
Łęczna, 10 sierpnia 2022 r

KOMENDA POW|ATOWA
PAŃSTWoWEJ STRAżY pożłRrue.l

W ŁĘczNEJ

PoK.1110.3.2022

ocŁoszENlE
O NABORZEDO SŁUZBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

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

na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej
(doce|owo sta rszy ratown i k-kierowca)

w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej.

Liczba stanowisk: 5,

Stanowisko, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stazysta w słuzbie
przygotowawczej.
Stanowisko docelowe: starszy ratownik-kierowca.
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej,
21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 18
System pełnienia służby: zmianowy (24 godziny służby, po których następuje 48 godzin
czasu wolnego) zgodnie z ustalonym harmonogramem słuzby.

WYMAGANIA KONIECZNE STAWIANE KANDYDATOM DO SŁUŻBY:

Woparciu o art.28 ust, 1 ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Strazy Pozarnej
(t,j, Dz.U. z2021 r, poz,1940 ze zm,) kandydat do słuzby musi spełniaó następujące warunki
- posiadać obywatelstwo polskie,
- nie byó karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystac z pełni praw publicznych,
- posiadać, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branzowe,
- posiadać zdolnośó fizyczną i psychiczną do pełnienia słuzby w Państwowej Strazy

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

DODATKOWY WARUNEK KON l ECZNY:
- prawo jazdy kategorii ,,C".
Brak udokumentowania przez kandydata ww. wymagań uniemozliwia zakwalifikowanie jego
ofeńy do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
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WAŻNA |NFORMACJA DODATKOWA:

Mianowanie w służbie PSP, może nastąpić po uregulowaniu stosunku do słuzby wojskowej,
o którym mowa w ań. 34. ust, 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 1991 r.

o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U,z2021 r.poz,1940zezm.)- dotvczv kandydatów
obietvch ewid.encia woiskową.

ZAKRES GŁOWNYCH ZADAŃ l OBOWIĄZKOW NA STANOWISKU, NA KTORE
PROWADZONY JEST NABOR:

1. Udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz działaniach związanych z likwidacją
katastrof, klęsk żywiołowych, ówiczeniach i manewrach.

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

3. Kierowanie pojazdami będącymi na wyposazeniu komendy oraz obsługa przydzielonego
sprzętu specjalistycznego zgod n ie z posiadanym i kwa lifikacjam i.

4. Utrzymanie sprzętu silnikowego i przydzielonych pojazdów w pełnej sprawności
technicznej, wykonywanie biezących napraw i konseruuacji sprzętu.

5. Znajomość parametrów technicznych oraz mozliwości taktycznych sprzętu i środków
będących na wyposazeniu jed nostki.

6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego.
7. Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w czasie słuzby

i poza nią,
8. Przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminów i ustalonych zasad w słuzbie

oraz podczas działań ratowniczo - gaśniczych, w tym równiez w zakresie BHP.
9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

ZASADY POSTĘPOWAN|A KWAL|FIKACYJNEGO :

Komendant Powiatowy Państwowej Strazy Pozarnej w Łęczne1 zaslrzega sobie prawo

do uniewaznienia naboru do słuzby w PSP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczności

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września2021 w
sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuzby w Państwowe Straży Pozarnej
(Dz. U, z2021 r. poz, 1772),

Nabór do słuzby w Państwowej Strazy Pozarnejjest otwarty i konkurencyjny

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzić będzie Komisja powołana przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej, ktora zweryfikuje złożone oferty
ze stawianymi wymaganiami, dokona oceny złożonych dokumentów, podda kandydatów
testowi s p rawn o ś ci fizy cznej or az p rze p rowa dzi r ozmowę kwa l ifi ka cyj n ą.
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Złożenie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych

osobowych na potrzeby rekrutacji.

Nieobecność kandydata na którymkolwiek etapie postępowania wiąże się z wykluczeniem
go z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
O wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego Komisja będzie

informowała poprzez zamieszczanie wyników na stronie internetowej KP PSP w Łęcznej:
www.straz.leczna.pl .

Kandydaci biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiązani są do śledzenia
informacji o przebiegu naboru na stronie internetowej www.straz,leczna.pl , gdzie będą

publikowane informacje na temat ewentualnych zmian w przebiegu naboru oraz kandydatow

zakwalifikowanych do dalszych etapów.

