
OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁU BYŻ
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJŃ Ż Ż

W GRYFINIE

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów 
do służby przygotowawczej – 8 etatów (strażak stażysta w zmianowym systemie służby).

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  Państwowej  Straży  Pożarnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.) kandydat do służby musi spełniać następujące 
wymagania :

• posiadać obywatelstwo polskie,
• korzystać w pełni z praw publicznych,
• posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
• być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• odznaczać się  warunkami zdrowotnymi i  psychofizycznymi przydatnymi do służby

w Państwowej Straży Pożarnej,
• posiadać  uregulowany  stosunek  do  służby  wojskowej  (odbyta  zasadnicza  służba 

wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od 
obowiązku  służby  wojskowej).  Z  uwagi  na  wymagania  zdrowotne  stawiane  
kandydatom, osoby posiadające kategorię zdrowia inną niż A, nie będą brane pod  
uwagę w procesie naboru  do służby w tut. komendzie.

Rekrutację prowadzi  Komisja ds. rekrutacji powołana przez Komendanta Powiatowego PSP 
w  Gryfinie.  Rekrutacja  ma  charakter  jawny,  a  informacja  o  prowadzonym  naborze 
zamieszczona jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie, prasie lokalnej i na stronach 
internetowych.  Postępowanie  rekrutacyjne  składa  się  z  czterech kolejno  następujących po 
sobie etapów:
I etap – weryfikacja złożonych dokumentów i  sprawdzenie ich zgodności z 

wymaga-
   niami przedstawionymi w ogłoszeniu o naborze,

II etap – test sprawności fizycznej,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna,
IV etap – kompleksowe badania lekarskie. 
Szczegółowy opis poszczególnych etapów procesu kwalifikacyjnego zawarty jest w dalszej 
części ogłoszenia oraz załączniku nr 1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1) podanie wraz z CV (koniecznie z numerem telefonu kontaktowego),
2) kopia  pierwszych  trzech  stron  dowodu  osobistego  lub  kopia  nowego  dowodu 

osobistego
3) kopia stron książeczki wojskowej: z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, 

kategorią zdrowia i uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, 
4) kopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  oraz  dodatkowe  uprawnienia

i kwalifikacje, 



5) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa  popełnione  umyślnie  (wzór  oświadczenia  do  pobrania  w  sekcji  kadr  
podczas składania dokumentów kandydata),

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów rekrutacji,

7) aktualne  zaświadczenie  lekarskie  dopuszczające  do  testu  sprawnościowego  -  do 
okazania w dniu testów sprawności fizycznej, zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc od 
daty wystawienia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów – oferta może zostać odrzucona. 
Przy  składaniu  kopii  wymaganych  dokumentów należy  przedstawić  do  wglądu  oryginały 
dokumentów.
Dokumenty należy składać w terminie  do 30 marca 2007 r.  osobiście w godz. od 8.00 do 
15.30 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie, ul. Łużycka 1.
Dokumenty złożone po oznaczonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane w tym cyklu 
rekrutacyjnym (decyduje data wpływu do sekretariatu komendy).
Dokumenty kandydatów, którzy zakwalifikują się do zatrudnienia przekazane zostaną do akt 
osobowych  w  dniu  zatrudnienia,  pozostałe  podlegają  archiwizacji  na  koniec  roku 
kalendarzowego, w którym zakończono rekrutację.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  091 4667200 - sekcja kadr,  lub
091 4667180 - centrala.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap naboru i zakwalifikują się do kolejnego etapu 
zostaną telefonicznie poinformowani o dacie i  godzinie  przeprowadzenia testu sprawności 
fizycznej.  W  kolejnym  etapie  osoby,  które  uzyskają  największą  ilość  punktów 
preferencyjnych  zostaną  poinformowane  o  terminie  przeprowadzenia  rozmowy 
kwalifikacyjnej.  Najlepsi  kandydaci  zostaną  skierowani  na  badania  lekarskie  w  klinice 
MSWiA w Szczecinie. O terminie badań zostaną poinformowani telefonicznie.

Końcowa informacja o osobach, które zakwalifikowały się do służby kandydackiej w KP PSP 
w Gryfinie zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz na stronach 
internetowych zamieszczających informację o naborze (m.in.:  www.kppspgryfino.binp.info, 
www.szczecin.kwpsp.gov.pl, www.gryfino.powiat.pl, www.gryfino.pl).

I etap – weryfikacja zło onych dokumentów i sprawdzenie ich zgodno ciż ś
                z wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu o naborze

Komisja ds. rekrutacji  sprawdza dokumenty złożone przez kandydatów pod względem ich 
kompletności  i  zgodności  z  określonymi  wymaganiami  oraz  w  zakresie  posiadanego 
wykształcenia, uprawnień i kwalifikacji dodatkowych przydatnych w służbie w Państwowej 
Straży Pożarnej. 

http://www.gryfino.pl/
http://www.gryfino.powiat.pl/
http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/
http://www.kppspgryfino.binp.info/


Przy  ocenie  poszczególnych  kandydatów  przyjmuje  się  system  punktacji  gratyfikujący 
posiadane  wykształcenie  i  uprawnienia.  Ilość  punktów  odpowiadających  posiadanym 
kwalifikacjom przedstawia poniższa tabela.

