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OGŁOSZENIE  

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie                                                       

ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej  

w Państwowej Straży Pożarnej  

 

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia:  2 osoby 

Stanowisko: stażysta 

Docelowe stanowisko etatowe: operator sprzętu specjalnego 

System pełnienia służby: zmianowy  

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie,  

    ul. Jana Pawła II 14,  21-100 Lubartów 

 

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi: 

1. posiadanie obywatelstwa polskiego, 

2. korzystanie w pełni z praw publicznych, 

3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

4. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, 

5. uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet), 

6. prawo jazdy kat. C, 

 

 

II.      Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. Życiorys (pisany odręcznie). 

2. List motywacyjny. 

3. Kserokopie: 

-  dowodu osobistego, 

- książeczki wojskowej – stron, które uwidaczniają zdjęcie, dane osobowe kandydata,  

    oraz informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, 

- świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej 

    kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby, 

- dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  

    oraz uprawnienia, 

-   prawa jazdy, 

4. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

niezbędnych przy realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)  

- załącznik nr 1 . 

5. Podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów 

postępowania na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP  

w Lubartowie - załącznik nr 2 . 

6. Podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 3 . 

7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - 

załącznik nr 4 . 
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8.Aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w próbie 

    wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, próbie wysokościowej oraz sprawdzianie  

    z pływania wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu -     

   załącznik nr 5 . 

 

UWAGA:  

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być czytelne. Życiorys, list motywacyjny  

oraz wymagane oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem.  

 
 

9. Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „NABÓR DO SŁUŻBY” w terminie do 24 września 2015 r.  

do godz. 1530  w sekretariacie komendy, osobiście lub drogą pocztową na adres: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, 

    ul. Jana Pawła II 14,  21-100 Lubartów 

 

10. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do komendy, a nie data stempla 

pocztowego), niekompletne i niespełniające wymagań formalnych oraz koniecznych nie będą 

rozpatrywane. Oferty rozstrzygnięte negatywnie i nie odebrane w terminie 14 dni od daty 

zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

III. Postępowanie kwalifikacyjne 

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów podlegających ocenie.  

- I etap   – weryfikacja dokumentów, przyznanie punktów za posiadane kwalifikacje  

                      i   uprawnienia; 

- II etap   – test sprawności fizycznej; 

- III etap  – test wiedzy; 

- IV etap  – rozmowa kwalifikacyjna. 

2. Rekrutację prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. Postępowanie ma na celu ustalenie,                      

czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w PSP spełnia określone w ustawie z dnia              

24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm. ), 

warunki do pełnienia służby oraz określenie jego predyspozycji, kompetencji i przydatności 

do służby. 

3. Nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie 

przeprowadzany jest w formie konkursu, ma charakter jawny, otwarty. 

4. Z każdego etapu sporządza się dokumentację pisemną. 

5. Wyniki każdego etapu oraz zakończonego postępowania kwalifikacyjnego będą 

przedstawiane do wiadomości na stronie internetowej KP PSP w Lubartowie 

www.straz.lubartów.pl oraz na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. 

6. Na każdym etapie postępowania kandydat musi okazać dokument potwierdzający jego 

tożsamość. 

7. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy – oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby       

w Państwowej Straży Pożarnej w dalszym etapie naboru dokona komisja lekarska podległa 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.  

 

UWAGA: Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (81) 855 30 81 

 

http://www.straz.lubartów.pl/
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I etap 
 

Przy postępowaniu kwalifikacyjnym przyjęty będzie następujący system punktacji 

gratyfikujący posiadane uprawnienia, wykształcenie i umiejętności: 

1.   Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs podstawowy - 15 punktów, 

2.   Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. kurs uzupełniający (podoficerski) - 20 punktów, 

3.   Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. technik pożarnictwa – 25 punktów, 

4.   Wyszkolenie pożarnicze w PSP, tj. inżynier pożarnictwa – 30 punktów, 

5.   Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP - 10 punktów, 

6.   Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP + RT - 15 punktów, 

7.   Wyszkolenie pożarnicze w OSP, tj. SP+KPP +RT+ RW- 20 punktów, 

8.   Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane 

w SGSP – 15 punktów, 

9.   Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U z 2013 r., 

poz. 757 ze zm.) - 15 punktów, 

10. Prawo jazdy kat. CE - 10 punktów, 

11. Prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów, 

12. Inne kwalifikacje lub uprawnienia na danym stanowisku: 

  -    patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej - 3 punkty, 

 -    uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych – kat II Ż (UDT) - 3 punkty, 