Nie będą udzielane telefonicznie informacje o wynikach poszczególnych etapów
postępowan ia kwal ifikacyj nego,

SPOSOB POSTĘPOWANlA
zAKWALlFlKoWALl slĘ
KWALlFlKACYJNEGo

Z DOKUMENTAMI
DO KOLEJNYCH

KANDYDAToW, KToRzY NlE
ETAPOW POSTĘPOWANIA

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania

kwalifikacyjnego można będzie odebrać osobiście w Sekcji organizacyjno - kadrowej

Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru.

Po tym czasie zostaną protokolarnie zniszczone.

OPIS POSTĘPOWANlA KWALIFlKACYJ NEGO:

Postępowanie wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego negatywnego

wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez

ka ndydata do któregokolwiek z etapow postępowa n ia kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z Vl etapów.

Przed przystąpieniem do ll, lll i V etapu tj. testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku

lęku wysokości oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany okazaó komisji

dokument potwierdzający jego tożsamość,

Brak dokumentu tozsamości uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych

etapów postępowania kwalifikacyjnego i w konsekwencji spowoduje wykluczenie kandydata

z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Komisja zapoznaje kandydatow z celem, zakresem i sposobem przeprowadzenia danego

etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz sposobem jego oceniania,
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ETAPY POSTĘPOWANlA KWALIFlKACYJ NEGO :

ETAP 1 - Ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do testu sprawnoŚci
łizycznej.

Wymagane na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego dokumenty to

1. poDANlE o przyjęcie do słuzby w Państwowej Straży Pożarnej odręcznie podpisane

pżez kandydata (załącznik nr 1).

2. zAŚWADczENtE LEKAR§K|E o braku przeciwwskazan zdrowotnych do

wykonywania ćwiczeńfizycznych wystawione nie wcześniej niżna 30 dni przed dniem

przystąpieniem do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 3).

Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być sporządzone wyłączn ie

na drukach, które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia o naborze
isą do pobrania na stronie internetowej www.straz.leczna.pl .

oświadczenia sporządzone na innych niż zamieszczone w załącznikach
wzorach o

po złożeniu przez kandydata dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer

identyfikacyjny, którym będzie się posługiwać podczas procedury postępowania

kwalifikacyjnego.

W cetu uzyskania !nformacji o numerze identyfikacyjnym, kandydaci kontaktują się
telefonicznie z Sekcją organizacyjno - kadrową tut. Komendy w godzinach 8,00 -
14.30 w dniach 29.08 - 31.08,2022 r. pod numerem telefonu 81752,75,25.

TERM|N l MlEJscE SKŁADANIA DoKUMENToW

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem

i nazwiskiem kandydata, z dopiskiem ,,NABÓR Do SŁUŻBY W KP PsP W ŁĘczNEJ"
do dnia 26 sierpnia ?022r. :

osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej PrzY

ul, przemysłowej 18 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach

7:30 _ 15;30 _ dokumenty złożone po terminie, tj po godzinie 15:30 dnia

26 sierpnia 2022 r. - nie beda rozpatrvwanę.
listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

ul. przemysłowa 18,21-010 Łęczna - decyduje data wpływu do komendy, a nie

data stempla pocztowego.

Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego

wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze do służby w Komendzie Powiatowej
państwowej Strazy Poźarnej w Łęcznej jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego

wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.
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Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej,

w dniach 29,08 _ 31,08.2022 r, dokona oceny złozonych przez kandydatów dokumentÓw.

ETAP !l -Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej dla kandydatów zostanie przeprowadzony w dniach

o5_o8.09.2022 r. (według harmonogramu zamieszczonego po ogłoszeniu wyników

ETApU l) w obiektach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszkiw Łęcznej, przy

ul, Szkolnej 53.

Przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej kandydat okazuje dokument

potwierdzający jego tozsamośó olaz przedkłada zaświadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazan zdrowotnych (o ile nie dostarczył go wcześniej z podaniem).

Test sprawności fizycznĄ 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 każdej
ztrzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego:
- dIa mężczyzn - co najmniej 50 pkt,
- d!a kobiet - co najmniej 46 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatow, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest

mniejsza od liczby stanowisk, na które prowadzony jest nabór, obniża się minimalny

do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 41 pkt.

Szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia poszczególnych prób (próby wydolnościowej

oraz prob sprawnościowych) testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 4

do ogłoszenia o naborze.

W postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą honorowane wyniki testu sprawnoŚci
fizycznej uzyskane przez kandydatow w postępowaniach kwalifikacyjnych o przyjęcie do

słuzby
w Państwowej Strazy Pozarnej

w innvch iednostkach orqanizacvinvch psp.
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ETAP lll - Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian zostanie przeprowadzony 12.09,2022 r, od godziny 9.00 na terenie Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 18,

przed przystąpieniem do sprawdzianu lęku wysokości kandydat okazuje dokument

potwierdzający jego tozsamość.
Sprawdzian lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jezeli asekurowany kandydat

samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75' i zszedł

z niej.

Sprawdzian wykonuje się z asekuracją i zabezpieczeniem przed uPadkiem

zwykorzystaniem środków ochrony indywidualnej zapewnionych przezorganizatora naboru.

ETAp lV - ocena dokumentów złożonych przed przystąpieniem do rozmowy

kwaIifikacyjnej.

Wymagane na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego dokumenty to:

1. kserokopie świadectw pracy lub słuzby z poprzednich miejsc pracy lub słuzbY, o ile

wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

2. kopie dokumentow potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub

posiadane umiejętności,
3. zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub Ćwiczeniach

organizowanych pzez jednostki organizacyjne Państwowej Strazy Pozarnej

(załączniki nr 2 ), o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Kandydaci, którzy zaliczą sprawdzian braku lęku wysokości, zobowiązani są dostarczYĆ

wyźej wymagane dokumenty
Dokumenty w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem ,,Nabór do

słuzby w KP PSP w Łęcznej" należy składać w sekretariacie KP PSP w Łęcznej, PrzY ul.

Przemysłowej 18 w dniach 14-15.09.2022 r, w godz. 8.00 do 15.00.

Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów, ktora 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 postępowan ia kwalifikacyjnego.

posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętnoŚci są oceniane

w systemie punktowym. tVlaksymalna 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 5

do ogłoszenia o naborze,
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ETAP V - Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie w dniach 22-23.09.2022 r. (według

harmonogramu zamieszczonego po ogłoszeniu wyników ETAPU lV) w siedzibie Komendy

Powiatowej PSP w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 18,

Zostanie przeprowadzona indywidualnie z kazdym z kandydatów, którzy przejdą pozytywnie

wcześniejsze etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) autoprezentacja, w tym wskazanie zainteresowań, doświadczeń i osiągnięĆ oraz

oczekiwań związanych ze służbą w Państwowej Strazy Pożarnej,

2) kompetencje społeczne niezbędne do słuzby w Państwowej Strazy Pożarnej oraz ich

wpływa na motywację kandydata do podjęcia służby w Państwowej Strazy Pożarnej,

3) umiejętność komunikacji w tym przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia

kandydata przyznając maksymalnie 10 punktów za każdy z ocenianych elementów.

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 zrozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16

punktów w powyżej ustalony sposób.

ETAp Vl _ Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia słuŻby
w Państwowej Straży Pożarnej.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia słuzby w PSP, dokonuje Lubelska
Rejonowa Komisja Lekarska podległą 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, ktora uzyskał
najwyższą liczbę pu n któw,
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HARMONOGRAM PROWADZONEGO NABORU

ETAP l

11 - 26.08.2022 r.

29 - 31.08.2022r.

29 - 31.08.2022 r.

02.09.2022 r.

- składanie wymaganych dokumentów przez
zainteresowanych

- ocena złożonych dokumentów

- kandydaci informowani są o nadanym numerze
identyfikacyjnym

- ogłoszenie wyników l etapu postępowania
kwalifikacyjnego

- próba wydolnościowa - BEEP TEST,
- bieg po kopercie,
- podciąganie na drązku

- ogłoszenie wyników ll etapu postępowania
kwalifikacyjnego

- sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia)

- ogłoszenie wyników lll etapu postępowania
kwalifikacyjnego

- składanie wymaganych dokumentów przed
przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej

- ocena złożonych dokumentow przez kandydatow

ogłoszenie wyników lV etapu postępowania etapu
postępowan ia kwalifikacyjnego

rozmowy kwalifikacyj ne

ogłoszenie wyników V etapu postępowania
kwalifikacyjnego

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia
słuzby w PSP

ETAP Il

05 _ 08. 09.2022.
w godz. 8.00 - 15,00

09.09.2022 r.

ETAP lll
12.09.20222 r
od godz. 09:00

13. 09. 2022 r.

ETAP lV
14 - 15.09.2022r.

