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Powiatowa
Komenda
Pożarnej w Wie|uniu

Państwowej

straźł

Kierowaniepojazdamiw zakresiekategoriiC.
IJdziaŁw działaniachratowniczo-gaśniczych.
orM lrządzeń specjalistycznych.
obsługasplzęt:u
utrzymywanie sprzętu i w1posażeniawe właścitvymstanie tecbnicznym' czystości
i wykon1tvaniebieżącychnaprawi konserwacji.
przepisami.
kart drogowychpojazdówzgodniez obowiązującymi
Prowadźenie
Udział w szkoleniacń i doskónaleniu zawodowym organizowanym w czasie słulżby
i pozanim.
przepisów,regulaminówi ustalonychzasadw shrżbie
Pizestrzeganieobowiązujących
w tym również w zakresie BHP/BHS'
oraz podćzasdziałanratóńic zo _ gaśniczych.
poddawaniesię okresowymbadaniomlekarskim.
Podnoszeniekwalifikacjizawodowychi specjalistycznych'

Wymaqania koniecznestawianekandvdatom:
Kandydat do służbyw Państwowej Stra:żyPożamej musi spełniaó stosownie do
postanowieńart.28 ust. 7 i art.34ust.4 ustawyz dnia24.08.1991r' o PaństwowejStraŹy
'rozarnej
(Dz. U' z f0I8 t. poz. 1313 z późn' zm.) i rozporządzenlaMinistra Spraw
Wewnęirznycn i Administracji z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania
kwalifrkacyjnegoo przyjęcie óo sfuzby w PaństwowejStraŹyPożamej (Dz.U' z 2018 r.'
poz,672) mstępującekryteria podstawowe:
L. posiadaóobywatelstwopolskie,
2. tyć nie karanymza przestępstwolub przestępstwoskarbowe,
3. korzystaóz pełni prawpublicznych,
wykształcenie'
4. posiadaćco najmniejśrednie
do sfuzby wojskowej tj. po odbyciu-zasadniczej
stosunek
5' posiadaćuregulowany
po
stuZby wo;rt o*ej lrib przeniesieniu do lezerwy bez odbycia tej stuiby albo
nvolnieniu od obowiązku stuzby wojskowej (nie dotyczy kobiet) '
6. posiadaÓ zdolnośćfizyczną i psychiczną do pełnieniasfuŻbyw Państwowej Strły
bozamej (weryfikacja w dalsz}.metapie naboru do służbypotwierdzonaorzeczeniem
Poradni Psycńologicznej oraz orzeczeniem Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW
o przydabroścido stużbyw PSP)

Dodatkowewvmasania konieczne;
prawojazdy co najmniej kategorii C
Wvmagane dokumentv :
1' podanieo przyjęcie do służbyw PaństwowejStrazy Pozamej (cru!-ds Dobran!ą)
2. życiorys
U:yggg: Wzór podania dostępny jest w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP
w Wieluniu w wydziale Kadr lub na stronieintemetowejwww.straz.wielun.pl
Termin i mieisce składaniadokumentów
Dokunenty
naleł składaó w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem
i nazwiskiem z dopiskiem ,,nabór do s|uźbyw PSP'' w sekretariacieKomendy Powiatowej
Pństwowej Stra:iyPożamejw Wieluniu ul Wodna 1, 98-300Wieluń (w dni powszednieod
poniedziałkudo piątkuw godz.od 7:30do 15:30)lub listowniena w adresw terminie do
dnia 26.03.2019r. (liczy się datartpĘwu aplikacji do sekretariatukonrendya nie sterrrpla
pocztowego).
Dokunenty złożoneoo terminie |ub niekonoletne nie beda rozpatrwvane.
Po zŁoŻenildokumentównadaje się kandydatowi numer identyflkacyjny' który
będzie wykorzystywany na potrzeby postępowaniakwalifrkacyjnego.Numer identyfikacyjny
będzie stanowić sześćostatnich cyfr numeru PESEL kandydatą pod którym będzie
publikacja poszczególnych etapów postępowaniakwalifikacyjnego.
następowała
Postenowaniekwa|ifikacvineskładasie z nasteouiacvchetapów.:
Etap I. ocena zlożonychdokumentówzwiązanychz postępowaniemkwalifikacyjnym
Komisja Kwalifikacyjna powołanaprzez Komendanta Powiatowego PSP w Wieluniu
ptzeprowadziocenęzłożonejptzez kandydatów dokumentacjiuwzględniającjej kompletność
i zgodnośÓze stawianymiwymaganiami w ogłoszeniu.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru oraz jego termin zostaną
opublikowanena stronieintemetowejkomendywww'straz.wie|un.p|.
oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wieluniu ul. Wodna 1 niezwłoczniepo
zakończeniupostępowaniakwalifikacfnego na tym etapie'
Etap II. Ocena sprawnościfizycznej:
Kandydat zakwalifikowany do II etapuprzedstawiaw wyznaczonym dniu, w którym będzie
przeprowadzma ocena sprawności ftzycznej zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćvńczeń flzycznych, dopuszczające
kandydatado udziału:
o w teściesprawnościftzycznej (podciąganiena drążku,bieg po kopercie, próba
. Beep test),
wydolnościowa
o w sprawdzianiez braku lęku wysokości(akrofobia)'
. w sprawdzianiez płpvania.

