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KOMENDA MIEJSKA

płŃsrwown,l srnaży pożłnNn.I
w tublinie, woj. lubelskie

Lublin, dnia 8 czetwaa2\I7 t.

Mo.11I0.6.2017

Ogłoszenie o naborzę do służby
w Państwowej StraĘ Pozarnej
Komendant Miejski Pństwowej Strazy Pożamej w Lublinie
ogłaszanabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej
na stanowisko stżysty w służbie przygotowawczej, w codziennym systemie służby.
Docelowe stanowisko etatowe : starszy inspektor.

Liczba stanowisĘ na które prowadzi się nabór: 1 stanowisko.
Stanowisko:
staĘstaw służbieprrygotowawczej,

Stanowisko etatowe:
starszy inspektoro
Miejsce pełnienia słuzby: Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej w Lublinieo
ul. Szczerbowskiego 6,
System pełnienia służby:codzienny (8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 15.30).

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
Osoby ubiegające się o przyjęcie do służbymuszą spełniaó warunki określonew art. 28 ust. 1
ustawy z dnia 24 sierpnia I99I r. o Państwowej Straży Pożamej, tj.:
Posiadaó obywatelstwo polskie.
Nie być karanym zaprzestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Korzystaó zpełni praw publicznych.
Posiadać, co najmniej, średniewyksżałcenie.
Posiadaó zdolnośćflzyczną psychiczną do pełnienia służby(zostanie ustalona przęz
Rejonową Komisję Lekarską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji wobec
kandydatów,I<tórzy uzyskali największą ilośó puŃtów w trakcie naboru).

1.
2.
3.
4.
5.

i

i

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1)

2)

3)
4)
5

)

6)
7)
8)

9)

wykształcenie: wyższe,
umiejętnośćobsługi komputera w zakresie oprogramowania użytkowego dotyczącego
ewidencj i maj ątku,,Symfonia",
znajomośó obsługi komputera w zakresie programów pakietu Open Office, pakietu
Microsoft Office tj. Word i Excel oraz programów biurowychimagazynowych,
umiejętnośćanalitycznego myśleniai sprawnej organizacji pracy,
komunika§łvność,samodzielnośó, terminowośći dokładnośó,
udokumentowane doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub pracy
biurowej,
znajomośó ustawy o Państwowej Strży Pożamej i aktów wykonawczychorazustawy
o ochronie przeciwpożarowej,
znajomośó krajowego rynku urnundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego
obowiązujących w PSP,
znajomość przepisów związanych z zaopatrzeniem i gospodarką mundurową w PSP.

Do głównych zadań i obowiązków wykonywanych na stanowisku naleĘ m.in.:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu,
bieżące opracowywanie dowodów PN, OW, LN, MN i systematyczne uzgadnianie zmian
w ewidencji pozostaĘch środków trwałych,
udział w przeprowadzartiu inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych
i zapasów magazynowychomz dokładne i terminowe ichrozliczańe,
współprowadzenie dokumentacji związanĄ zinwentatyzacjami, wybrakowaniem, likwidacją
majątku KM PSP w Lublinie,
prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką mundurową,
sporządzanię analiz i sprawozdńw zakresie prowadzonych i nadzorowanych spraw,

samodzielne opracowanie kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie,
przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego o wartościszacunkowej nie
przehłaczĄącej wyrńonej w ńoĘchrównowartości kwoĘ 30 000 euro,
8) administrowanie oraz zapewnienie właściwegostanu technicznego uźytkowanych obiektów,
pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, atakże
planowanie potrzeb w zakresie wydatków rzęczorych, w tym także wyposazenia strażaków
w odzież ochronną, specj alną, bądż vłyposażenia osobistego,
9) prowadzenie obsługi mundurowej strazaków komendy miejskiej, dokonyłvanie zakupów
i dostaw sprzętu, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego
funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy
prawo zatnówięf t publicznych,
10) analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożamiczego, ratowniczego, środków gaśniczych,
neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwąds. operacyjnych priorytetów w tym
zakresie,
II) zńezpieczenie logistyczne dzińń ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez
podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu lubelskiego oraz
ich przygotowanie do działańw ramach odwodów operacyjnych.
Wymagane dokumenty:

1)

podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
życiorys.
kserokopie świadectwpracy lub sfużby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksźałcenie, wyszkolenie lub posiadane
umiejętności.
5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
6) podpisane oświadczenie o wyrazeniu zgody na przehlłarzanie danych osobowych
niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ptzepisani
o ochronie danych osobowych -nazńączonym druku.
7) podpisane oświadczenieo korzystańu zpełni praw publicznych - na załączonym druku.
8) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - na
zńączonym druku.
9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania óvńczeń
fizycznych wystawione nie wcześniej niżna 30 dni przed przystąpieniem do ostatniego etapu
testu sprawnościflzycznej - na zŃączonym drŃu.

