
1.

2.

KOMENDA POWIATOWA
Pafstwowej Stra2y Po2arnej

w Nysie

Komendant Powiatowy Pa
do petnienia stuzby przyg
Pozarnej w Nysie, na
ratown iczo-gaS n iczych.

Liczba stanowisk, na

Stanowisko: stazysta,

Miejsce pelnienia
Szopena 5,48-300 Nysa

Rozklad czasu sNu2by:

5. Wymagania

Kandydat do sluzby w Pari
w art. 28 ust. 1 i art. 34 ust.
Pozarnej (tj. Dz. U.22019 r.,

sluzba wojskowa
zwolnienie od
do kobiet.

Wymagania preferowane :

uprawnienia do
ne na poje2dzie
uprawnienia do
butle),

3.

ul.

4.

o

a

a

. uprawnienia ptetwonu

o
w Komendzie

. posiadacobywatelstwr

. nie byc karanym za pt,

. korzystac z pelni praw

. posiadac co najmniej r

. posiadac zdolnoSci fiz,

. posiadac uregulowan

prawo jazdy kat. C,
prawo jazdy kat. C+E,

Nysa,19 sierpnia 2019 r.

OGLOSZENIE
TEPOWANTU KWALIF| KACYJNYM

Pafistwowej Straiy Po2arnej w Nysie
ul. Szopena 5,48-300 Nysa

Strazy Pozarnej w Nysie oglasza nabor kandydatow
i w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy

zwiqzane bezpo6rednio z udziatem w dzialaniach

prowadzony jest nabor do sNu2by w PSP: 5 stanowisk

starszy ratownik

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nysie,

nowy rozklad czasu stuzby

Strazy Pozarnej musi spelnia6 wymagania okre6lone
i5 ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy

poz. 1499) tj.:

polskie,
lub przestgpstwo skarbowe,

publicznych,
ie Srednie lub Srednie branzowe,

i psychiczne do petnienia sluzby,
stosunek do stuZby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza

przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej sluzby, bqdl
u sluzby wojskowej). Warunku tego nie stosuje sie

i podestow ruchomych przejezdnych: samojezdne montowa-
ria lP),

ia zbiornik6w przeno6nych, (gazy sprezone (powietrze)-

lub nurka.



1.

2.

3.

6. Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjqcie d
Zyciorys.

sluzby w Panstwowej Strazy Pozarnej.

Podpisane o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
niezbqdnych do izaqi procesu postgpowania kwalifikacyjnego, zgodnie
z przepisami o ochron danych osobowych.
Podpisane oSwiad o korzystaniu z pelni praw publicznych.
Podpisane o6wiad o niekaralnosci za przestqpstwo

4.

5.

6.

7.

B.

lub przestqpstwo

pracy lub stuzby,

z kandydatem, w tekscie podania lub zyciorysu, powinien
kontaktowego. Podanie i zyciorys muszq byc wlasnorgcznie

w pkt 3,4,5 nalezy wypetnic wg wzoru okreSlonego

znajdowac siq numer telefon
pod pisane przez kandydata.

o6wiadczenia
nr 1 do niniei ogloszenia.

7. Zasady prowadzenia na

Nabor do sluzby jest otwarty konkurencyjny.

Sklada siq z

Ocena dokumentow (
pracy lub sluzby, o ile
kopie dokument6w

skarbowe.
Kserokopie pracy lub stuzby z poprzednich miejsc
o ile wczesniej pozostawal w stosunku pracy lub sluzby.
Kopie dokumentow potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie, wyszkolenie
lub posiadane umiej
Zaswiadczenie o iale w dzialaniach ratowniczo-ga6niczych lub cwiczeniach

Strazy Pozarnej,organizowanych p jednostki organizacyjne Panstwowej
o ile kandydat jest
Kopie dokumentu
Kopie ksiqzeczki

iem ochotniczej slraly pozarnej.
rdzajqcego posiadanie obywatelstwa polskiego.

z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata
izapisem uregu stosunku do sluzby wojskowej oraz kategoriq zdrowia.
ZaSwiadczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania
testu sprawnosci - wg wzoru okre6lonego w zalqcznrku nr 2
do niniejszego ia. Zafwiadczenie musi byc wystawione nie wczesniej
niz 30 dni przed dn przystqpienia do tego testu. ZaSwiadczenie kandydat
okazuje przed niem do testow sprawnoS ci'fizycznej.

