
Nysa,17 lutego 2021 r.

KOMENDA POWIATOWA
Pafstwowej Stra2y Po2arnej

w Nysie

OGLOSZENIE
o PoSTEPOWANIU KWALIFTKACYJNYM

w Komendzie Powiatowej Pafstwowej Stra2y Po2arnej w Nysie
ul. Szopena 5,48-300 Nysa

Komendant Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie oglasza nab6r kandydatow
do pelnienia sluzby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Paristwowej Strazy
Pozarnej w Nysie, na stanowiska zwiqzane z bezpoSrednim udzialem w dzialaniach
ratown iczo-gaSn iczych.

1. Liczba stanowisk, na kt6re prowadzony jest nab6r do sluiby w PSP: 8 stanowisk

2. Stanowisko: stazysta, docelowo starszy ratownik-kierowca

3. Miejsce peNnienia slu2by: Jednostki Ratowniczo - Gasnicze Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie.

4. Rozklad czasu slu2by: zmianowy rozktad czasu sluzby

5. Wymagania konieczne:

Kandydat do sluzby w Pahstwowej Strazy Pozarnej musi spelniac wymagania okre6lone
w art. 28 ust. 1 iart. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej StraZy
Pozarnej (tj Dz. U.22020 t. poz. 1123 ze zm.)'.

o posiadac obywatelstwo polskie,
. nie byc karanym za przestgpstwo lub przestqpstwo skarbowe,
. korzysta6 z pelni praw publicznych,
o posiadac co najmniej wyksztatcenie srednie lub Srednie branzowe,
o posiadac zdolnoScfizycznq i psychicznq do pelnienia sluZby,

. . posiadac uregulowany stosunek do stuzby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza
sluzba wojskowa lub przeniesienie do rczer\Ny bez odbycia tej sluzby, bqd2
zwolnienie od obowiqzku stuzby wojskowej). Warunku tego nie stosuje sig do
kobiet.

Ponadto dodatkowo wymagane jest (WARUNEK KONIECZNY):

o posiadanie prawa jazdy kat. C,

Wymagania preferowane:

o

a

prawo lazdy kat. C+E,
uprawnienia do obstugi podestow ruchomych
montowane na pojezdzie (kategoria lP) wydane przez
i/lub uprawnienia do obslugi drabin mechanicznych,
uprawnienia do napelnienia zbiornikow przenosnych
- butle) wydane przez Urzqd Dozoru Technicznego,

przejezdnych: samojezdne
Urzqd Dozoru Technicznego

(gazy sprezone (powietrze)

o uprawnienia stermotorzysty wydane pzezUrzqd Zeglugi Srodlqdowej.



6. Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjqcie do sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej.
Zyciorys.
Podpisane o6wiadczenie o spelnieniu wymagan koniecznych stawianych
kandydatom i o zapoznaniu siq z zasadami naboru okre6lonymi w ogloszeniu
o naborze - zalqcznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia.
Kserokopie Swiadectw pracy lub sluzby z poprzednich miejsc pracy lub sluzby,
o ile wczeSniej kandydat pozostawat w stosunku pracy lub sluzby.
Kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie, wyszkolenie lub
posiadane umiejqtnosci.

6. ZaSwiadczenie o udziale w dzialaniach ratowniczo-ga6niczych lub cwiczeniach
organizowanych przez jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, o ile
kandydat jest czlonkiem ochotniczej strazy pozarnej.

7. Kopie dokumentu potwierdzajqcego posiadanie obywatelstwa polskiego.
8. Kopie ksiqZeczki wojskowej, z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata

i zapisem uregulowanego stosunku do slu2by wojskowe j oraz kategoriq zdrowia.
9. ZaSwiadczenie lekarskie o braku przeciumrskazan zdrowotnych do wykonywania

testu sprawnoSci fizycznej - wg wzoru okreslonego w zalqczniku nr 2
do niniejszego ogloszenia. Zai;wiadczenie musi byc wystawione nie wczeSniej niz
30 dni przed dniem przystqpienia do tego testu. Za6wiadczenie kandydat okazuje
przed przystqpieniem do testow sprawnoSci fizycznel.

Dla umozliwienia kontaktu z kandydatem, w tekScie podania lub zyciorysu, powinien
znajdowac siq numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej. Podanie
i zyciorys muszE byi wlasnorqcznie podpisane pzez kandydata.

7. Zasady prowadzenia naboru

Nabor do sluzby jest otwarty i konkurencyjny.

Sklada siq z nastgpujqcych etap6w:

1. Ocena dokumentow (podanie o przyjqcie do sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej
i zyciorys oraz podpisany zalqcznik Nr 1 do niniejszego ogloszenia).