Zaświadczenie |ekarskie o braku plzeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed
ówiczeń fIz7cznych winno być
przysąpieniem do wftv cqdczeń fizycanych - druk zaświadczeniadostepnvw sekletariacie
korll.ttdt
l rb nu .t ooi" ittt"-"to*.i
Po*iutoln.j PSP * Wi.l*iu
ko-.ndu
pl.
www.straz.wielun.
Test sprawnościflzy cznej
oraz proby wydolnościowej'
Test sprawnościftzycmej składasię z prób sprawnościowych
Test sprawnościfrzyc?rlej dla kandydatów (mężrczyzni kobiet) na stanowiska mtiązarrc
z bezpośrednimudziałemw działaniachratowniczo_ gaśniczychobejmuje:
1. podciąganiena dtąidxtl
2. bieg po kopercie
3. próĘ *ydo|nościowq-Beep test
Wvmagania ogó|ne:
Test sprawnościfizycme1przeprowadzasię w ubiorze i obuwiu sportowymw pomieszczeniu
zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do kazdej z prób podchodzi Ęlko raz.
Wyjątek stanowiawaria sprzęfu,urządzeńpomiarowychlub zewnętrmezakłóceniepróby.
1. Podciąganie się na drążku
Drązek jest umieszczony na wysokościdoskocznej,pozwalajqcejna swobodny zwis
ciałą bez.dotykania podłoia. W przypadku braku możliwościdoskoczenia do drązką
kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzającychtest sprawności
lub podchqtem)
fizyćn'ej. Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drązku (nachwytem
''start''
podciąga się' tak
o ramionach yyptostowanych w stawachłokciowych.Na komendę
nasępnie
wyjściowej,
pozycji
aby broda n,iazła się porłyzej drązJ<ai wraca do
-po.nawia
óńczenie. oceniająry głośnopodaje |iczbę znticzoltych podciągnięć.Jeżrelikandydat nie
do wymagan€j.pozycji
wykona ćwiczeni".'goań" z opisem, np. nie podciągrriesię na drąź:ku
lrib nie wróci do zwisu na dĘżku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych,
oceniający powtarzźl ostatrią liczbę prawidłowo za|iczonych podciąpięć. Podczas
*vr.ońyrn*iu e*iczenia jest dozwolonapracatułowiai nóg' Wynikiem końcowym jest liczba
prawidłowozaliczonych podciągnięć.
2. Bię po kopercie
Konkurencjajest przeprowadzanana polu prostokątao wymiarach 3 x 5 m, na którym
w wyanaczonychńńjscach (naklejonez taśmyo szerokości5 cmkzyże mająwymiary 20 x
20 óm) ustawia się tyczki o wysokości 1ó0-180 cm - podstawa tyczki 'w całościmusi
zakrywaćnaklej ony.kłzyż(sposóbrozrnieszczenia tyczek przedstawiarysuneĘ.
komendę''na miejsca'' podchodzi do linii
Sposob przeprowadzeniakonkurencji:karrdydatna.start.
kandydat rczpocTyna bieg ' zgodnie
st'artui.'ajńuje pozycję startową.Na komendę
o" .ysunto kierunkiem (A-B-E-g-D-E.A), omijając tyczki od strony
, o^*,ó',y^
zewnętrnej. Kandydat pokonuje tasę trzykotnie' Podczas wykonyrvania pńby obowiązuje
całkowiĘ zakaz chvytania i przytrzymywania stojącychtyczek. W przypadku przewrócenia
lub przesunięcia Ęcz]rj z punttu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej
zajmowanyrr miejscu i dopiero kontynuowaćbieg. W prrypadku nieustawienia tłczki na
wóześniej.zajmoń*;* miljscu i kontynuowaniu biegu, karrdydatowiprzerywa się pńĘ
i uaraje się ją :ńrc ueza|iczalą. Kandydat może popełnić 1 fuł!ry' |9lejp go
do 0.01
dyskwłifituje.-tłynikiem końcowym jest czas pokonania óviczenta. z dokładnością
sekundv.
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3. Pńba rydolnościowc
Wymagania ogó|ne
PróĘ wydolnościowąprzeprowadzasię w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu
o utrł,ardzbneinawierzcbni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz.
'*'k"iętywyjątek stanowi awaria sprzętq urządzeńpomiarowychlub zeu'nętrzxezakłoceniepńby'
opis próĘ wydolnościowej
Próba wydolnościowa(Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacanikami(liniami)'
oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym,stale rosnącym tempie. Szerokośćtoru
wynosi i,s m' Terrpo nadaje sygnałdzwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi
znajdowac się poza W7naczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed
pońni*
zatr.-łmaćsię za nlą i ruszyó do kolejnego odcinka po usĘszeniu
.ń"ł"-'
sygnału.
Koniec t€stu następujew momencie,gdy kmdydat dwulaotrie nie przebiepie kolejnych 20
metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartujedo kolejnych odcinków
przed sypałem.
ostarecmy wynik to liczba rczpoczątegopoziomu onz |iczba pełnycbprzebiepięĘch 20mebówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie |0 omaczapńor'Ą a 9 - numer 20-metowego
odcinka
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(BEEP TEST)
Podciąganie na drążku' bieg po kopercie, próba Tgydo|nościowa
ocenia się wedługtabeli punlińowejzamieszczonejponiżej
TABELA PUNKTOWA
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Poszczegó|re pńby te'stu sprawnościfizycznej uznaje się za za|iuone jeś|ikandydat
uzyska ninima|ne wymagane kry'teńum w powyźszejtabe|i punktowej.
Test sprawnościfizycznej uznaje się z.a za|ieony w pr:4ypadku zaliczenia kłżdej
z trzech prób oraz oŚiągnięcia vryniku końcowego d|a mężczyza- co najmnĘ 55 pkt'
a dla kobiet - co najmnĘ 45 pkt.