Dla ulatwienia

9.

10,

11.

Wymagane
w zalqczniku

1.

2.

J.

4.
5.

Ocena dokument6w ( anie o przyjgcie do stuzby w Panstwowej Strazy Pozarnej
izyciorys oraz podpi
Test sprawnoSci

y zalqcznlk Nr 1 do niniejszego ogloszenia).
j zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw

Wewnqtrznych i nistracji z dnia 09.03.2018 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie
w sprawie , trybu i czqstotliwosci przeprowadzania okresowych
profilaktycznych lekarskich oraz okresowej oceny sprawnosci fizycznej
strazaka Panstwowej Pozarnej (Dz. U. 22018 poz.673).
Sprawdzian braku wysokoSci (akrofobia).

serokopie Swiadectw pracy lub sluzby z poprzednich miejsc
Sprawdzian z ptywani

wczeSniej kandydat pozostawal w stosunku pracy lub sluzby,
potwierdzajqcych posiadane wyksztalcenie, wyszkolenie

lub umiejqtno6ci, za( nie o udziale w dzialaniach ratowniczo-gasniczych
zowanych przez jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy

2

lub cwiczeniach



Pozarnej, o ile kand at jest czlonkiem Ochotniczej Strazy Pozarnej).
Rozmowa kwalifi a.
Ustalenie zdolnoSci
Strazy Pozarnej.

i psychicznej do pelnienia sluzby w Panstwowej

I ETAP naboru, polega weryfikacji ztozonych przez kandydatow dokumentow
w Panstwowej Strazy Pozarnej i zyciorys oraz podpisany
ogloszenia) i odbgdzie siq w dniach 04 - 05.09.2019 r.

(podanie o przyjqcie do
zalqcznrk Nr 1 do nini
Ocenia siq ich kompletnoSc.

Komisja na tym etapie sp kompletnosci dokumentow. Zlohenie przez kandydata
dokumentow niekomplet jest rownoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku

o.z postqpowania kwalifikacyjn

6.

1.

Wyniki I etapu zostanq
www. straz-pozarna. nysa. pl
- lista kandydatow (nr

w dniu 06.09.2019 r.
na tablicy ogloszefi

na stronie internetowej
KP PSP w Nysie

do kolejnego etapune) zakwalifikowanych
postqpowania kwali tj. do testu sprawno6ci fizycznej.

ll ETAP - przeprowadzenie testu sprawno6ci fizycznej, ktory odbgdzie sig w dniach
10 - 11.09.2019 r. ( organizacyjne odbqdzie siq w dniu 10.09.2019 r. o godz.
9.00 na sali wykladowej KP SP Nysa)

Komisja zapoznale z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania ll etapu
oraz sposobem jego oceniania.postqpowania kwali

Przed rozpoczqciem rawnoSci fizycznej kandydat okazuje, oprocz dokumentu
potwierdzajqcego , zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowot-
nych, wystawione nie niz 30 dni przed dniem przystqpienia do tego testu.

Na teScie sprawno6ci je stroj sportowy i obuwie bez kolcow. Kandydat do kazdej
z prob podchodzi tylko Wyjqtek stanowi awaria sprzgtu, urzqdzen pomiarowych
lub zewnqtrzne zakl6cenie

Test sprawno6ci fizycznej d
z bezpo6rednim udzialem w
r) podciqganie siq na drq
z) bieg po kopercie
3) probq wydolno6ciowq

Podciqganie siq na drq2ku odbqdzie siq w dniu 10.09.2019r.

Drqhek jest um ies zczony na
bez dotykania podloza. W p

i doskocznej, pozwalajqcej na swobodny zwis ciala,
braku mozliwoSci doskoczenia do drqlka, kandydat

ma prawo do uzyskania
Kandydat zajmuje pozycjq

osob przeprowadzajqcych test sprawno6ci fizycznej.
zwisie na drqzku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach

wyprostowanych w stawach
znalazNa siq powyzej drqhka

owych. Na komendq ,,start" podciqga siq, tak aby broda
wraca do pozycji wyjsciowej, nastqpnie ponawia cwiczenie.

