KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21,
tel. 32 363-18-40 do 41, fax 32 266-04-03

Sosnowiec, dnia 16.09.2019r.
MOK.1110.15.2019.MP

Wyciąg z Protokołu nr 2/2019
dotyczy: 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 12.09.2019r. Komisja powołana Zarządzeniem nr 11/2019/MOK Komendanta
Miejskiego PSP w Sosnowcu z dnia 22 sierpnia 2019r. Przeprowadziła test sprawności
fizycznej, który obejmował:
1. podciąganie na drążku,
2. bieg po kopercie,
3. próbę wydolnościową (beep test).
Test sprawności fizycznej został przeprowadzony w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14
w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 4b i rozpoczął się o godzinie 9.00.
Do II etapu zakwalifikowanych zostało 46 kandydatów, z czego przystąpiło 24 kandydatów
(w tym 10 dostarczyło zaświadczenia o wynikach testów sprawnościowych uzyskanych
podczas naborów przeprowadzanych w innych jednostkach organizacyjnych PSP).
Po przeprowadzonym teście sprawności fizycznej oraz analizie dostarczonych
zaświadczeń o wynikach testów sprawnościowych uzyskanych podczas naborów
przeprowadzanych w innych jednostkach organizacyjnych PSP Komisja ustaliła, że do
III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu lęku wysokości zakwalifikowali
się niżej wymienieni kandydaci:

NUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATA

3
5
11
14
22
42*
46*
47*
49*
51
52

*Kandydaci z numerami 42,46,47,49 przed przystąpieniem do sprawdzianu lęku wysokości
powinni 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).
III etap postępowania kwalifikacyjnego – próba lęku wysokości odbędzie się na placu
wewnętrznym JRG nr 1 „Centrum”, przy ul. Klimontowskiej 21 w Sosnowcu, w dniu 17
września 2019 roku, godz. 9.00.
 O godzinie 9.00 w dniu 17 września 2019r. zostanie przeprowadzone sprawdzenie
obecności poprzez odczytanie listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w III
etapie naboru do służby. Kandydaci którzy nie zgłoszą się podczas sprawdzania
obecności, nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 Każdy kandydat powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem,
brak w/w dokumentu skutkuje niedopuszczeniem do próby lęku wysokości.
 Kandydaci z numerami 42,46,47,49 przed przystąpieniem do sprawdzianu lęku
wysokości powinni 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).

Przewodniczący komisji:
st.kpt. Tomasz Dejnak