 - uprawnienia SEP – świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania  

     się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (sieci, urządzenia  

     i instalacje o napięciu do 1 kV) - 3 punkty, 

-    uprawnienia do obsługi samochodów z drabiną mechaniczną - 3 punkty, 

 - uprawnienie UDT – zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników 

     przenośnych w zakresie gazy sprężone (spr. powietrze) – butle – 3 punkty. 

 

Maksymalna ilość punktów 60: 

- Wyszkolenie i wykształcenie (pkt. 1-9)  - 30 pkt. 

- Kwalifikacje i uprawnienia  (pkt.10-12) - 30 pkt. 

 

Wyjaśnienie użytych skrótów: 

PSP – Państwowa Straż Pożarna, 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, 

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP, 

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, 

RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz  

   ratownictwa na wodach,  

Wyjaśnienie sposobu liczenia punktów: 

-   Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu. 

-   Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje 

    wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego 

    postępowania przyjmuje się 30 punktów. 

- W kwalifikacjach określonych w punktach 5-7, w przypadku braku posiadania kursu  

    w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów. 
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II etap 
 

Test sprawności fizycznej obejmuje niżej wymienione konkurencje, które zostaną przeprowadzone                      

w następującej kolejności: 

1) próba wydolnościowa metodą „HARVARD STEP-UP TEST”  

2) podciąganie na drążku, bieg na 50 m, bieg na 1000 m, wejście na drabinę mechaniczną 

nachyloną pod kątem 750, na wysokość 20 m 

3) pływanie na dystansie 50 m 

 

W trakcie próby wydolnościowej oraz konkurencji sportowych obowiązuje strój gimnastyczny                  

i obuwie sportowe bez kolców. 

 

Próba Harwardzka 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 załącznik nr 3 (Dz. U. Nr 261, poz. 2191) z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla 

wszystkich kandydatów test przewidziany dla mężczyzn. 

Próba wydolnościowa Harvard step-up test 

Wykonanie próby: 

- badanie przeprowadza się w stroju sportowym 

- metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę 

- stopień o wysokości 40 cm. 

- czas trwania pełnego ćwiczenia : 5 minut 

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło 

„raz” badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” dostawia prawą stopę do lewej (na 

stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowym i biodrowym, na hasło „trzy” stawia 

lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery” prawą stopę dostawia do stopy lewej, przyjmując 

postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po upływie czasu trwania 

pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badanie wykonuje pomiar 

częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 

minut oraz 4 minut (trzy pomiary przez 30 sekund). 

Wynikiem próby jest obliczony wg poniższego wzoru wskaźnik sprawności - FI 

FI = czas pracy w s x 100 : 2 x suma trzech pomiarów tętna 

UWAGA: 

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej, jest uzyskanie oceny co najmniej „DOBRY". 

 

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności FI w wys. 80, kandydata nie 

dopuszcza się do dalszych prób i testu sprawności fizycznej, dyskwalifikuje się go z dalszego 

postępowaniu kwalifikacyjnego. 

 

Test sprawności fizycznej (podciąganie się na drążku, bieg na 50 m i bieg na 1000 m) 

przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie MSW i A 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 

załącznik nr 4 (Dz. U. Nr 261, poz. 2191) z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich 

kandydatów test przewidziany dla mężczyzn oraz bez punktów preferencyjnych za wiek. 

Podciąganie na drążku (drążek na wysokości doskocznej) Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na 

drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący 

wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej 

(ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonywanie 

ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia 

dozwolona jest praca nóg i tułowia. 
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Bieg na 50 m, bieg na 1 000 m 

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał 

„startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. 

Falstart powoduje powtórzenie startu.  

UWAGA : 

Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny co najmniej „DOBRY" 

bez punktów preferencyjnych, tj. uzyskanie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów                 

z poszczególnych konkurencji testu sprawności fizycznej – 56 pkt. lub więcej. 