19 - 20.09.2022 r.

21.09.2022r.

ETAP V
22-23.09.2022 r.

od godz. 09:00
26. 09. 2022 r.

ETAP Vl
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WAZNE INFORMACJE:

Przed przystąpieniem do każdego etapu naboru kandydat jest zobowiązany okazac
komisji dokument potwierdzający jego tożsamość.
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 etapów postępowania

kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Do kandydatów nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku. Wynik testu

sprawności fizycznej oceniany jest w skali dychotomicznej - (pozytywny/negatywny), w

związku zpowyższym punkty uzyskane podczas testu sprawności fizycznej nie stanowią

składowej sumy punktów uzyskanych w całym procesie postępowania kwalifikacyjnego.
Komisja kwalifikacyjna zastrzega sobie mozliwość zmiany terminu poszczególnych
etapów naboru w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.
Kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym 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.
Po złożeniu dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny, lnformacje
o osiąganych wynikach będą publikowane w oparciu o przyznane numery.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w sekcji organizacyjno - kadrowej

Komendy Powiatowej PSP w Łęcznej telefonicznie pod numerem: 81752-75-25
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej nie ponosi

odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne wypadki oraz zdarzenia losowe
powstałe podczas przeprowa dzania poszczególnych etapów naboru.

Komenda nie zapewnia miejsc parkingowych dla uczestników naboru,

Podczas testów sprawności fizycznej kandydatów obowiązuje strój sportowy.
Przebieg testu sprawności tizycznej (proba wydolnościowa, podciąganie na drązku, bieg
po kopercie) będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych,
Zgodnie z arl.34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r, o Państwowej Strazy
Pożarnej mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej słuzby albo
po zwolnieniu od obowiązku słuzby wojskowej. Kandydat, który zostanie skierowany na

badania do Lubelskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej tt/SWiA w Lublinie będzie musiał
przedstawić dokumenty potwierdzające zrealizowanie powyższego obowiązku
kserokopia ksiązeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata
i zapisem dotyczącym uregulowania stosunku do słuzby wojskowej.

4

5

6

7

B

9,

10,
11.

12
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KLAUZULA INFORMACYJNA _ DANE OSOBOWE

Zgodniez art, 13 ust. 1i2rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej (21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 18, tel. (81)

7 52 7 5 20, fax: (81) 7 52 7 5 24.
2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej wyznaczony został

lnspektor Ochrony Danych (20-012 Lublin ul. Strażacka 7, e-mail: iod@kwpsp,lublin.pl),
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ań. 6 ust. '1 lit. c RODO oraz

art, 28 i 28 b ustawy o Państwowej Strazy Pozarnej - w celu przeprowadzenia naboru

do słuzby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik - kierowca) w systemie
zmianowym, w Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Łęcznej .

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Strazy
Pożarnej w Łęcznej oraz członkowie powołanej komisji kwalifikacyjnej w sprawie
przeprowadzenia naboru do słuzby w KP PSP w Łęcznej.

5. Kandydat przystępujący do naboru podaje własne dane osobowe dobrowolnie,
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze
do słuzby w Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Łęcznej,

6. Dane będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami
archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 22 531030'1,

e-mail: kancelaria@uodo.gov,pl) jezeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza
przepisy RODO,

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub

organ izacj i m iędzynarodowej,
9. Przetwarzanie podanych przez PaniąlPana danych osobowych nie będzie podlegało

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
w ań. 22 ust.1 i 4 RODO.

Pożarnej

sl, H)PEh
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Załączniknr 1

do ogłoszenia o naborze do służby
w Państwowej Straży Pozarnej

Pan

Komendant Powiatowy

Państwowej Strazy Pozarnej

w Łęcznej

PoDANlE
o PRZYJ ClE DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ

Zwracam się o przyjęcie mnie do słuzby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pozarnej w Łęcznej

Podanie motywuję tym, że

irrrię i rrazwisko rodowc rnalki:inię ojca:

data i miejsce urodzenia:

tibywatelstwo:

nr P§S§L:
(jcżcli posiada)

imię (imiona) i nazwisko:

aclres dcl korcspcln<lerrcj i
lub adrcs e-mail, lub
lu telefirnu:

Oświadczam, że:

lp rodzaj oświadczenia podpis

1

Zapoznałem(-łam) się z informacją, iż pzetwarzanie danych osobowych, zawartych w
przedstawionych przeze mnie dokumentach na potrzeby prowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego, jest dokonywane na podstawie art.6 ust. 1 lit, c oraz ań. 10

rozpoządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz, Urz. UE L 1 19 z 04.05,2016, str. 1 ,

Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03,2021, str. 35);
wzwiązku zań.28b ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r, o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2021 r, poz. 1940 ze zm), administratorem moich danych osobowych jest
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej

2 Korzystam z pełni praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych.

3 Nie byłem(-łam) karany(-na) za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

4 Posiadam uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

5

Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
zgodnie zań.233 § 1 kodeksu karnego:
,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega kaze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,',

posiadane wykształcenie



posiadane wyszkolenie i kwalifi kacje:

lp rodzaj kwalifikacji

wpisac ,,x" w
odpowiednim

wierszu

1 szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

2 posiadanie tytułu zawodowego technik pozarnictwa

3 posiadanie tytułu zawodowego inźynier pożarnictwa

4

posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w l

Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w
bezpieczeństwa pożarowego, wydanego do dnia 30 września 201 9 r.,

Szkole Głównej Słuzby
specjalności inżynieria
lub studiow na kierunku

inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pozarowego, wydanego po dniu 30
września 2019 r,

5

uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w ań, 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz, U, z 202a r. poz. 882, 21 12 i 2401 oraz z 2021

poz. 159, ,1559 i1641)

o
uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10
ustawy z dnia 8 września 2006 r" o Państwowym Ratownictwie Medycznym

7 wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP

8 wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT

9 wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej - ukończone SP+RT+RW

10
wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej * ukończone SP według programu z
dnia ,17 listopada 2015 r,

11

ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane
przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla ktorych zostały
opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów
nauczania

12 prawo jazdy kategorii C

13

14
uprawnienia UDT do napełniania zbiorników pzenośnych w zakresie gazy sprężone
(powietze)

15
uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych

,16 uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych)

17
patent stermotorzysty źeglugi śródlądowej i wyższe

18
uprawnienia SEP

(miejscowość idata) (podpis składającego podanie)

Objaśnienia użytych skrótów:
1) SP - szkolenie podstawowe straźaków-ratowników ochotniczej strazy pożarnej;

2) RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pozarnej;

3) RW - szko|enie strażaków-ratowników ochotniczej strazy pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz
ratownictwa na wodach.

prawo jazdy kategorii C+E



Załącznlknr 2
do ogłoszenia o naborze do służby

w Państwowej Strazy Poźarnej

(pieczęć jednostki organizacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej)

(miejscowość, data)

ZAŚW|ADCZENIE
o UDZIALE W DzlAŁANlAcH RAToWNlczo_GAŚNlczYcH

LUB W CW|CZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTK!
ORGANIZACYJNE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŹARNEJ

Zaświadcza się, że PanlPani*.,
(imię i nazwisko)

nr PESEL
(miejsce zamieszkania)

w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia (terminu

składania dokumentów, o ktorych mowa w § 5 ust,4 pkt 3 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r, w sprawie

postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuzby w Państwowej Strazy

Pozarnej (Dz, U, poz, 1772), tj, w okresie od dnia do dnia

... ,. brał/brała* udział,.

a) w działaniach ratowniczo-gaśniczych ,,, razy,

b) w ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną

Państwowej Strazy Pożarnej .,, razy.

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej**)

Objaśnienia:
* Niepotrzebneskreślic,

** Potwierdzenia udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz w ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę
organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej dokonuje komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straźy Pożarnej,
właściwy ze względu na obszar działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, której członkiem jest kandydat (lub osoba
przez niego upoważniona), na podstawie danych zawańych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży
Pożarnej oraz innej dostępnej dokumentacji.



Załączniknr 3
do ogłoszenia o naborze do służby

w Państwowej Straży Pożarnej

dnia...
(miejscowość)

(pieczątka zakładu służby zdrowia)

ZAŚWADCZENtE LEKARSKlE

Zaświadcza się, że Pan/Pani
(imię i nazwisko)

urodzony/a
(data i miejsce urodzenia)

Zamieszkałyla w:
(miejsce zamieszkania)

nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w:

1. teście sprawności fizycznej:
proba wydolnościowa (Beep test),

podciąganie na drążku,
bieg po kopercie,

2. sprawdzianie braku lęku wysokości (akrofobia):

asekurowane wejście na drabinę ustawioną pod kątem 75o na wysokoŚc 20 m

Zaświadczenie Wdaje się w celu przedłożenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
pożarnej w Łęcznej na potrzeby prowadzonego naboru do służby przygotowawczejw PSP.