2. Test sprawnoSci tizycznq zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw
. Wewngtrznych i Administraqi z dnia 09.03.2018 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie

w sprawie zakresu, trybu i czqstotliwosci przeprowadzania okresowych
profilaktycznych badafi lekarskich oraz okresowej oceny sprawno6ci fizycznej
strazaka Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. 22018 poz. 673).

3. Sprawdzian braku lqku wysoko6ci (akrofobia).
4. Sprawdzian z ptywania.
5. Ocena dokumentow (kserokopie Swiadectw pracy lub stuzby z poprzednich miejsc

pracy lub sluzby, o ile wczesniej kandydat pozostawat w stosunku pracy lub slu2by,
kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie, wyszkolenie lub
umiejqtnoSci, zaSwiadczenie o udziale w dziataniach ratowniczo-ga6niczych lub
cwiczeniach organizowanych pzez jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy
Pozarnej, o ile kandydat jest cztonkiem ochotniczej strazy pozarnej).

6. Rozmowa kwalifikacyjna.
7. Ustalenie zdolnoSci fizycznej i psychicznej do pelnienia stuzby w Panstwowej

Strazy Pozarnej.

1.

2.
3.

4.

5.



I ETAP naboru, polega na ocenie zlozonych dokumentow pzez kandydatow (podanie
o przyjqcie do sluzby w Panstwowej Strazy Polarnej i zyciorys oraz oSwiadczenie
o spelnieniu kryteriow koniecznych stawianych kandydatom i o zapoznaniu siq z zasadami
naboru okre6lonymi w ogtoszeniu o naborze) i odbgdzie sig w dniach 08 - 1 1.03.2021 r.

Komisja na tym etapie sprawdza kompletnosc dokument6w oraz spelnienie wymagan
koniecznych okreSlonych w ogloszeniu. ZloZenie pzez kandydata dokumentow
niekompletnych lub niespelnienie przez niego wymogow koniecznych okre6lonych
w ogloszeniu, jest rownoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postqpowania
kwalifikacyjnego.

Wyniki I etapu zostanq ogloszone w dniu 11.03.2021 r. na stronie internetowej
www.psp.nvsa.pl i www.gov.pl/web/kppsp-nvsa oraz na tablicy ogloszefr KP PSP w Nysie
- lista kandydatow (nr identyfikacyjne) zakwalifikowanych do kolejnego etapu
postqpowania kwalifikacyjnego tj. do testu sprawnoSci fizycznej.

ll ETAP - przeprowadzenie testu sprawnoSci fizycznej, ktory odbgdzie siq w dniach
15 - 16.03.202'l r.

Komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania ll etapu
postqpowania kwalifikacyjnego oraz sposobem jego oceniania.

Przed rczpoczeciem testu sprawnoSci fizycznej kandydat okazuje, oprocz dokumentu
potwierdzajqcego tozsamo56, zaSwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazart
zdrowotnych, wystawione nie wczeSniej niz 30 dni przed dniem przystqpienia do tego testu
(zalqcznik'nr 2 do niniejszego ogloszenia).

Brak waznego dokumentu tozsamoSci oraz waznego zaSwiadczenia lekarskiego
spowoduje wykluczenie z postqpowania kwalifikacyjnego.

Jezeli kandydat posiada wazne za9wiadczenie potwierdzajqce zaliczenie testu sprawnosci
fizycznej, wydane przez innq jednostkq organizacyjnq PSP, mo2e przedlo2ye je komisji
celem zaliczenia ll etapu.

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawnoSci fizycznel pozostaje waZny przez
okres 6 miesiqcy liczony od dnia jego zakonczenia i moZe byc wykorzystywany
przy postgpowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Panstwowej Strazy
Pozarnej.

Na teScie sprawno6ci obowiqzuje str6j sportowy i obuwie bez kolcow. Kandydat do kazdej
z prob podchodzi tylko taz. Wyjqtek stanowi awaria sprzqtu, urzqdzen pomiarowych
lub zewnqtrzne zaklocenie proby.

Test sprawno6ci fizycznej dla kandydatow (mqZczyzn i kobiet) na stanowiska zwiqzane
z bezpo6rednim udzialem w dzialaniach ratowniczo - gaSniczych obejmuje:
1. podciqganie sig na drq2ku
2. bieg po kopercie
3. probg wydolnoSciowq

Test sprawno6ci fizycznej uznaje sig za zaliczony, w przypadku zaliczenia kazdej ztrzech
prob oraz osiqgniqcia wyniku koricowego dla mq2czyzn - co najmniej 55 pkt, a dla kobiet -
co najmniej a5 pkt.