 

Wyniki uzyskane podczas testu sprawności fizycznej przeliczane są na punkty przypisane  

do konkretnego wyniku według tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia. 

 

Próba wysokościowa polega na wejściu na drabinę mechaniczną (przy pełnej asekuracji bez limitu 

czasu), nachyloną pod kątem 750, na wysokość 20 m. 

UWAGA : 

Próba wysokościowa oceniana jest dychotomicznie (zaliczona/niezaliczona). Niezaliczenie 

próby dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Sprawdzian z pływania polega na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 

sekund (obowiązuje czepek pływacki, spodenki kąpielowe, zabrania się stosowania przedmiotów 

wspomagających pływanie (np. płetwy). 

UWAGA : 

Sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony). Niezaliczenie 

sprawdzianu dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

III etap 
 

Pisemny test wiedzy. 

Do udziału w teście zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy zaliczyli II etap. 
 

Test wiedzy składa się z 20 pytań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej                     

i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, 

którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi", i trwa                  

25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa 

odpowiedź i trzy dystraktory. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje 

się 1 punkt. W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo 

udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje 

się punktu. Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydat do służby otrzymuje 

arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi, opatrzone pieczątką 

Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. 

Przewodniczący komisji może wykluczyć z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który: 

- korzysta z pomocy innych osób; 

- posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta  

z materiałów pomocniczych; 

- zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby. 

W przypadku wykluczenia z udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się 0 punktów  

z testu wiedzy. 
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UWAGA : 

Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na 

liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy. Informację o ilości uzyskanych punktów z testu wiedzy, 

kandydat otrzyma podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

IV etap 
 

Ze wszystkimi kandydatami, którzy przeszli pozytywnie dotychczasowe etapy naboru zostanie 

przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z komisją, przy której będzie brał udział Komendant 

Powiatowy PSP w Lubartowie.  

Rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji rekrutacyjnej, na którą należy posiadać oryginał 

m.in.: 

- dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia, 

- dowodu osobistego, 

- prawa jazdy, 

- książeczki wojskowej. 

 

W trakcie rozmowy ocenie będą podlegać w szczególności: 

- motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, 

- społeczna postawa wobec ludzi, 

- spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym   

  funkcjonariuszy PSP, 

- predyspozycje osobowościowe, 

- kierunek wykształcenia, 

- przebieg i osiągnięcia w dotychczasowej pracy. 

 

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby z rozmowy kwalifikacyjnej, nie więcej  

niż 30 punktów, ustala się jako suma: średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych  

przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

IV. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Podczas postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą uzyskać maksymalnie następującą ilość 

punktów gratyfikacyjnych: 

1) Wyszkolenie i wykształcenie (pkt. 1-9)  - 30 pkt. 

2) Kwalifikacje i uprawnienia  (pkt.10-12) - 30 pkt. 

3) Test wiedzy      - 20 pkt. 

4) Rozmowa kwalifikacyjna    - 30 pkt. 

 Razem maksymalnie    - 110 pkt. 
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V. Terminy i miejsca poszczególnych etapów postępowania: 

 

I etap Weryfikacja dokumentów, przyznanie punktów za posiadane kwalifikacje i uprawnienia – 

termin: 25-28 września 2015 r. 

 

II etap Test sprawności fizycznej obejmuje niżej wymienione konkurencje, które zostaną 

przeprowadzone w następującej kolejności: 

1) próba wydolnościowa metodą „HARVARD STEP-UP TEST” - w dniu 29.09.2015 r.  

godz. 900 zbiórka w siedzibie KP PSP w Lubartowie, 

2) podciąganie na drążku, bieg na 50 m, bieg na 1000 m, wejście na drabinę mechaniczną 

nachyloną pod kątem 750, na wysokość 20 m - w dniu 30.09.2015 r. godz. 900 zbiórka  

w siedzibie KP PSP w Lubartowie, 

3) pływanie na dystansie 50 m - w dniu 01.10.2015 r. godz. 900 zbiórka basen MOSIR Lubartów 

ul. 1 Maja 66, 21-100 Lubartów 

 

III etap Pisemny test wiedzy przeprowadzony zostanie w dniu 2 października 2015 r. o godz. 1000                       

w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. 

