozarnej w okresie jednego roku
poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia' tj. terminu składania dokumentów;

5. za kwalifikacje wymienione w pkt '12 _ 13 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu'
z wyŻszą wańością punktową.

6. Za kwalifikacje/ uprawnienia wymienione w pkt' 14 kandydat moze uzyskać
maksymalnie 1 5 punktów.

Wyjaśnienie użytych skrótów:
SP - szkolenie podstawowe strażaków_raiownikÓw ochotniczej strazy pozarnej;
RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strazaków - ratowników ochotniczej
strazy pożarnej,
RW - szkolenie strazaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za posiadane wykształcenie,
wyszkolenie lub posiadane umiejętności wynosi 60 punktów.

1,4

?,4



załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze do słuŹby
w Panstwowej Straży Pożarnej

sPosoB PRzEPRoWADZENlA TESTU sPRAWNoścl FlzYczNEJ

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydo|nościowej,
które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w rozporządzen iu Ministra Spraw
Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 paŹdziernika 2005 r. w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań |ekarskich oraz
okresowej oceny sprawności fizycznej strazaka Państwowej Strazy Pozarnej (Dz. U.

22005 r. Nr 261 poz. 2191 , ze zm.).

Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu spońowym
w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni' Kandydat do kazdej z prób
podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych
lub zewnętrzne zakłÓcenia próby'

1. Próba wydolnościowa

PRoBA WYDoLNoścloWA - BEEP TEST - polega na bieganlu między dwoma
znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym' sta|e rosnącym
tempie. SzerokośĆ toru wynosi '1 ,5 m. Tempo nadaje sygnał dŹwiękowy' podczas trwania
ktÓrego kandydat musi znajdowaó się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jezeli
strazak dotrze do |inii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyc do kolejnego
odclnka po usłyszeniu syg nału.
Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydai dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych
20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystańuje do kolejnych
odcinków przed sygnałem.
ostateczny wynik to liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie
(np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 2O-metrowego odcinka.

Ind)rryidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są przeliczane
na punkty przypisane do konkretnego wyniku wedlug tabeli. Wynik końcowy oblicza się
na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów.

Liczba
odcinkóW

1

odc.
2

odc.
3

odc
4

odc
5

odc.
6

odc.
7

odc.
8

odc.
I

odc.
10

odc
11

odc
12

odc odcinka
Poziom PŻebieqnięty dystans (m)

1 20 40 60 80 100 120 140 90
2 160 180 204 224 244 260 280 300 80
3 320 340 360 380 400 420 440 460 1.5

4 480 500 520 540 560 580 600 620 640 12
5 660 680 700 724 740 760 780 800 B2A 68
6 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 6,5

7 1040 1060 1080 1100 120 1140 1160 1180 1240 1220 62
8 1240 1260 12AO 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1444 60

1460 1480 1500 1524 1540 1560 1580 '1600 1620 16Ą0 1660 5.7

10 1680 1700 1720 17 40 1760 1780 1800 1820 1840 1860 l BBO 5,5

11 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2420 2440 2060 2080 2104 2120 5,3
12 2140 2160 2180 2200 222Q x x 5,1



2. Próby sprawnościowe
. Podciąganie się na drążku:

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała'
bez dotykania podłoza. W przypadku braku możliwości doskocznej do drązka, kandydat
ma prawo do uzyskania pomocy osÓb przeprowadzających test sprawnoŚci fizyczne1'

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drązku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach
Wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę,,stań'' podciąga się, tak aby broda
znalazła się powyzej drążka, i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie.
oce n i aj ący głośn o pod aje liczb ę zaliczonych pod c i ąg n ięc.

Jezeli kandydat nie wykona ówiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku
do wymaganej pozycji lub nie Wróci do zwisu na drązku o ramionach wyprostowanych w

Stawach łokciowych' oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaIiczonych
podciągnięć' Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia inóg.
Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo za\iczonych podciągnięć.