Oceniajqcy glosno podaje I zaliczony ch pod ciqg n iqc.
Jezeli kandydat nie wykona
do wymaganej pozycji lub

a zgodnie z opisem, np. nie podciqgnie siq na drqzku
wroci do zwisu na drqzku o ramionach wyprostowanych

w stawach tokciowych, Ecy powtarza ostatniq liczbq prawidlowo zaliczonych
podciqgniqc. Podczas wyko nia cwiczenia jest dozwolona praca tulowia i nog.

kandydatow (mqzczyzn i kobiet) na stanowiska zwiqzane
ratowniczo - gasniczych obejmuje:



Wynikiem koncowym jest p rawidlow o zaliczonych pod ciqg n i gc.

Bieg po kopercie odbgdzie sig w dniu 10.09.2019r.

Konkurencja jest przep a na polu prostokqta o wymiarach 3 x 5 m, na kt6rym
w wyznaczonych miejscach naklejone z taSmy o szerokoSci 5 cm krzy2e majq wymiary
20 x 20 cm) ustawia siq io wysokoSci 160-180 cm - podstawa tyczki w caloSci musi
zakryw ac n a klejony krzyZ.
Sposob przeprowadzenia ii. kandydat na komendq ,,na miejsca" podchodzi
do linii starlu i zajmuje jq startowE. Na komendq ,,start" kandydat rozpoczyna bieg
zgodnie z oznaczonym na unku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijajqc tyczki od strony
zewnqtrznej. Kandydat poko uje trasq trzykrotnie.
Podczas wykonywania obowiqzuje calkowity zakaz chwytania i przylrzymyrruania

u przewrocenia lub przesunigcia tyczki z punktu jej ustawie-stojqcych tyczek. W
nia, kandydat musi jq usta na wczeSniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuowac
bieg. W przypadku nieus ia tyczki na wczeSniej zajmowanym miejscu i kontynuowa-
niu biegu, kandydatowi sig probq i uznaje sie jq jako niezaliczonq.
Kandydat moze popelnic falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem koncowym
jest czas pokonania cwi , z dokladnoSciq do 0,01 sekundy. Pomiar czasu bqdzie
dokonywany Wzy pomocy ych urzqdzeh pomiarowych (stoper).

Pr6ba wydolnoSciowa od siq w dniu 11.09.2019r.

Proba wydolnoSciowa test) polega na bieganiu miqdzy dwoma znacznlkami
> o 20 metrow w okreSlonym, stale rosnqcym tempie.(liniami), oddalonymi od

Szeroko6c toru wynosi 1,5 Tempo nadaje sygnal d2wigkowy, podczas tnvania ktorego
poza wyznaczonq liniq dwiema nogami. Jezeli kandydatkandydat musi znajdowa6

dotrze do linii przed s , powinien zatrzymac siq za niq i ruszyc do kolejnego
odcinka po uslyszeniu s . Koniec testu nastgpuje w momencie, gdy kandydat
dwukrotnie nie przebiegnie jnych 20 metrow w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie
pod rzqd wystartuje do ko h odcinkow przed sygnalem. Ostateczny wynik to liczba
rozpoczqlego poziomu oraz
(np 10 9), gdzie 10
Zgodnie z zalqcznikiem

pelnych przebiegniqtych 20-metr6wek na tym poziomie
poziom, a I - numer 2O-metrowego odcinka.

r 1 do Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych
i Administraqi z dnia g 2018 roku zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie zakresu,
trybu i czgstotliwo6ci p zania okresowych badan profilaktycznych badan
lekarskich otaz okresowej oceny sprawno6ci fizycznej strazaka Panstwowej Strazy

673).Pozarnej (Dz. U. 22018,

Test sp rawn o6ci fizy cznej sig za zaliczony, w przypadku zaliczenia kazdej ztrzech
prob oraz osiqgniqcia wy
co najmniej a5 pkt.

koncowego dla mqzczyzn - co najmniej 55 pkt, a dla kobiet -

W przypadku gdy liczba kandydatow, ktorzy zaliczq test sprawnoSci fizycznej,
nowisk, na ktore jest prowadzony nabor, obnizy sig minimal-bgdzie mniejsza od liczby

ny do osiqgniqcia wynik
i 30 pkt - dla kobiet.

