Zduńska Wola, dnia 27 czetwca2O 16 roku

ZŃwierdzam:

PROTOKOŁ ZW ETAPU

(sprawdzian z lęku wysokości oraz sprawdztan z pływania)

NABORU DO SŁUZBY W KP PSP W ZDtŃSzuEJ WOLI
NA STANOWISKO STAZY§TA §/ SŁUZBIE PRZYGOTOV/AWCZEJ
(DOCELOWO STARSZY RATOWNIK KIEROWCA)

Komisja kwalifikacyjna powołana Zatządzeniem nr I2l20|8 Komendanta
Powiatowęgo PSP w Zdtńskiej Woli z dńa 04 częrwca żal8 roku do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do
służbyw Komendzie Powiatowej PSF w Zduńskiej Woli przeprowadztŁa II etap tj.
sprawdzian z lęku wysokości i sprawdzian zpłylvania.
PoniZej komisja przedstawia v"7kaz osób, które pozytywnie zaliczyły sprawdzian
z lęku wysokości i sprawdzian zpływania.
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Nazwisko i imię
Dąbrowski Buźasz
Napierai wiktor
Aleksandrowicz Przęmysłarł,
Feliniak Mateusz
Kołopoleski Maciei
kanty sebastian
Galoch Kamil
Cały Maciei
Hanc Aftur
Maiclrłzak Patryk
Mikołaiczyk sebastian
szrrlc piotr

Nr identvfikacvinv
09910
B8219
07937
07856
04476
13532
08838
0453

1

a9258
l 0993
00597
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Pan Piotr Szulc został dopuszczony do sprawdz|arul z lęku wysokości i sprawdzianu
pływmtia w zńęku z porytylvnym zaliczeniem testu sprawności ftzycznej w innej
j ednostce łr ganizacyjne.j Państwowej Straźy Pozarrrej.

z

Kandydaci do 29 czerwca 2018 roku winni złoĘćnastępujące dokumenty:
1)

kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) kserokopia praula jazdy (obustronna kopia dokumentu),

z uwióocznion).rni danynri osobowymi kandydata
zapisem do§czącym uregulowania stosrrnku do słuźbywojskowej - przeniesiony do
ręzerwy ( nie doĘczy kobiet)
4) kserokopie świadectw pracy lub słuźbyz poprzednich miejsc pfacy lub sfużby, o ile
wcześniejkandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
3) kserokopia książeczki wojskowej

i

5) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkołenię 1ń

posiadane umiej ętno ści(obustronna kopia dokunrentów),

zaświadęzenięo udziale w działaniach ratowniczo * gaśnicąvch lub cwiczęniach
organizowanych ptzez jednostki oryanizacyjne Państwowej Strazy Pozamej, o ile kandydat
jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

6)

Dokumenty naleĘ składać w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem
z dopiskiem ,,natrór do służbyw PSP" w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli ul. Długa 4,98-ż2a Zduńska Wola pokój Nr 5 I piętro

(w dni powszednie od poniedziŃku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30) w terminie do dnia
29 ezerwcażOl8 r.

Uwaglal
Dokumenty złażanępo terminie 1ub niękołnpletne nie będą rozpatrl.wane.