W przypadku gdy liczba kandydatow, ktorzy zaliczq test sprawnosci fizycznej,
bqdzie mniejsza od liczby stanowisk, na ktore jest prowadzony nabor, obnizy sie
minimalny do osiqgniqcia wynik koncowy testu sprawno6ci fizycznej do 38 pkt
- dla mqzczyzn i 30 pkt - dla kobiet.

Wyniki kandydatow, uzyskane w poszczegolnych probach, sq przeliczane na punkty
przypisane do konkretnego wyniku wedlug tabeli okreslonej w zalqczniku nr 3
do Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 9 marca 2A18 r.

zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie zakresu, trybu i czqstotliwoSci przeprowadzania
okresowych profilaktycznych badan lekarskich oraz okresowej oceny sprawnosci fizycznej
strazaka Panstwowej Strazy Po2arnej (Dz. U. 22018 poz.673). Wynik koncowy oblicza siq
na podstawie Sredniej arytmetycznej uzyskanych punktow. Kandydatom do sluzby nie sq
przyznawane punkty preferencyjne zalezne od grupy wiekowej kandydata.

Probq wydolnoSciowq i probq sprawno6ciowq przeprowadza sig zgodnie z zalqcznikiem
nr 1 i nr 2 do Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
9 marca 2018 roku zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie zakresu, trybu i czgstotliwosci
przeprowadzania okresowych badan profilaktycznych badan lekarskich oraz okresowej
oceny sprawnoSci fizycznej strazaka Par'rstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018, poz.
673).

Podciqganie sig na drq2ku odbgdzie siq w dniu 15.03.2021 r.

Drqzek jest umieszczony na wysoko6ci doskocznel, pozwalajqcej na swobodny zwis ciala,
bez dotykania podlola. W przypadku braku mozliwo6ci doskoczenia do drq2ka, kandydat
ma prawo do uzyskania pomocy osob przeprowadzajqcych test sprawnoSci fizyczne).
Kandydat zajmuje pozycjg w zwisie na drqzku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach
wyprostowanych w stawach lokciowych. Na komendq ,,start" podciqga siq, tak aby broda
znalazla sig powyzej drqlka i wraca do pozycji wyjsciowej, nastqpnie ponawia cwiczenie.
Oceniajqcy glosno podaje liczbq zaliczonych podciqgniqc.
Jezeli kandydat nie wykona cwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciqgnie siq na drqaku
do wymaganej pozycji lub nie wroci do zwisu na drqzku o ramionach wyprostowanych
w stawach lokciowych, oceniajqcy powtarza ostatniq liczbq prawidlowo zaliczonych
podciqgniqc. Podczas wykonywania cwiczenia jest dozwolona praca tulowia i nog.
Wynikiem koficowym jest liczba prawidtowo zaliczonych podciqgniqc.

Bieg po kopercie odbgdzie sig w dniu 15.03.2021 r.

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokqta o wymiarach 3 x 5 m, na ktorym
w wyznaczonych miejscach (naklejone z taSmy o szerokoSci 5 cm krzyhe majq wymiary
20 x20 cm) ustawia siq tyczki o wysokoSci 160-180 cm - podstawa tyczki w calo6ci musi
zakrywac naklejony krzy2.
Sposob przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendq ,,na miejsca" podchodzi
do linii startu i zajmuje pozycjq startowq. Na komendq ,,start" kandydat rozpoczyna bieg
zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijajqc tyczki od strony
zewnqtrznej. Kandydat pokonuje trasq trzykrotnie.
Podczas wykonywania proby obowiqzuje catkowity zakaz chwytania i przytrzymywania
stojqcych tyczek. W przypadku przewrocenia lub przesuniqcia tyczki z punktu jej
ustawienia, kandydat musi jq ustawic na wczesniej zajmowanym miejscu i dopiero
kontynuowac bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcze6niej zajmowanym miejscu i

kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa sig probq i uznaje sie jq jako niezaliczonq.
Kandydat moze popelnic 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem koncowym
jest czas pokonania cwiczenia, z dokladnoSciq do 0,01 sekundy. Pomiar czasu bgdzie
dokonywany pzy pomocy rgcznych urzqdzen pomiarowych (stoper).



Pr6ba wydolno6ciowa odbqdzie sig w dniu 16.03.2021 r.