2)
3)

zaświadczenie lekarskie kandvdat

wydolnościowei.

ie przed przystąpieniem do

próby

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów naleĘ umieśció - datę i własnoręczny, czfielny
podpis kandydata.

Wszystkie wymagane oświadczenia muszą być sporządzone wyłączńe na drukach, klóre są do
pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Komendy

Sposób postępowania z dokumentami kandydatów, któlzy nie zakwalifikowali się do
kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty kandydatów, któtzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania
kwalifikacyjnego możnabędzie odebraó w sekretariacie Komendy w terminie 1 miesiąca od dnia
zakończenia naboru. Po tym czasię zostanąprotokolarnie zniszczone.
Termin i miejsce składanią dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata

oraz imieniem ojca,

z

dopiskiem ,,NABÓR

Do SŁUZBY W KM PSP W

LUBLINIE".

Dokumen§ należy składać w terminie od 10 do 19 czeryyca 2017 r.z
- osobiście w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30,
- listownie na adres: Komenda Miejska Pństwowej Strazy Pożamej w Lublinie
ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
Dokumen§ złożone po terminie, tj. po godzinie 15:30 dnia 19 czerwca 2017 r. (liczy się data
wpływu do sekretariatu Komendy Miejskiej PSP w Lublinie) nie bedą rozpatrywane.

Etapv postępowania kwalifikaćyinego

L Ocena złożonychdokumentów - od 20 do 23 czerwcabr.
Komisja kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie, dokona

oceny złożonychprzęz kandydatów dokumentów.
Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego w.-rmogów
określonvch w ogłoszeniu o planowan},rn postępowaniu kwalifikacyinvm iest równoznaczne
z uzvskaniem negatyrvnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.
Kryteria oceny dokumentów zawierazałączńknr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Maksymalnaliczbapunktów moźliwa do uzyskania wynosi 60.

il. Próba wydolnościowa - 26 czerwca2017 r.
Sposób przeprowadzęnia próby wydolnościowej zańeta załącznik nr

ogłoszenia.

z postępowiinia kwalifikac}zjnego.

2 do

niniejszego

Z

Próba zostanie przeprowadzonanaterenie Komendy Miejskiej Państwowej StrńyPożarnej
w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6"

ilL
Fróby sprawnościowe - 27 czerwca}Dl7 r.
Sposób przeprowadzęnia oraz wyniki uzyskane podczas prób sprawnościowych, które uznaje się
zapozytywne, są określone w załączńkunrZ do niniejszego ogłoszenia.
N,iezaliczęnie prób jest róvłnoznaczne z luyskaniem nęgatrynego wnjku z postępowanja
kwalifikacyjnego.

Próby sprawnościowe dla mężczyzn będą się odbywaó na obiektach sportowych

Gimnazjum nr 16 przy ul. Poturzyńskiej

2w

Lublinie o godz.8.00.

Próby sprawnoŚciowe dla kobiet będą się odbywać w budynku Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Strazy Pożarnej prTy ul.
Zemborzyckiej 94 w Lublinie o godz. 12.30.
IV. Rozmowa kwalifikacyjna -

30 czerwca201,7 r.
Rozmowa kwalifikacyjna odbywać się będzie w pomieszczeniach Komendy Miejskiej PSP
w Lublinie w dniu 30 czerwca br. od godz. 9.00.
Zostanie przeprowadzona indywidualnie z kuZdym z kandydatów, którzy przę.Jdą pozytywnie
wcześniej s ze etapy postępowania kwalifikacyjnego.
Podczas rozmowy kwalifi kacyj nej ocenie podle ga:
1) umiejętnośó przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmieoraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwaranĘący ich zrozumienie;
2) motywacja do podjęcia służbyw Pństwowej Straży Pożarnej;

3)
4)

zdolnośó analitycznego myślenia;
umiej ętnośó planowania i or ganizowania pracy.