W przypadku gdy |iczba kandydatów, którzy zz|iey|i test sprawnościfzycznej'
jest mniejJza od |iczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniź;asię minima|ny
io osiągnięcia v*ynik końcowy testu sprawnościfizycznej do 38 pkt . dla męfjg.yzn i3o
pkt - dla kobietPuvkładowa ocenakandvdata.którv uzvskał:
- podciąganiena dfąż]il - 12 mzy' tj.55 pkt'
. bieg po kopercie- 23'00' tj. 55 pĘ
. be€p test- 10-8'tj'55 pkt.
Łącmie ilośćuryskanych pkt 165.Średnia arytmetyczrra(55+55+55):3:55pkt.
3. Sprawdzian lęku wysokości (akofobia) uaaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany
kandydat samo.lzii|nie wszedł na wysokość20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75o
i zszedłz niej.
4. Sprawdzian z pływania uzrraje się za zaLicmny, jeżeli kandydat przeptynął50 m
dowo|nymĘlem w czasie nie dhriszym niz 60 sekund.
Sprawdzian z pĘwania
,,zaliczony/niezaliczony'.

i

próbę

wysokościową ocenia się dychotomicznie

kandydata
odbywająsię na własnąodpowiedzialność
Wszystkie testy sprawnościowe
prowadzonych
testów
podczas
wypadku
7śgasobie, żez tytutu ewentualnego
Komenda ?źlstfr
nie będzie ponosić iadnych konsekwencji finansowych ani prawnych. Dtaiego kż
wskazanym jóst posiadanie wykupionej po|isy ube4ieczenia od następstv{nieszczęśliwych
wypadków.
Etap III. Rozmowa lrwalifikacYj na
Kandydaci, którzy zostati zakwalifikowani do tzeciego etapu naboru do sfuzby
w Panstwowej straiy Pożamejw tenninie do siedmiu dni po opublikowaniu listy osób
kanclydatów zakwalifikowanych do ro"mowy kwalifikacyjnej winni złrcżyóMsĘpujące
dokńenty w zamkniętych koperach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem
l
.NABÓRDoSŁUżBYWPSP'':
l) kserokopia dokumentupotwierdzającegoposiadanieobywatelst.wapolskiego,
2) kserokopiaprawajazdy (obustronnakopia dokumentu)'
:i-tanayout"
kserotopia. ksiąńczki wojskowej z uwidocmionyrri danymi osóoqnri
i zapisem doĘczącym uregulowanegostosunkudo sfużbywojskowej
przaniesiony do rezerrłY(nie dotyczy kobiet)'
łj tserotopió świadectwpracy lub stutŻbyz poprzednich miejsc pracy lub stużby'
o ile wcześniejkandydatpozostawałw stosmku pracy lub sfużby'
5) kserokopia dokumerrtówpotwierdzającychposiadanewyksaałceńe, wyszkolenie
(obustronnakopia dokumentów)'
lub posiadaneumiejętności
ó) zaświadczenieo udziale w działaniachratowniczo-gaśniczychlub ćwiczeniach
organizowanychprzez jednostki organizacyjnePanstwowej stra:zyPoi:amej, o ile
kandydatjest członkiemochotriczej straŹypożamej.
DokumenĘ należy składaćw siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wieluniq
ul'Wodnal (w dni powszednieod poniedziałkudo piątkr1w godz. od 7:30 do 15:30)lub
listownie na adres: Komenda Powiatowa Panśwowej StrażryPożamej w Wieluniu' ul.
Wodna 1, 98 - 300 Wielun.
7

Uwaga:DokunenĘzłożonepoterminielubniekompletneniebędąrozpatrywanc.

kwalifikacyjnego.
z postępowania
.
!-: .. ^^^-,:^..
'.' .t'6ł
po.iud*" wykształcenie,wyszkolenie lub posiadaneumiejętnościsą ocenianew systemle
punktowym.
liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi ó0.
uaŃmaha
Podczas roanowy kwalifikacyjnej oceńe podlega:
i mocne strony' motylvac]ę
1) arrtoprezentacja'w kórej kandydatprzedstawiaswoje słabe
postawęspdecmą;
il'ńaię.i" 'ł""óy w PaństwowejSnairyYoi,ar"ej oraz
informacji oraz jasnego
2) umiejętnośćptzekarywana, 9<{i9rania i rozumienia
i wyrazistegoformr.ilowaniawlpowiedzi;
3) wiedza na tematfunkcjonowaniaochronyprzeciwpożarowej;
i1.szczegd|nezunteresowaniai dotychczasoweosiągnięciakandydata.
komisji oĘbńe
Po przęrowadzeniu roanrowy kwalifikacyjnej każńy z czt9nkóJv
oceniakandydata.rozytywnywyrikzrozmo.vyt,"umkacyjnejosiągakandydaĘktóry
uzyska co najmniej 16 punktów.