testu sprawnosci fizycznej do 38 pkt - dla mqZczyzn

Uzyskany przez kandydata
okres 6 miesiqcy liczony
przy postqpowaniu kwali
Pozarnej.

ik z testu sprawnoSci fizycznej pozostaje walny pvez
dnia jego zakonczenia i moze byc wykorzystywany

inym w innej jednostce organizacyjnej Paristwowej Strazy

wynik6w w przeliczeniu na punkty stanowi zatqcznik nr 3

4

Tabela punktowa



do Rozpo rzqdzenia Ministra
zmieniajqce rozporzqdzenie
okresowych profi la ktycznych
strazaka Panstwowej Strazy

Wyniki ll etapu zostanq
www. straz-pozarna. nvsa. p I

lll ETAP - sprawdzian
siq za zaliczony, jezeli asek
drabinq ustawionq pod k
13.09.2019r.

Wyniki lll etapu zostanq
www. straz-poza rna. nysa.pl

Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia g marca 2O1B r.
w sprawie zakresu, trybu i czqstotliwosci przeprowadzania
badan lekarskich oraz okresowej oceny sprawnosci fizycznej

ej (Dz. U.22018 poz.673).

w dniu 12.09.2019 r. na stronie internetowej
na tablicy ogloszen KP PSP w Nysie

wysoko6ci (akrofobia) - sprawdzian lgku wysokoSci uznaje
rowany kandydat samodzielnie wszedl na wysokosc 20m na
75 stopni i zszedl z niej. Etap lll odbqdzie siq w dniu

;toszone w dniu 16.09.2019 r. na stronie internetowej
z na tablicy ogloszen KP PSP w Nysie

lV ETAP - sprawdzian z ia - Sprawdzian uznaje sig za zaliczony,jezeli kandydat
przeptynql 50m dowolnym
17.09.2019r.

ylem w czasie do 60 sekund. Etap lV odbqdzie sig w dniu

Wyniki lV etapu zostanq
www. straz-pozarna. nvsa. pl
- lista kandydatow (nr

e w dniu 18.09.2019 r.
otaz na tablicy ogloszeri

identyfikacyjne) zakwalifikowanych

na stronie internetowej
KP PSP w Nysie

do kolejnego etapu
postqpowan ia kwal ifikacyj tj. do oceny dokumentow.

V ETAP - ocena dok

Kandydat zakwalifikowany
w terminie do dnia 18.09.

Posiadane wyksztatcenie,
do sluzby w Panstwowej
Maksymalna liczba punktow

Preferencje, za kt6re oblig

w Nysie pzy ul.
w pkt 6 ppkt 6-10.

5, 48-300 Nysa dokumenty wymienione

Komisja dokonuje oceny umentow, o ktorych mowa wyzej. Ocena polega na spraw-
dzeniu ich kompletnosci or spetnienia wszystkich wymogow okreSlonych w ogloszeniu

kwalifikacyjnym. Zlolenie przez kandydata dokumentowo planowanym postqpowan
niekompletnych lub ni ienie pzez niego wymogow okre6lonych w ogtoszeniu
o planowanym kwalifikacyjnym jest rownoznaczne z uzyskaniem

nia kwalifikacyjnego.negatywnego wyniku z

odbgdzie siq w dniach 19-20.09.2019 r.

lo rozmowy kwalifikacyjnej zobowiqzany jest dostarczyc
9 r. do godz. 15:30, do siedziby Komendy Powiatowej pSp

uyszkolenie, lub posiadane umiejqtnoSci przez kandydata
Strazy Pozarnej sq oceniane w systemie punktowym.

iwa do uzyskania wynosi 60.

1) szkolenie podstawowe w

s€l przyznawane punkty:

strazak - 20 punktow;
2) posiadanie tytulu zawod technik pozarnictwa -25 punktow;

inzynier pozarnictwa - 30 punktow;3) posiadanie tytulu
4l posiadanie tytulu inzynier w specjalnosci inzynieria
bezpieczenstwa poza uzyskanego w Szkole Glownej Stuzby PoZarniczej



-15 punktow;
5) uzyskanie kwalifikacji ika, o ktorych mowa w art. 13 ustawy

z dnia 8 wrzeSnia 2006 r
poz.993)-5punktow;

o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.2201g r.

