Bielsko-Biała, dn. 08.08.2018 r.

PROTOKÓŁ nr 1
z dnia 8 sierpnia 2018 r.
z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor)
w KM PSP w Bielsku-Białej
(I Etap: Ocena złożonych dokumentów wskazanych w punkcie II ogłoszenia)

Od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 06 sierpnia 2018 r. zostało złożonych do Komendy Miejskiej
PSP w Bielsku-Białej 12 zgłoszeń kandydatów do służby.
W dniu 8 sierpnia 2018 roku komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 19/2018 Komendanta
Miejskiego PSP w Bielsku-Białej z dnia 23 lipca 2018 r. przeprowadziła weryfikację złożonej przez
kandydatów do służby w PSP dokumentacji w zakresie spełnienia kryteriów obowiązkowych oraz
kompletności wymaganych dokumentów obowiązkowych niezbędnych do rozpoczęcia postępowania
kwalifikacyjnego.
1. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że 12 kandydatów spełniło wymagane
kryteria obowiązkowe i złożyło wymagane dokumenty obowiązkowe.
Są to kandydaci z niżej wymienionymi numerami identyfikacyjnymi:
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Kandydaci z wyżej wymienionymi numerami identyfikacyjnymi zostali zakwalifikowaniu do II
etapu naboru, tj. testu sprawności fizycznej.
Jeśli są kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie o zaliczeniu testu sprawności fizycznej wystawione
z innej komendy miejskiej/powiatowej PSP, w której był już prowadzony nabór do służby, powinni je
dostarczyć w dniu. 09.08.2018 r. o godz. 8.00 przed testami sprawności fizycznej do Komendy
Miejskiej PSP w Bielsku-Białej.
Test sprawności fizycznej zostanie przeprowadzony w ciągu jednego dnia w dniu 09.08.2018 r.
o godz. 8.00 (prosimy o punktualne przybycie) w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w BielskuBiałej, przy ul. Leszczyńskiej 43.

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. Inna forma dokumentu będzie
skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata.

Przed przystąpieniem do testu, wymagany jest WAŻNY dokument potwierdzający tożsamość: dowód
osobisty lub paszport . Brak ww. dokumentu powoduje niedopuszczenie do testów sprawności fizycznej.

Na tym protokół zakończono.
Podpisy Komisji Kwalifikacyjnej :
1) Przewodniczący st. bryg. Grzegorz Piestrak

2) Członek

st. kpt. Patrycja Pokrzywa

3) Członek

mł. bryg. Adam Hałat

4) Członek

st. kpt. Marcelina Hernik