Kużdy z czŁonków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia
kandydata ptzyznając maksymalnie 12,5 punktów zakńdy z ocenianych elementów.
Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej
arylmetycznej liczby punktów ptzyznanych przez członków komisji z dokładnościądo jednego
miejsca po przecinku.
Maksymalnaliczbapunktów możliwa do uzyskania wynosi 50.
Pozytywny wynik z rozmory kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co nĄmniej 26
punktów.

V.

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służbyw Państwowej
StraĘ Pożarnej.
Przeprowadzonę zostartie przez Rejonową Komisję Lekarską MSWiA w Lublinie. Na badania
zostanie skierowany kandydat, który podczas naboru uzyska największą licńę punktów.
W przypadku stwierdzeńa przez komisję niezdolnoścido słuzby w PSP, rezygnacji lub
nięstawienia się na badania, skierowanie otrzyma następna osoba, która otrzymała największą
liczbę punktów.
Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego
neqatylvnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjneeo lub
nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjneqo.
wvmienion}rch w ogłoszeniu o naborze.
'Ważne

informacje:

I

Ptzed przystąpieniem do kaZdego

2

tożsamość.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwośćzmiany terminu poszczególnych etapów

kwalifikacyjna) kandydat

z

etapów naboru (testy, sprawdziany, rozmowa
dokument potwierdzający

jest zobowiązany okazaó komisji

3

4

naboru w przypńku wystąpienia zdarzeń losowych, np. w przypadku pogorszenia się
warunków atmosferyc znych lub w innych uzasadnionych przypadkach.
Kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym zobowiąani są do śledzeniainformacji
o przebiegu naboru na stronie intemetowej r,vwrv,kgrpsp,lubljfl,pl lub na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, gdzie będą publikowane informacje na temat
ewentualnych zmian w przebiegu naboru lub kandydatów zakwalifikowanych do dalszych
etapów.

Po ńożeńu dokumentów komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny. Informacje
o osiąganych wynikach będą publikowane w oparciu o przyznane nrrmery. O przyznanych

do testu
sprawnościowego.
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Orgańzacyjno - Kadrowym
Komendy Miejskiej PSP w Lublinie lub telefonicznie pod numerem 81 53 51 345 od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Komenda Miejska Państwowej Strży Pożarnej w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za
wypadki oraz zdarzenia losowe powstałe podczas naboru do służby,które powstńy nie z jej
winy.
Zgodnie z art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dńa 24 sierpnia I99l t. o Pństwowej Stra:ży Pożarne.j
mianowanie strażaka może nastąpió po odbyciu zasadniczej słuzby wojskowej lub po
przeniesieniu do rezervvy bez odbycia tej słuźbyalbo po zwolnieniu od obowiązku sfużby
wojskowej. W związku zpowyższym od kandydatów, którzy będą mieli zostać skierowani na
badania do Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Lublinie będą wymaganę dokumenty
potwi erdzaj ące zr e alizowani e powyz sze go ob owiązku.
Kandydat może wnieśó do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżeńe do przebiegu
czynnoŚci kazdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etąie,
nięzńocznie po jego zakończeniu, nie późniejjednak ńZ w dniu następnym od dnia podania
ich do wiadomości.
Komisja rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania
zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzęnia zastrzeżeń kandydat zobowiązarry jest
odebrać osobiściew terminie wskazanym powyżej.
numerach kandydaci zostaną poinformowani przed przystąpieniem
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Załączniknr l

do ogłoszenia o naborze do służby
w Państwowej StraĘ Pożarnej

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI ZTYTUŁV
POSIADANEGO PRZF,Z KANDYDATOW DO SŁUZBY W PAŃSTWOWEJ STRAZY
POZARNBJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH

UMIEĘTNoŚcr:
1) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Strazy Pożarnej - ukończony kurs podstawowy

2)

15 punktów;

wyszkolenie pożarnicze w PSP - ukończony kurs uzupełniĄący (podoficerski) 20

puŃtów;

3) wyszkolenie pożarnicze w PSP

4)
5)

6)
7)
8)

-

20 punktów;

- ukończone szkolenie

podstawowęw zawodzię strńak-

wyszkolenie pożarnicze w PSP - posiadanie Ęrtułu zawodowego technik pożarńctwa 25 punktów;
wyszkolenie pożarnicze w PSP - posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożamictwa 30 puŃtów;
wykształcenie wyższe inzynier w specjalności inzynieria bezpieczeństwa pożarowego
uzyskane w SGSP - 15 punktów;
uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Pństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.IJ. z 2013
r. poz.757, zpóźn.zm.) - 15 punktów;
zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w słuzbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub
obsługi w jednostce organizacyjnej Pństwowej Straży Pożamej, przy realizowaniu zadań
zbliżonychdo zadańna stanowisku, na które jest prowadzony nabór- 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:
1) za kwalifikacje wymienione w pkt I-5 przyznaje się punk§ jedynie z jednego tytułu,
z vłyższą warto ściąpunktową;
2) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wyksźałcenie,wyszkolenie lub
posiadane uprawnienia wynosi 60.