6) uprawnienia do wyk nia zawodu ratownika medycznego, o ktorych mowa
w art. 10 ustawy z dnia 8
-15 punktow;

2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym

wyszkolen ie pozarn icze ochotniczej strazy poZarnej - ukonczone SP - 5 punktow;
w ochotniczej strazy pozarnej - ukonczone SP+RT

w ochotniczej strazy pozarnej - ukonczone SP+RT+RW

wyszkolenie poZarnicze

ochotniczej strazy pozarnej - ukonczone SP wedlug
programu z dnia '17 lis

11) ukoficzone liceum og
a 2015 r. -15 punktow;

7l
8)

przedmioty dotyczqce fu
lub technikum w klasie, w

ochrony przeciwpoZarowej,
opracowane w szkole prog
nauczania - 5 punktow.

nauczania wlqczone do szkolnego

Preferencje, za ktore sq wane dodatkowe punkty:

12) prawo )azdy kat. C - 5
13) prawo jazdy kat. C+E -1

-10 punktow;
9) wyszkolenie poZarnicze

- 15 punktow;
1 0) wyszkolenie po2arnicze

14) Uprawnienia wymagane
a) do obslugi
na pojeldzie (kategoria lP),
b) do napetnienia zbiornikow

c) uprawnienia ptetwonurka I

Sposob liczenia punktow:

r) za kwalifikacje wym
wartoSciq punktowq;
2) za kwalifikacje wymienion
wartoSciq punktowq;
3) za kwalifikacje

ktorej byty nauczane
dla ktorych zostaty
zestawu programow

punktow;

a stanowisku :

ruchomych przejezdnych: samojezdne montowane
- 5 punkt6w;

przenoSnych, (gazy sprezone (powietrze)- butle),
- 5 punktow;

nurka - 5 punkt6w.

w pkt 1-3 przyznaje siq jedynie z jednego tytulu,

w pkt 5 i 6 przyznaje siq jedynie z jednego tytulu,

w pkt 7-10 przyznaje siq jedynie z jednego tytulu,

z wy2szq

z wyZszq

z wyZszq
wartoSciq punktowq;
4) za kwalifikacje wymien w pkt 7-10 przyznaje siq jedynie w przypadku potwierdze-
nia przez wlaSciwego dla dzi
go (miejskiego) Panstwowej
wany udzial w co najmniej

lno5ci ochotniczej strazy pozarnej komendanta powiatowe-

lub cwiczeniach organi
Pozarnej (w okresie jedn

rnych przez jednostkg organizacyjnq Paristwowej Strazy
roku poprzedzalqcego datg publikacji ogloszenia, tj. terminu

skladania dokumentow, o rych mowa w S 5 ust. 1 rozporzqdzenia)',

Wyja6nienie u2ytych s
ry SP - szkolenie pod straza kow- ratown i kow och otn i c zej str aZy p oza rn ej ;

2) RT - szkolenie z zakresu
czq stra?y poZarnej;

ictwa technicznego dla strazakow-ratownikow ochotni-

3) RW - szkolenie stra ikow ochotniczej strazy pozarnej z zakresu dzialan

Strazy Pozarnej aktywnego czlonkostwa pzez udokumento-
dwoch zdarzeniach - w dzialaniach ratowniczo-gaSniczych

przeciwpowodziowy ch oraz na wodach.



Wyniki V etapu zostanq
www. straz-pozarna. nysa. pl
- lista kandydatow (nr
postgpowa n ia kwa I ifikacyj n

Vl ETAP - rozmowa
w siedzibie Komendy Powi

Komisja zapoznaje kandyd
postqpowan ia kwalifikacyj n

Podczas rozmowy kwa nej ocenie podlega:
1) autoprezentacja, w ktorej

do podjqcia sluzby w Pari
2) umiejqtnosc

i wyrazistego formulowan
wiedza na temat funkcjon
szczegol ne za i nteresowa

Po przeprowadzeniu
kandydata.
Maksymalna liczba

ne w dniu 23.09.2019 r. na stronie internetowej
KP PSP w Nysie

do kolejnego etapu
oraz na tablicy ogloszen

tyfikacyjne) zakwalifikowanych
o tj. do rozmowy kwalifikacyjnej.

kwalifikacyjna odbgdzie sie w dniu 24.09.2019r.
PSP w Nysie.

z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania Vl etapu
o oraz sposobem jego oceniania.

