Pszczyna, dnia 12.09.2019 r.
PROTOKÓŁ nr 3

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
(III Etap: sprawdzian z pływania oraz sprawdzian lęku wysokości)
W dniu 10 września 2019 r. Komisja kwalifikacyjna przeprowadziła o godz. 900 na basenie GOSiR,
ul. Powstańców Śląskich 3, 43-230 Goczałkowice- Zdrój pierwszą część III etapu postępowania
kwalifikacyjnego, tj.: sprawdzian z pływania.
Kandydaci z niżej wymienionymi numerami identyfikacyjnymi zaliczyli pozytywnie sprawdzian
z pływania tj. wykonali ćwiczenie przepłynięcia 50 m stylem dowolnym w wymaganym czasie 60
sekund.
III. Etap pływanie:
Nr
ident.
3
5
13
14

pływanie

czas

zaliczony
zaliczony
zaliczony
zaliczony

48,38
41,63
54,65
56,90

W dniu 10 września 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie, przy ulicy
Górnośląskiej 7, bezpośrednio po sprawdzianie z pływania komisja kwalifikacyjna przeprowadziła drugą
część III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj.: sprawdzian z lęku wysokości (akrofobia), polegającą
na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji) nachylonej pod kątem 75 stopni na
wysokość 20 metrów. Próbę wysokościową oceniano dychotomicznie tj. zaliczona / niezaliczona.
Niżej wymienieni kandydaci zaliczyli próbę wysokościową:
III Etap lęk wysokości:
Nr
ident.
3
5
13
14

pływanie
zaliczony
zaliczony
zaliczony
zaliczony

Do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowały się osoby o nr ewidencyjnych: 5,3,13,14

IV etap postępowania kwalifikacyjnego będzie obejmował składanie oraz ocenę dokumentów
określonych w pkt. VI ogłoszenia - rozpatrywanych przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty, które będą poddane ocenie:
 kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej
kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub
posiadane umiejętności, w tym prawo jazdy, jeśli składany jest dyplom potwierdzający
wykształcenie wyższe musi być podpisany przez posiadacza dyplomu.
 zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych
przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem
ochotniczej straży pożarnej (aby otrzymać punkty preferencyjne za wyszkolenie pożarnicze
w OSP, zaświadczenie musi dokumentować udział, w co najmniej dwóch zdarzeniach
w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach w okresie jednego roku
poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia tj. (14.08.2019 r.)
Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym odbędzie się zgodnie
z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów
do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności
wynikających z załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2018 r. poz. 672).
Komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie przeprowadzi
weryfikację złożonych przez kandydatów dokumentów uwzględniając ich kompletność, stawiane
wymagania oraz dokona oceny za pomocą punktów gratyfikacyjnych. Oferty kandydatów, które nie
będą spełniały wymagań formalnych lub będą niekompletne zostaną wykluczone z postępowania
kwalifikacyjnego.
UWAGA: Brak dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
UWAGA: Brak dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów
kat. C, wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty należy składać w dniach 13.09.2019 r. do 16.09.2019 r. w godz. 8.00 – 15.00
w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie.
Więcej informacji pod numerem telefonu - 32 44 93 700
podpisał elektronicznie:

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie
-//bryg. Grzegorz Kołoczek