Preferencje, za które obtigatoryjnie są przyznawane punkty:
w zawodzie srażzk .20 punktów;
1) szkolenie podstaworir'e
.
2j posiadanietyrułuzawodowegotechnik poźamictwa 25 punktów;
poźamictwa. 30 punktów;
3j posiadanie
.posiadaniet1tułuzawodowegoinżynier
bezpieczenstwa
4i,
Ęrtułuzawodowego iEiynier w specja]nościinź:ynieria
.
punktów;
poznrowego,uzyskanegow Szkole Głównej StużbyPożamiczej 15
5)uzyskaniekwalifikacjiratownika'októrychmowawart.13ustawyzdnia8września
lJ' z 2017 r' poz' 2195 oraz
2006 r. o Pansfwowyn Ratownictwie Medycanl'rr (Dz'
z20I8t. poz. 650)- 5 punktów;
ań.
uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medyc'zrego,o których^mowa w
ó).t.oustawyzdnia8wrześńa200ór.oPanstwowymRatounictwieMedycmym-15
punktów;
. punktów;
.
7) wyszkolenie poźnmiczew ochotniczej suazy pozamej ukończoneSP 5
. 10
8i wvszkolenie pożz',tllczew ochotniczej strazf poŹarnej ukończone SP+RT
punktów;
- 15
9) wyszkolenie pożnrnlczew ochotniczej strazy Pożamej ukończone sP+RT+Rw
punktów;
.
10i wyszko|enie pianrlicze w ochofuiczej strazy pozamej ukończone SP wedfug
programuz dnia 17 listopada2015r. - 15 punktów;
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11) ukończone |iceum ogólnoksńałcqselub technikum w klasie, w której ĘĘ nauczane
przedmioty dotyczącefunkcjonowaniaocĘony przeciwpożarowej,dla których zostały
opftrcowane w szkole progamy nauczania wtączsne do szkolnego zestawu
programów nauczafia. 5 punktów;
12) pnwo jazdy kat. C+E - 10 punktów;
13)prawojazdy kat. D - 5 punktów;
14) inne kwalifikacje lub uprawnienia:
. upńwnienia do obsfugi urządzeńtransportubliskiego w kat.IP w zakresiepodesty
ruchomeprzejezdne(nadaneprzez LIDT) - 5 pkt.,
. upfawnieniaUDT do napehiania zbiomików ciśnieniowycho pojemności
polvyriej 350 cm' - 5 pkt.,
o kurs operatoraHDS - 5 pkt.
w sumie do 15 punktów.
l 5) za zatrudnienie powyzej 12 miesięcy w sfużbie c1trlnej lub na stanowisku
. pomocnicz5mlub stanowiskuobsługiw jednostceorganizacyjnejPansnłowejStraza
Poźamej'prz7 realizowaniu zadań zb|iżonychdo zadan na stanowisku na które jest
prowadzonynabór .l 5 punktów.
Soosob liczenia punktów:
1) za kwalifikacje wynrienione w pkt 1-3 pvyanaje się punkty jedynie z jednego tyfuhĄ
prrnktową;
z wyższ4wartością
2) za kwalifikacje w}nierrione w pkt 5 i 6 pzyzr:nje się punkĘ jedynie z jednego tytufu'
z W ^zĄ \\wtościąpuŃtową;
3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7-10 prryznaje się puŃĘ jedynie z jednego tpufu,
z wyis7Ą wartościąpunktową;
4) za kwalifikacje wyrnienione w pkt 7.l0 przynaje się punkty jedynie w prz1padku
potwierdzeńa przez właściwe
go dla dziatalności ochotniczej stażry pożamej
komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Straży Pożarnej akty$nego
członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach .
w działaniachratowniczo.gaśniczych
lub ćwiczeniach organizowanychprzez jednostkę
organizacyjnąPatlstwowej strazy Pożarnej(w okresie jednego roku poprzedzającego
datę publikacji ogłoszenia'tj. terminu składaniadokumentów, o których mowa w $ 5
ust. l rozporządzenia);
Wyj aśnienieuaĘch skrótów:
l) SP - szkolenie podstawowestażaków-ratowników ochotniczej straĘ pozamej;
2) RT . szkolenie z zakresu ratownictwa technicmego.dla straźzków.ratowników
ochotriczej strażYpożamej;
pożarnejz zakteg dzlałań
3) Rw- szkolenie strajaków-ratowników ochotrriczejstrźIży
przeciwpowodziowychoraz ratownictwana wodach.
Etap IV. Ustalenie zdolnościfĘunej
StraĘ Poźarnej

i psychicznej do pehienia służbyw Państwowej

Na badania lekarskie w celu oceny zdo|nościfrzycnrcj i psychicznej do pehienia sfużby
w Panstwowej Stra'Ą Poź:amejkieruje się kandydata' który uzyskał najulyższą|iczĘ
punktów' z uwzględnieniem liczby stanowisk, na któfe jest prowadzony nabór do słMby
w Państwowej StraĄ Pozamej' W pr4padku gdy komisja lekarska podległa ministrowi
właściwemudo spraw wewnękzrych orzeknie, żE k^ndydat jest niezdolny do sfużby
w Państwowej Staży Pożamej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat
z njwyzszą |iczbąuzyskanychpunktów.