Proba wydolnosciowa (Beep test) polega na bieganiu miqdzy dwoma znacznikami
(liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrow w okre6lonym, stale rosnqcym tempie.
SzerokoSc toru wynosi '1,5 m. Tempo nadaje sygnal dzwigkowy, podczas tnrvania ktorego
kandydat musi znajdowac sig poza wyznaczonq liniq dwiema nogami. Jezeli kandydat
dotrze do linii przed sygnalem, powinien zalrzymac siq za niq i ruszyc do kolejnego
odcinka po ustyszeniu sygnalu. Koniec testu nastqpuje w momencie, gdy kandydat
dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metr6w w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie
pod rzqd wystartuje do kolejnych odcinkow przed sygnalem. Ostateczny wynik to liczba
rozpoczqtego poziomu otazliczba petnych przebiegnigtych 2O-metrowek na tym poziomie
(np 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 - numer 2O-metrowego odcinka.

Wyniki ll etapu zostanq ogloszone w dniu 17.03.2021 r. na stronie internetowej
www.psp.nvsa.pl i www.qov.pl/web/kppsp-nysa orazna tablicy ogloszen KP PSP w Nysie

M ETAP - sprawdzian braku lqku wysoko6ci (akrofobia) - sprawdzian braku lqku
wysokoSci uznaje siq za zaliczony, jezeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedt
na wysokoSc 20 m na drabinq ustawionq pod kqtem 75o i zszedt z niej.
Etap lll odbgdzie sig w dniu 19.03.2021 r.

Wyniki lll etapu zostanq ogtoszone w dniu 22.03.2021 r. na stronie internetowej
www.psp.nysa.pl i www.qov.pl/web/kppsp-nysa otaz na tablicy ogloszei KP PSP w Nysie -
lista kandydatow (nr identyfikacyjne) zakwalifikowanych do kolejnego etapu postqpowania
kwalifikacyjnego tj do sprawdzianu z ptywania.

lV ETAP - sprawdzian z plywania - sprawdzian z plywania uznaje sig za zaliczony,
jezeli kandydat przeptynql 50 m dowolnym stylem w czasie do 60 sekund.
Etap lV odbgdzie siq w dniu 24.03.2021 r.

Wyniki lV etapu zostanq ogloszone w dniu 25.03.2021 r. na stronie internetowej
www.psp.nvsa.pl i www.gov.pl/web/kppsp-nysa oruz na tablicy ogloszen KP PSP w Nysie -
lista kandydatow (nr identyfikacyjne) zakwalifikowanych do kolejnego etapu postqpowania
kwalifikacyjnego tj do oceny dokumentow.

V ETAP - ocena dokumentow odbqdzie siq w dniach 30.03. - 31.03.2021 r.

Kandydat zakwalifikowany do V etapu zobowiqzany jest dostarczyc w terminie od dnia
26.03.2021 r. do dnia 29.03.202'l r. do qodz. 15:30, do siedziby Komendy Powiatowej
PSP w Nysie Wzy ul. Szopena 5, 48-300 Nysa dokumenty wymienione
w pkt 6 ppkt 4-8 niniejszego ogtoszenia.

Komisja dokonuje oceny zlolonych dokumentow, ktora polega na sprawdzeniu
ich kompletnoSci oraz spetnienia wszystkich wymogow okreSlonych w ogloszeniu.
Posiadane wyksztatcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejqtnosci sq oceniane
w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktow mozliwa do uzyskania wynosi 60.

ZloZenie przez kandydata dokumentow niekompletnych lub niespelnienie przez niego
wymogow okreSlonych w ogtoszeniu, jest rownoznaczne z uzyskaniem negatywnego
wyniku z postqpowania kwalifikacyjnego.



Preferencje, za kt6re obligatoryjnie sq przyznawane punkty:

1) szkolenie podstawowe w zawodzie strazak - 20 punktow;
2) posiadanie tytutu zawodowego technik pozarnictwa -25 punktow;
3) posiadanie tytutu zawodowego inzynier pozarnictwa - 30 punktow;
4) posiadanie tytulu zawodowego in2ynier w specjalnosci inzynieria
bezpieczenstwa po2arowego, uzyskanego w Szkole Gtownej Sluzby Polarniczej
-15 punktow;
5) uzyskanie kwalifikacji ratownika, o ktorych mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 wrzeSnia
2006 r. o Pafistwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 22019 r. poz.993) - 5 punktow;
6) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o ktorych mowa
w art. 10 ustawy z dnia B wrzeSnia 2046 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
-15 punktow;
7) wyszkolenie pozarnicze w ochotniczej stra2y pozarnej - ukoficzone SP - 5 punktow;
8) wyszkolenie po2arnicze w ochotniczej strazy pozarnej - ukonczone SP+RT

-10 punktow;
9) wyszkolenie polarnicze w ochotniczej stra2y po2arnej - ukonczone SP+RT+RW

- 15 punktow;
'10) wyszkolenie pozarnicze w ochotniczej strazy pozarnej - ukonczone SP wedtug
programu z dnia 17 listopada2015 r. -15 punktow;
1 1) ukonczone liceum ogolnoksztalcqce lub technikum w klasie, w ktorej byly nauczane
przedmioty dotyczqce funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej, dla ktorych zostaly
opracowane w szkole programy nauczania wlqczone do szkolnego zestawu programow
nauczania - 5 punktow.

