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INFORMACJA O TERMINIE I WARUNKACH 
II, III, IV i V ETAPU  

POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 
 
 
II etap postępowania kwalifikacyjnego: test sprawności fizycznej 
 
Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w  dniu 30 czerwca 2020 roku.  
Zbiórka kandydatów o godz. 900 przed Salą Sportową K.S. „Promień” w Żarach, 
ul. Zwycięzców 38. 
 

W sali sportowej zostanie przeprowadzony bieg po kopercie i próba wydolnościowa 
„Beep test”. Po zakończeniu zostanie ogłoszona przerwa na przemieszczenie się 
do obiektu KP PSP w Żarach ul. Serbska 58 i określona godzina zbiórki przed 
budynkiem KP PSP w Żarach. W siłowni KP PSP w Żarach zostanie przeprowadzona 
próba sprawnościowa - podciąganie na drążku. 
 
Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem 
przystąpienia do tego testu. (załącznik nr 3).  
 
W związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną każdy kandydat ma obowiązek  zasłonić 
usta i nos. KP PSP w Żarach zapewnia środki dezynfekujące.   
 

Próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym 
i obuwiu sportowym. Kandydat do każdej próby podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria 
sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby. 
 

Po zakończeniu testu sprawności fizycznej zostanie ogłoszona przerwa na przygotowanie 
ogłoszenia wyników II etapu i określona godzina i miejsce zbiórki kandydatów 
zakwalifikowanych do etapu III. Wykaz osób zakwalifikowanych (zgodnie z nadanymi 
numerami identyfikacyjnymi) do III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu 
braku lęku wysokości (akrofobia), zostanie umieszczony na stronie internetowej KP PSP 
w Żarach www.straz.zary.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Żarach 
w dniu 30 czerwca 2020 roku. 
 
 

 III etap postępowania kwalifikacyjnego: sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) 
 
Sprawdzian braku lęku wysokości odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku 
w siedzibie KP PSP w Żarach ul. Serbska 58, po podaniu wyników etapu II -  testu 
sprawności fizycznej. 
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Wykaz osób zakwalifikowanych (zgodnie z nadanymi numerami identyfikacyjnymi) 
do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. ocena dokumentów, umieszczony zostanie 
na stronie internetowej KP PSP w Żarach www.straz.zary.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie KP PSP w Żarach do dnia 1 lipca 2020 roku. 
 

IV etap postępowania kwalifikacyjnego: ocena dokumentów 
 
Kandydat zakwalifikowany do IV etapu (ocena dokumentów) zobowiązany jest dostarczyć 
do siedziby KP PSP w Żarach – Sekcja Organizacyjno - Kadrowa, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 2 lipca 2020 roku do godz. 11.00 następujące dokumenty: 
 

♦ kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile 
wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby; 

♦ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub 
posiadane umiejętności; 

♦ zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach 
organizowanych przez jednostki organizacyjne PSP, o ile kandydat jest członkiem 
ochotniczej straży pożarnej 

 
Wykaz osób zakwalifikowanych (zgodnie z nadanymi numerami identyfikacyjnymi) 
do V etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowa kwalifikacyjna, umieszczony 
zostanie na stronie internetowej KP PSP w Żarach www.straz.zary.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Żarach w dniu 2 lipca 2020 roku. 
 
V etap postępowania kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna.   
 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 roku w siedzibie KP PSP 
w Żarach ul. Serbska 58. Początek godzina 10.00. 
 
 
Wykaz osób zakwalifikowanych (zgodnie z nadanymi numerami identyfikacyjnymi) 
do VI etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej 
do pełnienia służby w PSP, umieszczony zostanie na stronie internetowej KP PSP 
w Żarach www.straz.zary.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Żarach 
w dniu 3 lipca 2020 roku. 
 