* niepotrzebne skreślić

(pieczątka i podpis lekarza)



Załączniknr 4
do ogłoszenia o naborze do służby

w Państwowej Straży Pożarnej

SPOSOB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI F|ZYCZNEJ

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby

wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w rozporządzeniu

Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 25 pażdziernika 2005 r. w sprawie

zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań

lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strazaka Państwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2a05 r. Nr 261 poz. 2191 , ze zm.),

Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu spońowym

w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni.

Kandydat może podejśó do każdej z prob dwukrotnie, Podejście drugie może nastąpiĆ
wyłącznie w dniu, w którym przeprowadzono pierwsze podeiście do danej próbY.

Do oceny ogólnej zostaje wybrany korzystniejszy wynik podejścia uzyskany przez

kandydata,

Przebieg testów sprawności fizycznej (próba wydolnościowa, podciąganie na drążku,

bieg po kopercie) będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

1. Próba wydolnościowa

PRoBA WYDoLNoŚcloWA - BEEP TEST - polega na bieganiu między dwoma

znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrow w okreŚlonym, stale rosnącym

tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m, Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas tnruania

którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jezeli

strażak dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyĆ do

kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.
Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych

20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystańuje do kolejnych

odcinkow przed sygnałem.
Ostateczny wynik to liczba pełnych przebiegniętych Z0-metrówek na tym poziomie (np.

10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 20-metrowego odcinka,

Liczba

odcinków

1

odc.

2

odc odc.

4

odc,

Ą

odc

6

odc.

7

odc. odc

o

odc.

10

odc,

11

odc.

12

odc

Czas

odcinka

Poziom Przebiegnięty dystans (m)

1 20 40 60 80 100 120 140 9,0

2 160 180 200 220 240 260 2B0 300 8,0

320 340 360 380 400 420 440 460 7,5

4 480 500 520 540 560 580 600 620 b4U 1,

660 680 700 720 740 760 780 B00 820 6,B

6 840 B60 B80 900 920 940 960 980 1 000 1020 6,5

7
,1040 ,1060

1 0B0
,1 
100 1120 1140 1 160 1 

,1B0 1200 1220 o,1

1240 1260 12B0 1 300 1320 1 340
,1360

1 380 1 400 1420 1440 6,0

q
1 460 1 480 1 500 1520 1 540 1 560 1 600 1620 1 640 1 660 E, ,7

1 5B0



10 1 680 1 700 1720 1740 1 760 17B0 1 800 1820 1 B40
,1860 ,1BB0

5,5

11 1 900 1 920 1 940 1 960 1 980 2000 2020 2040 2060 2080 21 00 2120 5,3

12 2140 21 60 21B0 2200 2220 X X x x x x X E1

lndywiduatne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, są
przeliczane na punkty przypisane do konkretnego wyniku według tabeIi. WYnik

końcowy oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów.

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 drąŻka,

kandydat ma,prawo do uzyskania pomocy osob przeprowadzających test sprawnoŚci

fizycznej,

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drązku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach

wyprostowanych w stawach łokciowych, Na komendę ,,stań" podciąga się, tak abY broda

znalazłasię powyżejdrążka, iwraca do pozycjiwyjściowej, następnie ponawia Ćwiczenie.

Oce n iający głoś n o pod aje l iczbę zaliczony ch pod ciąg n ięó.

Jezeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np, nie podciągnie się na drązku

do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drązku o ramionach wyprostowanych w

stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych
podciągnięć,
Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nog.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

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 160-1 80 cm - podstawa tyczki w całoŚci musi

zakrywać naklejony krzyż (sposob rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).
Kandydat na komendę "na miejsca" podchodzi do linii stańu izajmuje pozycję startową.

Na komendę "start" kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku
kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje

trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania proby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i

przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z
punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i

dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym

miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją za
niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem

końcowym jest czas pokonania ówiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy,

Schemat przebiegu konkurencji:
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TABELA PUNKTOWA
(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

?