3)

4l

dydat przedstawia swoje slabe i mocne strony, motywacjq
Strazy Pozarnej oraz postawg spolecznq;

nia, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego

nia ochrony przeciwpozarowej 
;

kwalifikacyjnej kazdy z czlonkow komisji odrqbnie ocenia

mozliwa do przyznania przez czlonka komisji za ka2dy
z elementow wynosi 10.
Liczbq punktow uzyskanych
Sred niej arytmetycznej liczby

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala siq na podstawie

do jednego miejsca po p
punktow ptzyznanych przez czlonkow komisji z dokladno6ciq
>cinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiqga

kandydat, ktory uzyska co n mniej 16 punktow.

Wyniki Vl etapu zostanq dniu 25.09.2019 r. na stronie internetowej
tablicy ogloszen KP PSP w Nysie

- lista kandydatow (nr
oraz na

kacyjne).

Suma punkt6w h podczas procesu kwalifikacyjnego zostanie
opublikowana na stronie nternetowej KP PSP w Nysie oraz na tablicy ogloszefi
w siedzibie tut.
z wykorzystaniem

Vll ETAP - ustalenie

Pozarnej. W przypadku gdy
wewnqtrznych orzeknie, ze

ci fizycznej i psychicznej do
9r.

pelnienia sluzby w Paristwowej

do dnia 27.09.2019 r. Wyniki zostanq ogloszone
identyfi kacyj nych przyznanych kandydatom.

Strazy Pozarnej od 02.10.

Kandydata, ktory uzyskal liczbq punktow, z uwzglgdnieniem liczby stanowisk,
na ktore jest prowadzony do sluzby w Panstwowej StraZy PoZarnej, kieruje siq
do komisji lekarskiej pod j ministrowi wlaSciwemu do spraw wewngtrznych w celu
orzeczenia zdolnosci i psychicznej do pelnienia sluzby w Panstwowej Strazy

komisja lekarska podlegta ministrowi wta6ciwemu do spraw
kandydat jest niezdolny do stuzby w Panstwowej Strazy

Pozarnej, na badania ie kieruje sig kolejnego kandydata z najwyZszq liczbq
waniu kwalifikacyjnym
komisji lekarskiej, wyklucza go z procesu kwalifikacyjnego.

punktow uzyskanych w post
Nie stawienie siq kandydata

l



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

Dokumenty nale?y sktadac
Pozarnej w Nysie do dnia

sekretariacie Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Za datq przyjqcia ap
w Nysie. Oferty sktadane
lub niekompletne nie bgdq

10. Wa2ne informacje:

1. Niezwiocznie po ud ieniu ogloszenia kierownik jednostki organizacyjnej pSp
w ktorej planowane jest
"przeNozonym wlasciwym
przewodniczEcego. Komi kwalifikacyjna przyzna kazdemu z kandydatow numer

8. Miejsce uzyskania
kwalifikacyjnego:

Szczegotowe informacje
w sekcji ds.
w Nysie, ul. Szopena 5 lub

9. Miejsce itermin sklada

identyfikacyjny, z
z poszczegolnych

kandydat jest
tozsamoSc.
Kandydaci w postq
o przebiegu naboru na
w siedzibie Komendy,

Dokumenty kandydata,
zostanq dolqczone do

W

a

h informacji dotyczqcych postqpowania

czqce postqpowania kwalifikacyjnego mozna uzyskac
rowych Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy pozarnej
numerami telefonow:77 40 90 803, 77 40 g0 B4T.