Wyjaśnienie uĘ§ch skrótów:
SGSP - Szkoła Główna SłużbyPożamiczĄ

Załączniknr 2
do ogłoszenia o naborze do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

SPOSOB PRZEPRO\ilADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Test sprawnościftzycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które
przeprowadza się w sposób określonyw rozpotządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administraqi z dnia 27 pńdziemtka 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich otaz okresowej oceny
sprawnoŚci ftzycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 26l poz" 2191 zpóźn. zm.)

l.

Próba wydolnościowa

ZMODYFIKOWANA METODA HARWARD ZKA -,,HARVARD STEP-UP TEST,,
Wyposażenie:
- stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,
- stopień o wysokości 40 cm - dlamężczyzn,
- stoper,

- metronom.

Wykonanie próby:
- próbę przeprowadza się w stroju gimnastycznym oraz obuwiu sportowym,

na I20lderzeń na minutę,
ćńczenia:4 minuty dla kobiet, 5 minut d|amężcryzn.

- metronom nastawia się

- czas trwania pełnego

W ciągu podanego czasu kandydat wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na
hasło ,,raz" (pierwszy takt metronomu) kandydat stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło
,,dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym
wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło ,,trzy" (trzeci takt metronomu) stawia
lewą stopę na podłodze, na hasło ,,cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do
stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi
2 sekundy. Po upłyvie czasu trwania pełnego ówiczenia badany siada na krześle, a osoba
prowadząca próbę wykonuje pomiar częstościtętnaprzez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po
zakońęzęniu próby, następnie od 2 minut orazod 4 minut (3 pomiary przez 30 sekund).
Wskaźnik sprawności - Fl oblicza się według następującego wzonr:
lEl_
, - -------

cza§pracywsx100

2 x suma trzeeh pomiarów tętna

Kandydat, który nie jest w stanie wykonaó próby w zŃożonym czasie, powinien przerwac próbę
wcześniej. Próbę przęrywa się również, jeżeli uczestnik testu w ciągu 20 s nie jest w stanie
skorygowaó lub utrzymać rytmu wykonyvania ćwiczęnia.
Osobom tym oblicza się wskaźnik wydolności,wstawiając do licznika wzoru cyfrę
odpowiadającą ilościsekund wykonywania ćwiczeńa x 100. Pomiary tętna wykonuje się
w sposób opisany powyżej.

Próbę uznĄe się za zaliczoną w przypadku osiągnięcia wskźnika wydolności na poziomie
minimurn 80.

Sc1

dopuszcza sie do prób sprawnościowych.

2.

Próby sprawnościowe

DLAMĘŻCZYZN

} Podciąganie się na drążku:
Drążek na wysokości doskocznej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drąku (nachwytem
lub PodchwYem) - ramiona wyprostowane pozostaje w bezruchu. Podciągnięcie nalezy
wykonaĆ tak, żeby broda znalazła się ponad drpkiem, a następnie wrócić ao pozlcji wyjściowej
(ramiona wyprostowane).

i

Oceniający zalicza tylko prawidłowo wykonane cwiczeńa, wymieniając kolejne

zaliczonychpowtórzeń.
podczas wykonywaniaćwiczenia dozwolona jest ptacanóg
i tułowia.
próbę uznaje się za zaliczonąw przypadku wykonania nie
mniej niż:

-

12

licńy

powtórzeń,

}

Bieg na 50 m
Bieg na 50 m po bieżni tartanowej. Kandydat przed biegiem zajmuje pozycję startową (plozycja
niska lub stojąca) ptzed linią startu. Bieg rczpoczyna po sygnale startowym. Pomiar
"raŚu
PrzeProwadzany jest elektronicznie. Próbę uznaje się za zaliczoną w ptzypadku osiągnięcia
czasu nie dłlższęgoniż:
- 6190 sekundy,

