Pszczyna, dnia 03.09.2019 r.
PROTOKÓŁ nr 1

z posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik – kierowca)
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
(I Etap: Ocena złożonych dokumentów wskazanych w punkcie V ogłoszenia)
W dniu 2 września 2019 r. Komisja powołana Zarządzeniem nr 11/2019 Komendanta Powiatowego PSP
w Pszczynie z dnia 08 sierpnia 2019 r. dokonała weryfikacji złożonych przez 17 kandydatów do służby
w PSP dokumentów aplikacyjnych w zakresie kompletności wymaganych dokumentów obowiązkowych
niezbędnych do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
1. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że 17 kandydatów spełniło wymagane
kryteria obowiązkowe i złożyło wymagane dokumenty obowiązkowe.
Do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. testu sprawności fizycznej, Komisja zakwalifikowała

wszystkich kandydatów.
2. Kandydaci o niżej wymienionych numerach identyfikacyjnych przedłożyli zaświadczenie
o zaliczeniu testu sprawności fizycznej
wynik testu
numer
sprawności
identyfikacyjny fizycznej
3
68,33
13
55,67
14
60,67
Test sprawności uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku
końcowego dla mężczyzn co najmniej 55 pkt, dla kobiet 45 pkt. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy
zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża
się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt - dla mężczyzn i 30 pkt dla kobiet.
W związku z powyższym kandydaci o numerach identyfikacyjnych 3, 13, 14 zostają bezpośrednio
zakwalifikowani do III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu lęku
wysokości.
Jeśli są jeszcze kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie o zaliczeniu testu sprawności fizycznej wystawione
w innej komendzie miejskiej/powiatowej PSP, w której był już prowadzony nabór do służby, powinni je dostarczyć
w dniu. 05.09.2019 r. o godz. 900 przed testami sprawności fizycznej do Hali Sportowej POSiR w Pszczynie

przy ul. Zamenhofa 5 a.
Kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego będzie obejmował: test sprawności fizycznej
(próba wydolnościowa „Beep test”, podciąganie na drążku, bieg po kopercie).

Pierwsza część testu sprawności fizycznej (próba wydolnościowa „Beep test”) odbędzie się
w dniu 05.09.2019 r. od godz. 900 w Hali Sportowej POSiR w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5 a.
Druga część testu sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg po kopercie) odbędzie się w dniu
05.09.2019 r. od godz. 900 w Hali Sportowej POSiR w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5 a.
Kandydaci o numerach: 1, 2, 4, 5, 6 – rozpoczęcie testu o godz. 900
Kandydaci o numerach: 7, 8, 9, 10, 11 – rozpoczęcie testu o godz. 930
Kandydaci o numerach: 12, 15, 16, 17 – rozpoczęcie testu o godz. 1000

Obowiązuje strój i obuwie sportowe (jasna podeszwa, bez kolców).
Przed przystąpieniem do testów każdy kandydat ma obowiązek okazać ważny dowód tożsamości.
UWAGA: Kandydat przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej jest zobowiązany przedłożyć aktualne
zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do testu sprawności fizycznej, sprawdzianu lęku wysokości
oraz sprawdzianu z pływania, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (druk nr 2
do pobrania w ogłoszeniu) – zaświadczenie może zostać dostarczone bezpośrednio przed testami sprawności
fizycznej. Brak lub inna forma dokumentu będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji
kandydata.

Więcej informacji pod numerem telefonu – 32 44 93 700
podpisał elektronicznie:
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie
-//bryg. Grzegorz Kołoczek