LlczBA
PUNKToW

Podciąganie się na
drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie
(czas w sekundach)

Beep test
(poziom - liczba

odcinkow)
75 26 22,00 12-5
74 25 22,05 12-4
73 24 22,10 12-3
72 23 22,15 12-2
71 22 22,20 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 11_8
65 16 22,50 11 -7
64 22,55 ,11-6

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 13 22,85 10-11
57 22,90 10 - 10

56 22,95 10 - 9
55 12 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 9-11
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 9 24,00 9-4
39 24,10 9-3
38 24,20 9 -2
37 24,30 9-1
36 24,40 8_11
35 8 24,50 8 - 10

34 24,60 8-9
33 24,70 8-8
32 24,80 8-7
31 24

1
90 8-6

30 7 25,00 8_5
29 25,10 8-4
28 25,20 8-3
27 25,30 8-2
26 25,40 8-1
25 6 25,50 7 -10
24 25,60 7 -9
23 25,70 7 -8
22 25,80 7 -7
21 25,90 7 -6
20 5 26,00 7 -5
19 26 1 0 7 -4
18 26,20 7 -3
17 26,30 7 -2
16 26,40 7 -1

15 4 26,50 6 - 10

14 26,60 6-9
13 26,70 6-8
12 26,80 6-7
11 26,90 6_6
10 3 27,00 6-5
9 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 5-8
3 27,70 5-7
2 27,80 5-6
1 1 27,90 5-5



Warunkiem zaliczenia testu sprawnościowego jest przystąpienie kandydata do
każdej konkurencji i jej zaliczenie.

Niezaliczenie jednej z konkurencji eliminuje kandydata z dalszego
postępowan ia kwal ifikacyj nego.



Załącznik nr 5

do ogłoszenia o naborze do służby

w Państwowej Strazy Pożarnej

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJ| Z TYTUŁU

POSIADANEGO PRZEZKANDYDATOW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH

UMlEJĘTNoŚCl:

Sposób Iiczenia punktów:
li za kwalifikacjewymienione w pkt 1-3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,

z wy ższą wa rtością p u n ktową;
2) za ńwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,

z wy ższą wa rtością pu n ktową ;

3) za ńwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,

z wy ższą wa rtością p u n ktową ;

4) za kwaliflt<acje wymienione w pkt 7 - 10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku
potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pozarnej

Wykaz przyznawanych punktów:

szkolenie stawowe w zawodzie straza k 20 unktów

2 osiadanie technik rnictwa 25 punktów

3 osiadanie zawod i nler ozarnictwa 30 punktow

4 posiadanie tytułu zawodowego inżynier w
inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskan

specjalności
ego w Szkole

Głownej Słuzby pożarniczei

15 punktów

5 punktów5 uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w a

ustawy z dnia 8 września 2006 r, o Państwowym Ratown
ń. 13
rictwie

]r/led Dz. U. z 2020 r. 882 ze zm
6 uprawnienia do wykonywania zawodu ratow

o których mowa w ań. 10 ustawy z dnia 8
nika medycznego,
września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycu4y m

15 punktów

7 wvszkolenie p ożarnicze w osp - ukończone sp 5 punktow

8 wyszkolenie p ożarnicze w OSP - ukończone SP + RT 10 punktów

9 wyszkole n ie pozarn icze w OSP - ukończone SP + RT + RW 15 punktów

10. wyszkolenie pożarnicze w OSP uko ńczone SP według
programu z dnia 17 listopada 2015 r

15 punktów

11 ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w
ktorej były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania
ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w
szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu
programów nauczania

5 punktow

12. prawo jazdy kat. C 5 punktów

13. prawo iazdy kat. C+E 10 punktów

14. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym
stanowisku:
a) uprawnienia UDT do napełniania zbiorników przenośnych

w zakresie: gazy sprężone (powietrze) - 5 pkt
b) uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych - 5 pkt

c) uprawnienia UDT do obsługi wózków jezdniowych
podnośnikowych (widłowych) - 1 pkt

d) uprawnienia SEP - 2 pkt
e) patent stermotorzysty zeglugi środlądowej iwyższe - 2 pkt

w sumie do 15
punktów

1



komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego
członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach -
w działaniach ratowniczo gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez
jednostkę organizacyjną Państwowej Strazy Pożarnej (w okresie jednego roku
poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów;

5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12-13,
punktów nie sumuje się, przyjmuje się punkty zwyższąwańością punktową

6) za uprawnienia wymienione w punkcie 14 kandydat może uzyskać maksymalnie
15 punktow

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pozarnej
RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników
Ochotniczej Strazy Pozarnej
RW - szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych
oraz ratownictwa na,wodach

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