. Bieg po kopercie:
Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m' na którym
W Wyznaczonych miejscach (nak|ejone z ta'śmy o szerokości 5 cm krzyŻe mają wymiary 20
x 20 cm) ustawia się tyczki o Wysokości 160-180 cm - podstawa tyczki w całoŚci musi
zakrryać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Kandydat na komendę ''na miejsca" podchodzi do linii stańu i zajmuje pozyqę stańową.
Na komendę ''stań" kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku
kierunkiem (A_B-E-C-D-E-A)' omija1ąc tyczki od strony zewnętrzne1. Kandydat pokonuje
trasę trzykrotnie' Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania
i przytrzymywania stojących tyczek' W przypadku przewrÓcenia lub przesunięcia tyczki
z punktu jej ustawienia' kandydat musi ją ustawic na wcześniej zajmowanym miejscu
idopiero kontynuowaó bieg' W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym
miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją
za niezaliczoną. Kandydat moze popełnić 1 falstań, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem
końcowym jest czas pokonania cwiczenia' z dokładnością do 0,01 sekundy'
Schemat przebiegu konkurencji:
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TABELA PUNKTOWA
iczenie ków na punkt

LICZBA
PUNKTÓW

Podciąganie sięna
drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom -

liczba
odcinkóW)

75 /6 22,00 12-5
74 25 tt na 12-4
73 24 22,10 12-3
72 22,15 tz - ,/
71 12-1
70 21 22,25 11 -12
69 20 22,30 11 11

68 19 22,35 11-10
67 18 22,40 11 -9
66 17 22,45 1'l -8
65 16 22,50 11 -7
64 22,55 11

63 '15 22.60 11 -5
62 22,65 11 - 4
61 14 22,70 11 -3
60 22,75 11 ,2
59 22.80 11 -1
58 IJ 22,85 10-11
57 22.90 10-10
56 22,95 10 - I
55 11 23,00 '10 - 8

54 23,05 10- 7

53 23,10 10 - 6
52 23,15 10, 5
51 23,20 10 ,4
50 11 23,25 10-3
49 23,30 10 -2
48 23,35 10 - 1

47 23,40 a _ 44

46 23,45 9 - 10
45 10 23,50 9-9
44 23,60 9-8
43 23,70 9 -7
42 23,80 9-6
41 23,90 9-5
40 I 24,OO 9-4
39 24,10 9-3
38 24,20 9-2
37 24,30 9-1
35 24,40 8-11
35 I 24,50 8 - 10
34 24,60 8-9
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33 24,70 8-8
32 24,80 a-7

31 24,90 8-6
30 7 25,00 aĘ

29 25,10 8-4
28 25,20 o)

27 25,30 8-2
26 25,40 8-1
25 b 25,50 7 -10
24 25,60 7 -g
23 25,70 7 -8
22 25,80 7 -7
21 25,90 7 -6
20 Ę 26,00
19 26,10 7 -4
18 26,20 7 -3
17 16 -7t)

16 26,40 7-1
15 4 26,50 6-10
't4 Żct.bU 6-9
13 zo,tv 6-8
12 26,80 6-7
11 26,90 6-6
't0 J 27,00 6-5
I 27,10 6-4
8 27,20 6-3
7 27,30 6-2
6 27,40 6-'1
5 2 27,50 5-9
4 27,60 to

3 27,70
2 27,80 5-6
1 1 27,90 5-5



załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze do słuŻby
W Państwowe'i Strazy Pożarnej

dnia
1m]ej5coWość)

(miejsce Żomieszkanio)

ośWlADczENlE

(data uradzenid) (miejsce urodzenio)

świadomy/a od powiedzia Iności karnej wynikającej z art. 233 9 1 Kodeksu karnego, który
przewiduje za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8 - oświadczam, że

- 
posiadam obvwatelstwo polskie

- korzystam z pełni praw publicznych

nie byłem/am karany/a za przestępstwo iprzestępstwo skarbowe

- 
posiadam co najmniej Wykształcenie średnie lub średnie branżowe

- 
posiadam uregulowany stosunek do służby wojskowej /dotyczy kandydatów objętych
ewidencją wojskową/

oświadczam, że zapoznalemfam się z zasadami naboru określonymi w ogłoszeniu o naborze
na stanowisko stażysta W słuŹbie przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej .

(data i cŻytelny podpis)
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze do służby
W Państwowej StraŹy PoŻarnej

ZASWIADCZENIE LEKARSKIE

Zaświadcza się , że Pan/Pani: ''
(imię i noŻwisko)

urodzony/a:
(doto i miejsce uradzenio)

zamieszkały/a w:
,.. . -r--- --meszkania)

Nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w:

1. teście sprawności fizycznej:
_ próba Wydolnościowa (Beep test)'

- podciąganie na drążku,

- bieg po kopercie.

2. Sprawdzianie braku lęku wysokości (akrofobia):

_ asekurowane wejście na drabinę ustawioną pod kątem 750 na wysokość 20 m-

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłoŻenia W Komendzie Powiatowej Państwowej
straŹy Pożarnej W Łęcznej na potneby prowadzonego naboru do służby przygotowawczej w PSP.

(pieczqtko i podpis lekorzo)
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