 

IV etap Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w dniu 6 października 2015 r.  

w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.  

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1) Przed przystąpieniem do każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, kandydat 

zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem). Brak 

dokumentów uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania 

kwalifikacyjnego. 

 

2) Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się  

z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

 

3) Zastrzega się możliwość zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania z powodu 

warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Informacja o ewentualnej zmianie 

terminu będzie niezwłocznie umieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie komendy oraz na stronie 

internetowej : www.straz.lubartow.pl 

 

4) Kandydat może wnieść do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej pisemne zastrzeżenie  

do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych na danym 

etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania 

ich do wiadomości. Informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest 

odebrać osobiście. 

 

5) Ostateczne wyniki naboru, ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.straz.lubartow.pl  

oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie. 

 

6) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie informuje, że nie zapewnia 

noclegów oraz nie refunduje kandydatom do służby, kosztów związanych z dojazdami  

na poszczególne etapy naboru. 

 

http://www.straz.lubartow.pl/
http://www.straz.lubartow.pl/
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7) O kolejności kandydatów na liście wyników postępowania kwalifikacyjnego decyduje suma 

uzyskanych punktów z poszczególnych etapów naboru. Przy jednakowej ilości punktów decyduje 

wynik testu sprawności fizycznej. 

8) Po zakończeniu naboru zostanie sporządzona lista kandydatów do służby, którzy pozytywnie 

zaliczyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ilością zdobytych punktów.  

Na badania psychologiczne i lekarskie zakończone orzeczeniem o przydatności do służby  

w Państwowej Straży Pożarnej, zostaną skierowany kandydaci z najwyższą liczbą zdobytych 

punktów. Badania przeprowadzone zostaną przez Rejonową Komisję Lekarską MSW  

w Lublinie. 

 

9) Przewidywany termin zatrudnienia kandydatów – IV kwartał 2015 r. i I kwartał 2016 r. 
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Załącznik nr 1 

 

 

………………………....................................... 
(miejscowość, data) 

………………………........................................ 
(imię i nazwisko) 

 

………………………........................................ 
(adres zamieszkania) 

 

………………………........................................ 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru do służby w Komendzie 

Powiatowej PSP w Lubartowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

…………………………............................ 
          (czytelny podpis) 

 



10 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

………………………....................................... 
(miejscowość, data) 

………………………........................................ 
(imię i nazwisko) 

 

………………………........................................ 
(adres zamieszkania) 

 

………………………........................................ 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wyników 

dla celów postępowania kwalifikacyjnego 

 

 

 

Wyrażam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania 

kwalifikacyjnego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Lubartowie i w siedzibie jednostki. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………............................ 
          (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Ja niżej podpisany/a ……...…................................................................................. 
                       (imię i nazwisko) 

zamieszkały ……………….................................................................................... 
                   (adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym ................................................................. 

wydanym przez ……………................................................................................... 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam 

że korzystam z pełni praw publicznych. 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................    ………..…...................................... 
      (miejscowość, data)                (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 4 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Ja niżej podpisany/a ……...…................................................................................. 
                       (imię i nazwisko) 

zamieszkały ……………….................................................................................... 
                   (adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym ................................................................. 

wydanym przez ……………................................................................................... 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam 

iż nie byłem karany/a za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................    ………..…...................................... 
      (miejscowość, data)                (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 5 

 

 

………………………....................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

………………………........................................ 
          (pieczęć zakładu służby zdrowia) 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

 

 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani ….............................................................................. 
                                               (imię i nazwisko) 

urodzony/a  ………………............... w ............................................................... 
                                   (data urodzenia)                                                         (miejscowość) 

 

Zamieszkały/a …………….................................................................................... 
                   (adres zamieszkania) 

 

jest zdolny/zdolna do udziału w próbie wydolnościowej (test Harwardzki), teście 

sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg na 50 m, bieg na 1000 m), próbie 

wysokościowej (wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod 

katem 750), sprawdzianie z pływania (50 m stylem dowolnym). 

 

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Komendzie Powiatowej PSP  

w Lubartowie dla potrzeb prowadzonej rekrutacji do służby. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………............................ 
     (pieczątka i podpis lekarza) 