kwalifikacYjnYm.
Uwasa:
Przedrozpoczęciemkażdegozeteprówpostępowaniłlłiwalilikacyjnęokrndydat
jego tożsamość.
ua^'y dokument potwierilzający
"ro""i"
Brakważnęodokumentustrr,ierdzającegotożsamośćsposodujewyk|uczenie
z daIszegoposĘpowania|ar'a|ifikacyjnęo.
Uwaga:
zakwalifikowanych do
1. Lista kandydatów spehriających wymagarria forma]ne
z terminami
ko|ejnego etapu postępowanila wIaz z kolejnymi infomacjami
opublikowane na
poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego zostaną
oftz na tAblicyogłoszeńw
'stronieKomendy PowiatowejPSP w www.straz.wielun.pl
Poźnmejw Wieluniu ul Wodna 1'
siedzibie Komendy Powiatowej PanstwowejStrażry
kwalifikacyjnego zostanie
2. Infonnacjakońcowa o wyniku zakończonegopostępowania
zamieszczonajak wy'żej.
się do kolejnego
3. Nie urnieszczeniekandydatana liścieoaacza niezakwalifikowanie
etaPu.
nie kontaktuje się
4. Podczas tnilania postępowania kwalifikacyjnego komisja
z karrdydatami.
bezpośrednio
5.Niestawieniesiękandydatawwyaaczonychterminachdyskwalifikujekandydata.
do kolejnych etapów
6. Dokumenty kandydatow, którzy nie zakwalifikowali sĘ
Powiatowej
postępowaniaĘdzie moŹnaodebraćw Wydziale Ifudrowym Komendy
w terminie do
Państwowej StraĘ Pożamejw Wieluniu w godzinach 7:30 15:30
30rlnioddniazakończeilapostępov/aniakwalifikacyjnego.Nieodebranedokumenty
procedurą brakowania
kandydatów zostaną zniszczone zgodnię z istrriejącą
dokumentacji niearchiwalnej.
w oparciu o zapisy
7. Sprawy nieuregulowarrew niniejszym ogłoszeniuĘ rozst|zygane
marca 20l8
izpotządzenra Ministra Spraw Wewnętranychi Administracji z dnia 29
w Państwowej
r. w sprawie postępowaniakwa.lifikacyjnegoo przyjęcie do słu:żby
StrażyPozamej (Dz.U. z2018 r, poz. 67f)
|0 f5 oraz
8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr' tel. 43 84l
wsiedzibieKomendyPowiatowejPSPwWieluniuulWodnalwWydzialekatlr.
komendzie
9. Jezeli w trakcie postępowaniakwalifrkacyjnego wyĘpi wakat w fut.
nabór.
przewiduje się zwiększeńe liczby etatow na które prowadzon,

mł.bry9.mgr
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ZotqcznikNr 72
Do PolitykjBezpieczeń,two
Donychosobowych
w KomendziePowatowejPoń,twowejstrożyPożornej
w Wieluniu

KTAUZULAINFORMACYJNA