● prawo jazdy kat. B  2 pkt
● prawo jazdy kat. C  4 pkt
● uprawnienia ratownika medycznego 5 pkt
● uprawnienia płetwonurka  3 pkt
● udokumentowane członkostwo w OSP lub odbyta zasadnicza służba wojskowa
    w Wojskowej Straży Pożarnej  3 pkt

● udokumentowane szkolenia dla członków OSP  3 pkt
● udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP 3 pkt
● wykształcenie:

 średnie techniczne  3 pkt
 zdany egzamin maturalny  4 pkt
 wyższe techniczne o kierunku przydanym w PSP  5 pkt

● posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne w PSP np.: 
 uprawnienia do obsługi podnośników hydraulicznych,
 uprawnienia motorowodne,
 uprawnienia ratownika wodnego,
 uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych pod napięciem /SEP/,
 uprawnienia obsługi pilarek spalinowych, itp. 

Punkty przyznaje się za każde posiadane uprawnienia. 

2 pkt

W  przypadku  posiadania  przez  kandydatów  innych  kwalifikacji  i  umiejętności  nie 
wyszczególnionych w powyższej tabeli a mogących być przydatnymi w służbie (o stopniu ich 
przydatności decyduje komisja) należy je udokumentować.

II etap – test sprawno ci fizycznejś

Kandydatom,  którzy  pomyślnie  przejdą  pierwszy  etap  naboru  komisja  kwalifikacyjna 
przeprowadzi  próbę  wydolnościowo  –  sprawnościową.  Próba  przeprowadzona  zostanie
w oparciu o Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu 
i  częstotliwości  przeprowadzania  okresowych  profilaktycznych  badań  lekarskich  oraz 
okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 261, 
poz. 2191 ).

Warunkiem  przystąpienia  do  testu  sprawnościowego  jest  posiadanie  przez  kandydata 
zaświadczenia  lekarskiego od lekarza rodzinnego lub  internisty,  dopuszczającego do  testu 
sprawnościowego z adnotacją  o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w ćwiczeniach na 
wysokości  20  m.  wystawionego  nie  wcześniej  niż  na  jeden  miesiąc  przed  datą 
przeprowadzania testu.

Test sprawności fizycznej obejmuje następujące konkurencje:
• Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harvard Step-up Test")

Osiągnięcie co najmniej dostatecznego wskaźnika wydolności jest warunkiem



dopuszczenia kandydata do dalszych konkurencji testu sprawności fizycznej.
• Bieg na 1000 metrów.
• Bieg na 50 metrów.
• Podciąganie się na drążku.
• Wejście na drabinę mechaniczną wysuniętą na wysokość około 20 metrów (po 

uprzednim instruktażu i przy odpowiednim zabezpieczeniu linką asekuracyjną).

Kandydaci  przystępujący  do  testu  sprawności  fizycznej  powinni  posiadać  ubezpieczenie 
NNW, lub w razie jego braku złożyć stosowne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia
i podejście do testu na własną odpowiedzialność.

Szczegółowy  opis  poprawnego  wykonania  ćwiczeń  zawarty  jest  w  załączniku  nr  1  do 
niniejszego ogłoszenia.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci,  którzy  uzyskają  największą  ilość  punktów  preferencyjnych  (za  posiadane 
kwalifikacje oraz w przeprowadzonych testach sprawności fizycznej) zostaną zaproszeni do 
rozmowy kwalifikacyjnej z komendantem powiatowym oraz członkami komisji ds. rekrutacji.
Ilość kandydatów zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej będzie uzależniona od ogólnej 
ilości osób ubiegających się o przyjęcie.
W rozmowie kwalifikacyjnej komisja ocenia między innymi:  umiejętność samoprezentacji 
kandydata, motywację do podjęcia służby, dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy.   
Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali od 1 do 7. Otrzymany wynik punktowy 
wliczany  będzie  w  ogólną  sumę  punktów  uzyskanych  przez  kandydata  w  postępowaniu 
kwalifikacyjnym.
O dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformo-
wani telefonicznie.

IV etap – kompleksowe badania lekarskie

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują 
komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 ustawy 
cyt. na wstępie).
Kandydaci,  którzy  zakwalifikują  się  do  IV  etapu  rekrutacji  zostaną  skierowani  do 
Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA, gdzie zostaną poddani szczegółowym badaniom 
lekarskim oceniającym ich zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej 
Straży  Pożarnej.  Uzyskanie  negatywnego  wyniku  komisyjnych  badań  lekarskich 
dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia do służby w PSP.

Do  służby  w  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gryfinie  zostaną 
zakwalifikowane  osoby,  które  uzyskają  najwyższą  liczbę  punktów  (suma  punktów  za 
posiadane  uprawnienia,  z  testów  sprawności  fizycznej  oraz  rozmowy  kwalifikacyjnej) 
spośród  wszystkich  zgłoszonych  do  postępowania  kwalifikacyjnego  kandydatów  oraz 
uzyskają  pozytywny  wynik  badań  komisji  lekarskiej  podległej  Ministrowi  Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 



Przy  rozstrzyganiu  o  przyjęciu  do  służby  kandydatów  posiadających  taką  samą  liczbę 
punktów uwzględnia się ponadto :

• status osoby bezrobotnej (potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy o figurowaniu 
w rejestrze osób bezrobotnych),

• zamieszkanie na terenie gminy Gryfino lub w miejscowości pobliskiej (w rozumieniu 
art. 74 ust. 3 ustawy o PSP cytowanej na wstępie),

• możliwość  samodzielnego  sfinansowania  kursu  Kształcenia  Kwalifikacyjnego 
Szeregowych PSP,

• wiek kandydata.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do służby podejmuje Komendant Powiatowy PSP 
w  Gryfinie.  Po  zatrudnieniu  komendant  mianuje  kandydata  strażakiem  w  służbie 
przygotowawczej  na  okres  3  lat.  Po  odbyciu  służby  przygotowawczej  strażak  zostaje 
mianowany na stałe.

PODPISAŁ:

mł. kpt. Bronisław Tessar
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Gryfino, dnia  7 marca 2007 r.
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