a dokument6w:

liczy sig data wptywu do Komendy Powiatowej psp
terminie (liczy siq data wptywu, a nie stempla pocztowego)

rrowadzenie postgpowania kwalifikacyjnego, zwany dalej
sprawie postqpowania", powoluje komisjq i wyznacza

niem ktorego bqdzie nastqpowala publikacja wynikow
postqpowania kwalifikacyjnego oraz zaklada arkusz

y okazac komisji dokument ze
rozmowa kwalifikacyjna)
zdjgciem potwierdzajqcy

kwalifikacyjnym zobowiqzani sq do sledzenia informacji
rie internetowej KP PSP w Nysie i na tablicy ogtoszen

zostanie wyloniony w postqpowaniu kwalifikacyjnym
akt osobowych. Dokumenty kandydatow, ktorzy

indywidualnej oceny ka , w ktorym dokumentuje wyniki osiqgane przez niego
w poszczegolnych etapac postqpowan ia kwal ifikacyj nego.

Nadany numer nale|y rac osobiscie w dniach 04-05.09.2019 r. w Komendzie
Powiatowej PSP w Nys

Przed przystqpieniem do
, ul. Szopena 5 w godzinach od 800 do 1S00

kazdego z etap6w naboru (testy,J.

4.

zmian w przebiegu
> bQdq publikowane informacje na temat ewentualnych
lub kandydatow zakwalifikowanych do dalszych etapow.

Postgpowanie kwalifikac ne mozne zostac uniewaznione z przyczyn niezaleznych
od KP PSP w Nysie.

5. Kandydat moze do danego etapu tylko i wylqcznie w dniu, kiedy dany etap
zostal zaplanowany. W przypadku etapow ll,lll oraz lV, na kandydatow, ktorzy

ie przeprowadzania poszczegolnych prob, komisja czekanie zglosili sie w
do 15 minut po proby przez ostatniego kandydata. Nie przystqpienie przez
kandydata do proby w wy naczonym terminie jest rownoznaczne z jego wykluczeniem
z dalszego postqpowan kwalifikacyjnego. Postqpowanie kwalifikacyjne wobec

chwilq uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku
postqpowania kwalifikacyjnego lub nieprzystqpienia pzez

kandydata konczy siQ z
z ktoregokolwiek z
kandydata do ktoregoko ek z etapow postqpowania kwalifikacyjnego, wymienionych

iu kwalifikacyjnym.w ogloszeniu o
Postqpowanie kwalifi
Powiatowego PSP w N

konczy sig zatwierdzeniem przez Komendanta
listy kandydatow do przyjqcia.

6.

7.

jego



nie zakwalifikujq sig kolejnych etapow postqpowania kwalifikacyjnego bedq
do odbioru w sekcji ds. - kadrowej Komendy Powiatowej Paristwowej

11. Wymagania stawiane
opracowano na podstawie

1. Ustawy z dnia 24
poz. 1499)

2. Rozporzqdzenia Ministra Wewnqtrznych i Administraqi z dnia 29
roku w sprawie p nia kwalifikacyjnego

Strazy Pozarnej w
kwalifikacyjnego. Dok

ubiegajqcych siq o pr
poz.672)

oceny sprawnoSci
poz.673).

do miesiqca od daty zakonczenia postqpowania
nie odebrane zostan q zniszczone komisyjnie.

ndydatom do slu2by w Pafistwowej Stra2y po2arnej

1991 roku o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. tJ. z2O1g

w stosunku do
Strazy Pozarnej (Dz.

marca 2018
kandydatow
U.22018 r.,do sluzby w Panstwowej

Rozporzqd zenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji z dnia 9 marca 2O1B
roku zmieniajqce rzqdzenie w sprawie zakresu, trybu i czgstofliwosci
przeprowadzania okre :h badan profilaktycznych badan lekarskich oraz okresowejj strazaka Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018,

p o KOIIE\DAI'T ppfl{L{TOWy

. 
Panst'*o-"' rft 

.in.r 
^

b,x-g. mgr inr. ho/it Gothou,ski
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PESEL

QBJASNIENIA
1) niepotzebne skreSli

)

3.

2.
J.

4.

5.
6.

7.

8.

10.

