
 

Sosnowiec, dnia 10.09.2019r. 

MOK.1110.15.2019.MP 

Wyciąg z Protokołu nr 1/2019 

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 cztery stanowiska stażysta w służbie 

przygotowawczej (docelowo starszy ratownik) – ogłoszenie z dnia 22.08.2019r. 

W dniu 10.09.2019r. Komisja powołana Zarządzeniem nr 11/2019/MOK Komendanta 

Miejskiego PSP w Sosnowcu z dnia 22 sierpnia 2019r spotkała się w siedzibie Komendy 

Miejskiej PSP w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 21 w związku z koniecznością 

rozpatrzenia podań o przyjęcie do służby na cztery stanowiska stażysta w służbie 

przygotowawczej (docelowo starszy ratownik).  

Na spotkaniu komisja ustaliła, co następuje: 

- do Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu wpłynęły 54 podania o przyjęcie do służby na 

w/w stanowiska, z których 46 komisja zakwalifikowała do dalszego etapu postępowania 

kwalifikacyjnego.  

Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego nie zakwalifikowano następujących 

kandydatów: 
NUMER IDENTYFIKACYJNY 

KANDYDATA 

15 

19 

23 

29 

35 

38 

44 

45 

 

UWAGA!! 

Komisja informuje, że test sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 12 września 

2019r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu 

przy ul. Kisielewskiego 4b 

O godzinie 9.00 w dniu 12 września 2019r. 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 dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
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Do testu sprawności fizycznej należy przystąpić w ubiorze i obuwiu sportowym. 

 

Kandydaci proszeni są o wcześniejsze przybycie w celu przebrania się w strój gimnastyczny 

oraz przeprowadzenia rozgrzewki we własnym zakresie.  

Każdy kandydat powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, brak w/w 

dokumentu skutkuje niedopuszczeniem do testu sprawności fizycznej. 

Każdy kandydat przed przystąpieniem do testów sprawności fizycznej powinien okazać 

aktualne zaświadczenie lekarskie (oryginał) o możliwości przystąpienia do testu sprawności 

fizycznej, sprawdzianu lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania, wystawione nie 

wcześniej niż 30 dni przed dniem do ich przystąpienia (druk nr 2). 

Kandydaci posiadający zaświadczenie o zaliczeniu testu sprawności fizycznej z innej komendy 

miejskiej/powiatowej PSP, w której był już prowadzony nabór do służby, powinni przedłożyć 

oryginał zaświadczenia w dniu 12 września 2019r. przed rozpoczęciem testów sprawności 

fizycznej. Nie przedstawienie oryginału przedmiotowego zaświadczenia będzie skutkować 

wykreśleniem kandydata z dalszego postępowania.  

 

  

      przewodniczący komisji: 

 

 st.kpt. Tomasz Dejnak 

 