Preferencje, za kt6re sq przyznawane dodatkowe punkty:

12) prawo lazdy kat. C+E -10 punktow;

13) Uprawnienia wymagane na stanowisku.
a) do obslugi podestow ruchomych przelezdnych: samojezdne montowane na poje2dzie
(kategoria lP) wydane pzez Urzqd Dozoru Technicznego i/lub uprawnienia do obslugi
drabin mechanicznych - 5 punktow;
b) do napelnienia zbiornik6w przenoSnych, (gazy sprQzone (powietrze) - butle) wydane
pzez Urzqd Dozoru Technicznego - 5 punktow;
c).uprawnienia stermotorzysty wydane ptzezUrzqd Zeglugi Srodlqdowej - 5 punktow.

Sposob liczenia punktow.

1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1-3 przyznaje siq jedynie z jednego tytutu, zwyZszq
warto6ciq punktowq;
2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje sig jedynie z jednego tytulu, z wyZszq
warto6ciq punktowq;
3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje siq jedynie z jednego tytulu, z wylszq
wartoSciq punktowq;
4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 przyznaje siq jedynie w przypadku
potwierdzenia przez wtaSciwego dla dzialalnoSci ochotniczej strazy pozarnej komendanta
powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej aktywnego czlonkostwa
pzez udokumentowany udzial w co najmniej dwoch zdarzeniach - w dzialaniach
ratowniczo-gasniczych lub cwiczeniach organizowanych pruez jednostkq organizacyjnq
Panstwowej Strazy Pozarnej (w okresie jednego roku poprzedzajqcego datq publikacji
ogtoszenia, tj. terminu skladania dokumentow, o ktorych mowa w S 5 ust. 1

rozporzqdzenia);



Wyja6nienie u2ytych skrot6w:
1) SP - szkolenie podstawowe strazakow-ratownikow ochotniczej strazy pozarnej;
2) RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strazakow-ratownikow
ochotniczej strazy pozarnej;
3) RW- szkolenie strazakow-ratownikow ochotniczej slraZy pozarnej z zakresu dzidart
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Wyniki V etapu zostanq ogloszone w dniu 06.04.2021 r. na stronie internetowej
www.psp.nvsa.pl iwww.qov.pl/webikppsp-nysa orazna tablicy ogloszen KP PSP w Nysie
- lista kandydatow (nr identyfikacyjne) zakwalifikowanych do kolejnego etapu
postqpowania kwalifikacyjnego tj. do rozmowy kwalifikacyjnej.

Vl ETAP - rozmowa kwalifikacyjna odbgdzie siQ w dniu 08.04.2021r.
w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Nysie.

Komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania Vl etapu
postgpowania kwalifikacyjnego oraz sposobem jego oceniania.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
1) autoprezentacja, w ktorej kandydat przedstawia swoje slabe i mocne strony, motywacjq
do podjqcia sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnel oraz postawq spolecznq;
2) umiejqtnoSc przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego
i wyrazistego formulowania wypowiedzi;
3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpozarowej;
4) szczegolne za interesowan ia i dotychczasowe osiqg n iqcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej kazdy z czlonkow komisji odrqbnie ocenia
kandydata
Maksymalna liczba punktow mozliwa do przyznania pzez czlonka komisji za kaldy
z elementow wynosi 10.
Liczbq punktow uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala siq na podstawie
sredniej arytmetycznej liczby punktow przyznanych przez cztonkow komisji z dokladnoSciq
do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiqga
kandydat, ktory uzyska co najmniej 16 punktow.

Wyniki Vl etapu zostanq ogloszone w dniu 09.04.2021 r. na stronie internetowej
www.psp.nysa.pl i www.qov.pl/web/kppsp-nvsa oraz na tablicy ogloszen KP PSP w Nysie
- lista kandydatow (nr identyfikacyjne)

Suma punkt6w uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego zostanie
opublikowana na stronie internetowej KP PSP w Nysie oraz na tablicy ogloszen
w siedzibie tut. Komendy do dnia 13.04.2021 r. Wyniki zostanq ogtoszone
z wykorzysta n i em n u me r6w i de ntyfi kacyj nyc h przyznanyc h ka n dyd a to m.