Zgodniez art. 13 ust. L i 2, ar|,14 ust' 1 i 2 ogó|negoRozporzqdzenia
Par|amentu
Europejskiego
i Rady (UE)2016/679z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawieochronyosób fizycznychw związku
przeptywu
z przetwarzaniem
danychosobowychiw sprawieswobodnego
takichdanychoraz
uchy|enia
dyrektywy
95/46lWERoDo, informuję,
że:
1. AdministratoremprzetwarzajqcymPani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej
Pożarnej,
Straży
W Wie|uniu,
u|.Wodna1.
2. W KomendzieWojewódzkiejPaństwowej
strażyPożarnej
w Łodziwyznaczony
został|nspektor
p|.
ochronyDanych
W osobiemł'asp.Emi|a5obczyka,
e-mai|:
iod@straz.|odz.
3. Pani/Pana
daneosobowesq przetwarzane
na podstawie
art.6ust1 |itc, d ie RoDo_w związku
z obsługązgłoszenia
a|armowego
o zdarzeniuoraz prowadzenia
działańratowniczych
w ceIU
przed pożarem,k|ęskążywiotową
ochronyŹycia,zdrowia,mieniaIub środowiska
|ub innym
miejscowym
zagrożeniem.
przetwarza
4. Administrator
dane osoboweosobyzgłaszającej,
osób poszkodowanych,
wlaścicie|i
obiektówzwiązanych
z działa
niami jednostekochronyprzeciWpoŹa
roWej.
5' odbiorcami danych sq: jednostkiorganizacyjnePsP, MinisterstwospraW WeWnętrznych
i Administracji,
PoIicja,
sądy,Prokuratura.
przeg|ądowi,
6. Daneosobowepod|egają
nie rzadziejniżco 5 |atod dnia ich uzyskania,
a takżesą
przechowywane
przezokresniezbędny
wyłącznie
do reaIizacji
zadańwynikajqcych
z ustawy.
7. Przysługuje
Pani/Panuprawodo:
1. żądaniaod administratora
do5tępudo treścisWoichdanych,ich sprostoWania,
usunięcia Iub ograniczeniaprzetwarzania,Wniesieniasprzeciwu wobec
przetwa
rzania;
2. Wniesieniaskargi do organu nadzorcze8o,którym jest Urząd ochrony Danych
Osobowych(00-193Warszawa,ul. StawkiZ, Iel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
jeżeIi uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza
e-mai|:!.o-0!ę].o.t!!@g!.9!.9śp.y.p]
przepisyRODO.
8. Pani/Panadane osobowe nie będq przekazywanedo państwa trzeciegoIub orBanizacji
międzyna
rodowej.
9. Podaniedanychosobowychjest Wymo8iemustawowymi jest obowiązkowe.
Przetwarzanie
podanych p|zez ?aniq/Panadanych osobowychnie będzie pod|egałozautomatyzowa
nemu
podejmowaniu
decyzji,
w tymprofilowaniu,
o którymmowaW art.22ust.1 i4 RoDo