Zalqczniknr 1

dnia.
miejscowo36

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a),
imig i nazwisko skladajqcego oSwiadczenie

zamieszkaly I a w........

niniejszym oSwiadczam, ze:

l. wyra2am zgodg na arzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowi-
sko sta2ysta w

a tak2e o prawie ia zgody na przetwarzanie tych danych w ka2dym czasie;

Komendg Powiatowq
osobowe calkowicie
o przysNugujqcym mi

korzystam z peNni praw

nie bylem/lam karany/a

h Ratowniczo - Ga5niczych KP PSP Nysa, prowadzonej przez
w Nysie. Jednocze6nie o6wiadczam, 2e przekazujg moje dane

rlnie. O6wiadczam ponadto, 2e zostalem/am poinformowany/a
dostgpu do tre6ci tych danych i mo2liwo6ci ich poprawienia,

blicznych;

przestqpstwo lub za przestgpstwo skarbowe.

)rzetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do stuzby {na podstawie wymagafi
i 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o pSp (tj. Dz. lJ. z 201b r.

1 przechowywane przez okres niezbqdny do zakohczenia procesu rekrutacji.
zostanie wyloniony w postgpowaniu kwalifikacyjnym zostanE dolqczone do jego
aplikacyjne kandydat6w, kt6rzy nie zakwalifikowali siq do kolirjnych etapOw
) mozna odebrac w KP PSP w Nysie do 1. miesiqca od daty zakoficzenia
. Dokumenty nie odebrane zostanq zniszczone komisyjnie.

nia dostqpu do treSci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniqcia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

ia skargi do Glownego lnspektora Danych Osobowych, je2eli uzna pan(i),
sy ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

osobowych jest wymogiem/warunkieml) ustawowym do przeprowadzenia
ty do ich podania, a konsekwencjq niepodania danych osobowych bqdzie

osobowych nie bgdzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
va w art. 22 usl.1 i 4 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych

czytelny podpis skladajqcego oSwiadczenie

KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z arl. 13 ust. 1 i 2 ilnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych zdnia2T kwietnia 2016 r.
20161679 informujg ze:Parlamentu Europejskiego i Rady

l. Administratorem Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Nysie, z siedzi
Kontakt z Administratorem

w Nysie, ul. Szopena 5, 48-300 Nysa.
lnformacji mozliwy jest przez mail: iod@psp.opole.pl

Odbiorcq Pani(a) danych
w Nysie.

sq komorki realizujqce proces rekrutacji w Komendzie powiatowej pSp

Pani(a) dane osobowe nie q przekazywane do paristwa trzeciego I u b organ izacj i miqdzynarodowej.
Pani(a) dane osobowe

Pani(a) dane osobowe bqdq
okreSlonych w art. 28 ust. 1
po2.1499).).

Dokumenty kandydata, ktory
akt osobowych. Dokumenty
postqpowania
postgpowania kwalifik
Posiada Pan(i) prawo
ograniczenia przetwarzania,

2e przetw azanie naru sza
2016 r.
Podanie przez Paniq(a)
rekrutacji. Jest Pan(i)
wylqczenie z procesu
Przetwarzanie podanych
w tym profilowaniu, o ktorym
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

prawo do cofnigcia zgody przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnoSe z prawem
przetwarzania, kt6rego
Posiada Pan(i) prawo

na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

i
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Zalqcznik nr 2

(pieczAtka nagl6wkowa zakladu sluzby zdrowia)

ZASWIADCZENIE LEKARSKI E

ZaSwiadcza siq, ze zdrowia Pana (Pani)

PESEL

pozwala na wykonanie

(podciqganie na drqzku,

(imiq i nazwisko)

zamieszkaty

wydolnoSciowej (beep prob sprawnoSciowych

wysokoSci, sprawdzian

w Panstwowej Strazy

test) oraz

braku lqku

do sluzby

po kopercie, sprawdzian

z ptywania) podczas

Pozarnej.

ia kwalifikacyjnego

(miejscowoi;6) (podpis i pieczqtka lekarza)

Roz p orzqdze n i a M i n i stra Wewnqtrznych i Administracji z dnia g marca 2018 roku zmienia-
akresu, trybu i czqstotliwoSci przeprowadzania okresowych badanjqce rozporzqdzenie w sprawie

profilaktycznych badan ich oraz okresowej oceny sprawnoSci fizycznej stra2aka
Panstwowej StraZy PoZarnej U. z 2018, poz. 673).

1i

t_