Vll ETAP - ustalenie zdolnoSci fizycznel i psychicznej do pelnienia sluzby w Panstwowej
Strazy Pozarnej od 15.04.2021 r.

Kandydatow, klorzy uzyskali najwyZszq liczbq punktow, z uwzglgdnieniem liczby
stanowisk, na ktore jest prowadzony nabor do sluzby w Pafistwowej Straly Po2arne),
kieruje siq do komisji lekarskiej podleglej ministrowi wlaSciwemu do spraw wewnqtrznych
w celu orzeczenia zdolnoSci fizycznej i psychicznej do petnienia sluzby w Panstwowej
Strazy Pozarnej. W przypadku, gdy komisja lekarska podlegla ministrowi wta6ciwemu do
spraw wewnqtrznych orzeknie, ze kandydat jest niezdolny do stuzby w Paristwowej Strazy
Pozarnej, na badania lekarskie kieruje siq kolejnego kandydata z najwyZszq liczbq



punktow uzyskanych w postqpowaniu kwalifikacyjnym.
Nie stawienie siq kandydata na komisji lekarskiej, wyklucza go z procesu kwalifikacyjnego.

8. Miejsce uzyskania szczeg6lowych informacji dotyczqcych postqpowania
kwalifikacyjnego:

Szczegotowe informacje dotyczqce postqpowania kwalifikacyjnego mozna uzyskac
w sekcji ds. organizacyjno-kadrowych Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Nysie, ul. Szopena 5 lub pod numerami telefonow: 47 8619 900, 47 8619 917,
47 8619 918.

9. Miejsce itermin skladania dokument6w:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie, ul. Szopena 5

Dokumenty nale2y skladac w sekretariacie Komendanta Powiatowego Pafrstwowej Strazy
Poiarnej w Nysie do dnia 05.03.2021 r. do 9od2.15.30.

Za datq przyjqcia aplikacji liczy siq data wptywu do Komendy Powiatowej PSP w Nysie
Oferty skladane po terminie (liczy siq data wplywu, a nie stempla pocztowego) lub
niekompletne nie bgdq rozpatrywane.

10. Waine informacje:

1. Niezwlocznie po udostqpnieniu ogloszenia kierownik jednostki organizacyjnej PSP,
w ktorej planowane jest przeprowadzenie postqpowania kwalifikacyjnego, zwany dalej
"przelozonym wlaSciwym w sprawie postqpowania", powoluje komisjq i wyznacza
przewodniczqcego. Komisja kwalifikacyjna pzyzna kazdemu z kandydatow numer
identyfikacyjny, z wykorzystaniem ktorego bqdzie nastqpowala publikacja wynikow
z poszczegolnych etapow postgpowania kwalifikacyjnego oraz zaklada arkusz
indywidualnej oceny kandydata, w ktorym dokumentuje wyniki osiqgane pzez niego
w poszczegolnych etapach postqpowania kwalifikacyjnego.
2. Nadany numer nale?y odebrac osobiScie w dniach 10 - 11.03.2021 r. w Komendzie
Powiatowej PSP w Nysie, ul. Szopena 5 w godzinach od 800 do 1500
3. Przed przystqpieniem do kazdego z etapow naboru (testy, rozmowa kwalifikacyjna)
kandydat jest zobowiqzany okazac komisji dokument ze zdjqciem potwierdzajqcy
tozsamosc.
4. Kandydaci w postqpowaniu kwalifikacyjnym zobowi4zani sq do Sledzenia informacji
o przebiegu naboru na stronie internetowej KP PSP w Nysie i na tablicy ogloszen
w siedzibie Komendy, gdzie bgdq publikowane informacje na temat ewentualnych zmian
w przebiegu naboru lub kandydatow zakwalifikowanych do dalszych etapow. Terminy
etapow podane w ogtoszeniu o naborze mogq ulec zmianie z Wzyczyn niezaleznych od
KP PSP w Nysie.
5. Kandydat moZe przystqpic do danego etapu tylko i wylqcznie w dniu, kiedy dany etap
zostal zaplanowany. W przypadku etapow ll, lll i lV na kandydatow, ktorzy nie zglosili siq
w czasie przeprowadzania poszczegolnych prob, komisja czeka do 15 minut po
zakonczeniu proby pzez ostatniego kandydata. Nie przystqpienie przez kandydata do
proby w wyznaczonym terminie jest rownoznaczne z jego wykluczeniem z dalszego
postqpowania kwalifikacyjnego. Postqpowanie kwalifikacyjne wobec kandydata konczy sig
z chwilq uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z ktoregokolwiek z etapow
postgpowania kwalifikacyjnego lub nieprzystqpienia pruez kandydata do ktoregokolwiek
z etapow postqpowania kwalifikacyjnego, wymienionych w niniejszym ogloszeniu.
6. Dokumenty kandydata, ktory zostanie wyloniony w postqpowaniu kwalifikacyjnym
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zostanq dolqczone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatow, klorzy
nie zakwalifikujq siq do kolejnych etapow postqpowania kwalifikacyjnego bqdq do odbioru
w sekcji ds. organizacyjno - kadrowej Komendy Powiatowej Pafrstwowej Strazy Po2arnej
w Nysie w terminie do 14-stu dni od daty zakonczenia postqpowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty nie odebrane zostanq zniszczone komisyjnie.
7. Komenda Powiatowa PSP w Nysie nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za
ewentualne wypadki podczas przeprowadzania poszczegolnych etapow postqpowania
kwalifikacyjnego.
8. W zwiqzku z panujqcq sytuacjq epidemiologicznq w kraju zwiqzanq z pandemiq wirusa
SARS-COV-2 i zwiqzanq z tym chorobq COVID-19 informujemy o koniecznoSci
zachowania przez kandydatow rygoru sanitarnego na co najmniej 10 dni przed
przystqpieniem do prob sprawnoSciowych oraz informujemy:

. przed przystqpieniem do kolejnych etapow naboru u kandydatow badana bgdzie
temperatura ciala - osoby z temperaturq ciala 38,0 oC i wiqcej nie zostanq
dopuszczone do proby sprawno6ciowej oraz kolejnych etapow naboru;

. przed przystqpieniem do kolejnych etapow naboru kandydaci zobowiqzani sq do
zlo?:enia oswiadczenia o nieprzebywaniu na kwarantannie/izolacji. Nie zlolenie
o5wiadczenia skutkowac bgdzie wykluczeniem z dalszego postgpowania
kwalifikacyjnego;

. po przybyciu na miejsce wykonywania poszczegolnych prob sprawnoSciowych oraz
w czasie oczekiwania na swojq kolejnoSc naleZy uZywac maseczki zaslaniajqcej
usta i nos - do prob sprawno6ciowych kandydat przystqpule bez maseczki;

. podczas sprawdzianu braku lqku wysokosci kandydat zobowiqzany jest do
posiadania na dtoniach jednorazowych rqkawiczek;

. podczas przebywania w miejscach wyznaczonych do oczekiwania w kolejce nalezy
zachowac co najmniej 1,5 m dystans pomiqdzy kandydatami przystqpujqcymi do
kolejnych prob sprawnoSciowych ;

. kazda z prob zweryfikowania sprawno5ci 'fizycznej kandydatow bgdzie poprzedzona
dezynfekcjE rEk otaz sprzetu wykorzystywanego podczas prob sprawno6ciowych,

. do rozmowy kwalifikacyjnej nalezy przystqpic w maseczce zaslaniajqcej usta i nos.

11. Wymagania stawiane kandydatom do slu2by w Pafistwowej Stra2y Po2arnej
opracowano na podstawie

1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj Dz U.22020,
' poz. 1123 ze zm.).

2. Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia
roku w sprawie postqpowania kwalifikacyjnego o przyjqcie do stuzby
Strazy Pozarnej (Dz. U. 22018, poz. 672).

3. Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
roku zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie zakresu, trybu i

przeprowa dzania okresowych badan profilaktycznych badan lekarskich
oceny sprawnoSci fizycznej strazaka Panstwowej Strazy Po2arnej (Dz.
673).

29 marca 2018
w Panstwowej

9 marca 2018
czqstotliwoSci

oraz okresowej
U. z 2018, poz.

r:lt lENDANrldoerowy
pa6stwowef ,Wrr^o

bryg - g. in*awel Gotkowski
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INFORMACJA
o ochronie danych osobowych w zwiqzku z naborem na stanowisko sta2ysta w slu2bie

przygotowawczej (docelowo starszy ratownik - kierowca)
w Komendzie Powiatowej Pafistwowej Stra2y Po2arnej w Nysie

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujg ze:

1. Administratorem przetwarzajqcym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Nysie, z siedzibq w Nysie, ul. Szopena 5, 48-300 Nysa,
tel.47 86 16 900