}

Bieg na 1000 m
Bieg na 1000 m po bieżni tartanowej. Kandydat ptzed biegiem zajmuje pozycję startową
(Pozycja niska lub stojąca) przed linią startu. Bieg rczpoczyna po sygnale startow}m. Próbę
uznĄe s\ę z? zaliczo^nąyv przypadku osiągnięcia czasu nie dłuższe go niż

- 3 minuĘ 29 sekundo

DLA KOBIET

}

Siady proste zleżeniatyłem

Kandydatka przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) - ręce wzdłażtułowia, nogi ustabilizowane
(mogą byĆ w lekkim rozkroku), współćwiczący przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub
ówicząca umieszcza je pod szczebelkiem drabinki.
Wykonanie ówiczęniapolega na uniesieniu fułowia do pozycji pionowej.
Próbę uznaje się zazaliczonąpo wykonaniu
20 powtórzeń.
Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych
powtórzeń.

} Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy
Kandydatka ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku. Unosi piłkę oburączza glowę i wykonuje
rzut. Odległośćrzutu Wznaczapunkt, w którym piłka zetknęła się zpodłożem.
Próbę uznaje się zazaliczonąpo wykonaniu rzutu na odległośó:
co najmniej 7,80 m.
Przelłoczenie linii w momencie wykonaniarzliulub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę.

} Bieg wahadłowy 4 x 10 m
Kandydatka ustawia się przed linią startu (meĘ) w pozycji stojącej, obok
sygnał rozpoczyna bieg na odległośó10 m do linii, na której ustawiona jest
obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę
l0 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę.
Próbę uznaje się za zaliczoną jeżeli zostanie ona wykonana
w czasie nie dłuższymniż 14o40 s.

chorągiewki (klocka). Na
chorągiewka (klocek). Po
i ponownie przebiega

Oceniający zaliczawykonanie próby, jeśliówicząca pokonała pełne odległościpomiędzy
oznaczeniarni.

Przy przeprowadzaniu prób biegolvych falstart powoduje powtórzenie startu.
Podczas prób biegolyych zakazuje się korzystartiaz obuwia z kolcami.
Próbę wydolnościową oraz testy sprawnościowe wykonuje się na zaliczenie.

Niezaliczeni e któregokolwiek z ćwiczeń Dowodui ę niezaliczęnie testu.

Załączniknr3
do ogłoszenia o naborze do służby
w Państwowej Strazy Pożarnej

dnia.
(miejscowośó)
(imię i nazwisko)

(miejsce zamieszkarria)

oŚwrłoczENIE
o wyrażeniu zgody naprzetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rcalizacjiprocesu

postępowania kwalifikacyj nego

Wyrńam zgodę na przefrłaruańe moich danych osobowych zawrych
w przedstawionych ptzęzę mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
postępowania kwalifikacyjnego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016

r.

poz. 922),

(data i czytelny podpis)

Załączniknr 4
do ogłoszenia o naborze do służby
w Państwowej Strazy Pożarnej

(miejscowośó)

dnia

(imię i nazwisko)

(miej sce zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
o korzystaniu z pełni praw

I

a, niżej podpisany/ a vr o dzony l a
(data urodzenia)

publicznych

,,w...

(miejsce urodzenia)

legitymujący się dowodem osobistym ....
(seria i numer)

wydanym w

dniu

.. przez

oświadczam,że korzystam w pełni z praw publicznych.

(data i czytelny podpis)

Załączniknr 5
do ogłoszenia o naborze do służby
w Państwowej Straży Pozarnej

dnia
(miejscowośó)
(imię i nazwisko)

(miej sce zamieszkarria)

oŚwrłoczENIE
o niekaraln ościza przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

JaniżĄ podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 §

I

Kodeksu Karnego oświadczam, że nie byłem/am karartyla za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.

(data i czy,telny podpis)

Załączniknr 6
do ogłoszenia o naborze do służby
w Pństwowej Straży Pożamej

(miejscowośó)

,

dnia.

(pieczątka zaHadl służby zdrowia)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Zaświadcza się, że stan zdrowiaPana(Pani)

(imię i nazwisko)

pozwala (nie pozwala)* na wykonanie próby

PESEL:

wydolnościowej i testów sprawnościowych (ćwiczeń fizycznych), podczas naboru do służby
w Komendzie Miejskiej Pństwowej

Strży Pożarnej w Lublinie.

(pieczątka i podpis lekarza)

* niepotrzebne

skreśiić