dtric..-*.-....-.-.10,*,.r.

DO
PANA KOMEI{DAI{TA POWIATOWEGO
PAŃsTwowEJ sTRAf Y PoZARNEJ
WWIELUNIU
PODAI{IE
Proszę o przyjęcie mnie do shżby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Po'amej
w Wieluniu na stanowiskostairysty(docelowo:slalszy ratownik-kietowca)'
1'Imię(imiona)i nazwisko:
2.Data i miejsceunldzenia:
3.NrPESEL:
' .o. .:. . . . . " . . ... ,
4 .O b y w a t e l s t w
..' ....'....'..'..'.'
ulica'wojewódawo):
(kodpocztowy.
miejscowośÓ,
zameldowania
5.Akfualnyadre*stałego
a ...............,
..-..'.'.'..'...".
kontaktowego:
6. Numertelefonu
7. Wykształcenie:
wyższe*). nazw-aszkołyi rok jej ukończenia:
średnie.
stosunekdo sfuiibywojskowej:TAX,/NIE'
S.Uregulowany
.....
prawajazdy:'-....'.....
kategorie
9. Posiadane
powyźszychdanychpotwierdzamwłasnoĘcznympodpisem
Prawidłowość
ł (niepotrzebneskreślić)
czytelntpodpiskandydela/ki

oŚwIADcZENIE
moich danychosobowychw celu przeprowadzenia
t,<Nyrafarn zgodęna przetwarzaniei w.vkorzystywan-iepo.tępo*ńu rlkru.tacyinegodo służbyna stanowiskostażysty(docelowo:stafszy ratownik.kierowca)
w KomerrdziePowiatowejPanstwowejStrażyPozamejw Wieluniu.
......r.
dnia.....................20

''.'-.''.'..ooiii,i;
*ilaialł.lij'.''

2. wyażam zgodę na publikacjęwyników poszczególnychetapów postępowaniana stronie intemetowej
komendyi wiej siedzibie
(podpiskindydota^i)

3.

oświadczalnżEkouystam z pełniprawpublicanych

.....'..r.
'..'..,dnia............''.'....'..20
............

(ń;.jpi.
ińii;jfi'iij

4. oświadczamżenie byłemkaranyza przestępstrrolub przestępstwoskarbowe.

.......r.
dnia..,..................20

ipodp|s|@nód'taldl

(pieczęćzakhdu sbźby zdrowiĄ

ZASWIADCZEI\TIE
Zakiadcza się"żePan/Pani

(dat8urodz€nia)

zannieszkałyla

(miejscowość)

iili

Jest zdolny/zdolnado udziafu w teściesprawnościftzycmE @odciąganiena drą:żku'bieg po
kopercie, próba wydolnościowa- BEEP TEST)' sprawdzianz braku lęku wysokościowegoakrofobia (tj. wejścieasekurowanena drabinęna wysokośó20 m ustawionąpod kątem 75o),
sprawdzianz pĘwania.
Zaświadczeniewydaje się w celu przedłożeniaw Komendzie Powiatowej Pansfu,owejstłąży
Pożarnejw Wieluniu dla potrzebprowadzonejrelłutacji do słuzby.

(pieczątkai podpis lekarza)

Uwaga! Honorowane Ędą zaświadczerriawydane pvpz Lekarzy medycyny, w tym
specjalności:
rodzinnych, intemistóq medycynypracy' profilakĘków.