2. Kontakt z Administratorem Bezpieczer'rstwa lnformacji mozliwy jest pzez mail:
iod@psp.opole.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bqdq pzelwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru
do sluzby wraz z przeptowadzeniem postqpowania kwalifikacyjnego {na podstawie
wymagan okreSlonych wart. 28 ust. 1 i 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o PSP (tj. Dz. U. z 2020 t. poz. 1123 ze zm.) oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnqtrznych i Administraqi z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postqpowania
kwalifikacyjnego o przyjqcie do sluzby w Pahstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 672) i rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia
30 pa2dziernika 20'18 roku w sprawie wzor6w skierowania do komisji lekarskiej podlegtej
ministrowi wlaSciwemu do spraw wewnqtrznych (Dz. U. z 2018, poz. 2155)). Podanie
danych osobowych wyszczegolnionych w ogloszeniu o naborze (imig i nazwisko, data
urodzenia, PESEL, dane kontaktowe, wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia) jest wymogiem ustawowym, niezbqdnym do udzialu przez
Paniq/Pana w naborze do slu2by w PSP. Podanie innych danych w zakresie nieokre6lonym
przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrazenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodq tak wyrazonq mozna odwolac
w dowolnym czasie. Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objgcie
Paniq/Pana procesem naboru.

4. Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych sE komorki realizujqce proces rekrutacji
w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie bqdq przekazywane do pahstwa trzeciego lub organizacji
miqdzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane pzez okres niezbqdny do zakonczenia
procesu rekrutacji. Dokumenty kandydata, kt6ry zostanie wyloniony w postgpowaniu
kwalifikacyjnym zostanq dolqczone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne
kandydatow, ktorzy nie zakwalifikowali siq do kolejnych etapow postqpowania' kwalifikacyjnego mozna odebrac w KP PSP w Nysie w terminie do 14 dni od daty
zakonczenia postqpowania kwalifikacyjnego. Dokumenty nie odebrane zostanq zniszczone
komisyjnie.

7 Posiada Pani/Pana prawo 2qdania dostqpu do tresci swoich danych, prawo ich
sprostowania, usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniqcia zgody na przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno6c z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofniqciem.

8. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Glownego lnspektora Danych Osobowych,
jeleliuzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie bqdzie podlegalo zaulomalyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt6rym mowa w art. 22 usl. 1 i 4 ogolnego
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r.
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Zalqcznik nr 1

dnia............
miejscowoSC

oSWIADczENIE

Ja, nizej podpisany(a),.....
imiq i nazwisko skladajqcego oswiadczenie

zamieszkalyla w

PESEL

Swiadomy/a odpowiedzialnoSci karnej wynikajqcej z arl,. 233 $ 1 Kodeksu karnego, ktory

przewiduje za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy karq pozbawienia wolnoSci od 6 miesiqcy

do 8 lat oswiadczam, ze:

1 posiadam/ nie posiadam obywatelstwa polskiego.

2. nie bylem/lam / bylem/am karanyla za pzestqpstwo lub za przestqpstwo skarbowe*

3. kor4ystam/ nie korzystam z pelni praw publicznych*

4. posiadam/ nie posiadam co najmniej Srednie wyksztalcenie lub Srednie bran2owe*

5. posiadam/ nie posiadam uregulowany stosunek do sluzby wojskowej (dotyczy kandydatow

objgtych ewidencjq wojskowq).

6 posiadam/ nie posiadam prawo jazdy kat. C *

czytelny podpis skladajqcego oSwiadczenie

Oswiadczam, 2e zapoznalemlam siq* / nie zapoznalem/am siq z zasadami naboru

okreSlonymi w ogloszeniu o naborze na stanowisko stazysta w sluzbie przygotowawczej (docelowo

starszy ratownik - kierowca) w Komendzie Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Nysie.

ObjaSnienia:
.) niewlaSciwe skreSlic
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Zalqcznik nr 2

tpi""iiL" nrsrJ*to;a.axrrJ, Jriov iJ'"*iil

ZASWIADCZENIE LEKARSKT E

ZaSwiadcza siQ, ze stan zdrowia Pana (Pani) ....

(imiq i nazwisko)

PESEL...:..... ....,.zamieszkaly

pozwala na wykonanie prob sprawnoSciowych (podciqganie sig na drqzku, bieg

po kopercie) oraz proby wydolnosciowej (Beep test) a takze udzial w sprawdzianie braku

lgku wysokoSci - akrofobia otaz w sprawdzianie z ptywania podczas ogloszonego

postqpowania kwalifikacyjnego do sluzby w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy

Pozarnej w Nysie,

(miejscowo56)
dnia...

(podpis i pieczatka lekarza)

t2


