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 Wyciąg z Protokołu nr 1/2018 z dnia 9 marca 2018 roku sporządzonego  

z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku 

do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej  

w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu  

na trzy stanowiska stażysta  

(docelowo operator sprzętu specjalnego)  

 

W dniu 9 marca br. Komisja w składzie ustalonym przez Komendanta Miejskiego PSP  

w Sosnowcu powołana Zarządzeniem nr 2/2018/MK z dnia 21 lutego 2018 roku ustaliła, co 

następuje. 

 Do Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu wpłynęło 21 podań o przyjęcie do służby,  

z których Komisja zakwalifikowała do dalszego etapu 16. Założonych kryteriów nie spełniało 

5 kandydatów.  

 

 Do kolejnego etapu zakwalifikowano następujących kandydatów: 

 
NUMER IDENTYFIKACYJNY 

KANDYDATA 
ILOŚĆ PUNKTÓW 

1* 10 

2 30 

4 15 

5* 25 

6 20 

7* 15 

8 20 

9 10 

10 40 

11 20 

12* 30 

13 25 

15 30 

16 35 

18* 30 

21* 25 

* UWAGA: Kandydaci o numerach 1, 5, 7, 12, 18, 21 zostaną dopuszczeni  

do testu sprawności fizycznej wyłącznie w przypadku przedłożenia oryginału 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

ćwiczeń fizycznych na druku zgodnym ze wzorem zamieszczonym w ogłoszeniu. 

 

http://www.epuap.gov.pl/


 

Do dalszego etapu nie zakwalifikowano niżej wymienionych kandydatów: 

 

NUMER IDENTYFIKACYJNY 

KANDYDATA 

3 

14 

17 

19 

20 

 
 Komisja informuje, że w dniu 13 marca 2018 i 14 marca 2018r. roku o godz. 830 w 

siedzibie tut. Komendy przy ul. Klimontowskiej 21 w Sosnowcu zostanie przeprowadzone 

sprawdzenie obecności poprzez odczytanie listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału 

w II etapie naboru do służby. Kandydaci którzy nie zgłoszą się podczas sprawdzania 

obecności, nie zostaną dopuszczeni do poszczególnych części etapu postępowania 

kwalifikacyjnego. 

 

Terminy przeprowadzenia kolejnych części etapu II:  

I część 

13.03.2018 r.- godz. 08.30 - próba wydolnościowa,  

(KM PSP w Sosnowcu ul. Klimontowska 21) 

II część 

14.03.2018 r. godz. 08:30 - podciąganie na drążku  

(KM PSP w Sosnowcu ul. Klimontowska 21) , 

 

14.03.2018 r. godz. 10:00 - bieg na 50m, bieg na 1000m,  

(Stadion Lekkoatletyczny ul. Mireckiego 4, Sosnowiec) 

 

15.03.2018 r. - opublikowanie listy osób, które zaliczyły testy i tym samym przechodzących 

do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Kandydatów prosimy o wcześniejsze przybycie w celu przebrania się w strój 

gimnastyczny oraz przeprowadzenie rozgrzewki we własnym zakresie. 

Ponadto każdy kandydat powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości  

ze zdjęciem.  

 
       Członkowie Komisji: 

 

kpt. Tomasz Dejnak 

mł.ogn. Magdalena Pawęzowska 

mł.ogn. Agnieszka Kurczabińska 

 


