Wyciąg z protokołu nr 6
z dnia 27lrwietnia20l7 r.
posiedzenia
z
komisji kwalifikacyjnej w stosunku do osób ubiegających się o prryjęcie do
służbyna stanowisko stażysta (docelowo ratownik ) w KM PSP Zory

W dniu 27 kvłiętnia br. Komisja kwalifikacyjna w składzie ustalonym ptzez Komendanta
Miejskiego PSP w Żorach powołana zarządzeniem m 7l20I7lMOK z dnia 31 marca 2017 r.
ustaliła co następuje:

1. W

godzinach od 1000 do II30 przeprowadzono IV etap naboru tj.: sprawdzianzpływania
na Basenie AQUARION w Zorach przy ul. Wodzisławskiej 3a, abezpośrednio po nim
próbę wysokościowąnaplacu zewnętrznym KM PSP w Żorachprzy ul. Ogniowej 10.

2

.

o sprawd zianu z pływ ania p o de szł o 23 kandy datów (z 23 zakw alifiko wanych).
Wyniki sprawdzianu zpływania stanowią załącznik do protokołu.
D

Sprawdzian zpływania nie został zaliczony przęz

7l Zgodnie

z

1

osobę o numerze ewidencyjnym:

nię uzyskał wymaganego wyniku.

zasadami naboru, kandydat ten

wysokościowej.

nie został dopuszczony do

próby

3.

Pozostałe 22 osoby zaliczyły sprawdzian z pływania i zostali poddani próbie
wysoko ściowej(spraw dzian z lęku wysoko ści(AKROF O BIA)),

4.

Do próby wysokościowej podeszło 22kandydatów (z22 zakwalifikowanych).
Wyniki z próby wysokościowej stanowią załącznik do protokołu.

5.

Wszyscy kandydaci pozytywnie zaliczylt próbę wysokościową i zostali zakwalifikowani
do piątego etapu naboru.

6. Komisja ustaliła, żę piąty etap naboru (test wiedzy), odbędzie się
w dniu 10 maja br. o godz. 9 00 w siedzibie KM PSP Zory przy ul. Ogniowej 10.
Osoby, które uzyskają pozyty}vny wynik z testu wiedzy zostaną zakwalifikowane do
kwalifikacyj ne go (rozmowy kwalifi kacyj nej ).

ko lej ne go etapu po stępowania

Komisja informuje, że jeżeli zmiarie ulegnie termin lub godzina rozpoczęcia się testu
wiedzy, kandydaci zostaną poinformowani o tej zmiarie najpóźniej na dwa dni przęz
planowanym terminem tj. 8 maja br., zgodnie zzasadarrti ustalonymi w ogłoszeniu.
Kandydatów przystępujących do testu wiedzy, prosi się o punktualne przybycie ponieważ
spóźnienie się spowoduje skrócenie czasu trwania testu.

