KOMENDA POWIATOWA
PAŃsTwowEJ STRAżY PożARNEJ
w chodzieży' woj. wielkopolskie

64-800 Chodzież, ul. Marcinkowskiego 6, tęl. 06'7 22 23 300' faks 06'7 22 23 316
e-mail : koospchodzięz(a).pso.wlko.pl

Chodzięż, dnla 2 czer..łtca 2077 r.
PO.1110.2.1.2017

oGŁosZENIE o NABoRZE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieźry ogłasza nabór
do służbyprzygotowawczej w Państwowej StraĘ Pożarnej

o
.
o
o
o

Liczba wolnych stanowisk: 1,
Nazwa stanowiska: stażysta,
Stanowiska docelowe:
stanowisko etatowe - starszy ratownik,
Miejsce pełnienia sfużby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej PSP
w ChodzieŻy,
Rozkład czasu służby:zmianowy, 24148 goilz.

Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego
PSP w Chodzieży.

Kandydat do służby musi spełniaó wymagania:
W1łnagania określone w art. 28 ustawy z dnia Ż4 sierpnia

poz.603 ze zm.)

o
.
o
o
o

l99l

r. o PSP (j. t. Dz. |J.

z2016 robl,

posiadaó ob1.watelstwo polskie'
być niekaranym Za przestępstwo lub przestępstwo skarbowę,
korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać co najmniej średniewyksŹałcenie,
posiadać zdolnośćfizyczną i psychicmą do pełnienia tej służby (oceny dokonuje komisja lekarska
podległa Ministrowi Spraw Wewnętrmych i Administracji).

Wymagane dokumenty:

l.

podanie o prryjęcie do służbyw Panstwowej strazy Pożarnej,

Ż. żryciorys'
3. kserokopie

4.
5.
6.

7.
8.
9.

świadectw pracy lub służbyz poprzednich miejsc pracy lub słuzby o

pozostawał w stosunku pracy lub służby,

ile

kandydat

kopie dokumentów potwierdzających posiadane rłykształcenie, wyszkolenie lub posiadane
umiejętności (w przypadku posiadania wykształcenia Wższego poza kopią dyplomu naleĄ

dostarcryć kopię świadectwa ukończenia szkoĘ średniej),
kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obylvatelstwa polskiego,
podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na plzetwarzanie danych osobowych niezbędnych do

realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego' zgodnie
osobouych _ Załącznik nr l,

podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych -

z

przepisami

o

ochronie danych

Załączniknr 2'

podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub plzestępstwo skarbowe

Załącznik nr 3,
dokument ubezpieczenia NNW lub podpisane oświadczenie kandydata, że nie będzie wnosił roszczeń
w stosunku do Komendy Powiatowej Państwowej strazy Pożarnej w Chodziezy ijej funkcjonariuszy
w przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas postępowania kwalifikacyjnego - Zalącznik nr 4,
_

I

-a,

l0. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonyrłania ćwiczeń fizycznych
wystawione nie wcześniejniŹ 30 dni przed prĄlstąpieniem do testÓw (należy okazać, przed
prrysĘpieniem do testu sprawnościfizyczne1) - Zalącznik nr 5.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej straŻy Pożamej w ChodzieĄ, ul. Marcinkowskiego 6,
64-800 Chodzież.

Termin składania dokumentów:

do 14 czerwca 2017 r. do godz. 1530

(decyduje data

wplwu

do

Komendy).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu 067 22 23

bezpośrednio u przewodniczącego komisji (mł. bryg. Leszek Naranowicz).

3OO

lub

Inne ważne informacie:

l.

Wynagane dokumenty w1łnienione w pkt. l _ 9 należy składać (w zarnknięĘch kopertach
z podaniem imienia i nazwiska oraz dopiskiem ,,Nabór do służbyw PSP'') osobiście
w seketariacie Komendy Powiatowej Państwowej Stfazy Pozamei w Chodziezy
ul. Marcinkowskiego 6, 64-800 ChodzieŻ w godzinach od
(licry się data wpĘrvu do Komendy, a nie data nadania).

2.

730

do

1530

lub za pośrednictwem pocay

Wzory rłymaganych oświadczeń oraz zaświadczenia lekarskiego do pobrania ze strony intemetowej
Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży: www.chodziez.nsp.wlkp.pl w zakładce ,,Nabór do slużby''
lub w sekretańacie Komendy (ul. Marcinkowskiego 6, ó4-800 Chodzież).

3. ofeĄ złożonepo terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane.
4. Podanie, Zyciorys ortrz wymagane oświadczenia należy opatrzyć odręcznYm DodDisem.
5. Brak jakiegokolwiek dokumentu, odręcznego podpisu lub oświadczenia wymienionego

w ogłoszeniu,

złożenie dokumentu niespełniającego wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu spowoduje
niedopuszczenie kandydata do kolejnego etapu naboru.

6.

Wymagane oświadczenia i zaświadczenia lekarskie powinny byó sporządzone rrylącznie na drukach

pobranych ze strony internetow€j lub s€kretariatu

Komendy.

7. Po

złożenń przez kandydata wymaganych dokumentów, komisja nadaje kandydatowi numer
identyfikacyjny oraz zakłada dla niego Arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym
dokumentuje rłryniki osiągnięte przez niego w poszczególnych elapach postępowania
kwalifikact'nego.

8.

Przed przystąpieniem do każdego etapu postępowania kandydat jest zobowiązany do
wżnego dokumentu tożsamościze zdjęciem. Jego brak spowoduje wykluczenie z

okazania
dalszego

postępowania kwalifi kacyjnego.

9.

Nieobecnośćkandydata

na

którymkolwiek

Z

etapów prowadzonego naboru wiąze

się

z wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

l0. Uzyskanie przez kandydata negatywnego w}łriku z któregokolwiek

Z etapów prowadzonego naboru

wiqze się z wykluczeniem z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
l

l. Wyniki

poszczególnych etapów naboru (w Ęm wyniki cząstkowe) mslaną ZAmieszczone na Stronie
intemetowej komendy _ www.chodziez.psp.wlkp.pl oraz w siedzibie Komendy przy wejściugłównym.

l2. Bezpośrednio w siedzibie Komendy kandydat może wnieśćdo przewodniczącego komisji pisemne
zaslrzeżenia do przebiegu czynności kdŻdego z etapów postępowania lub do rłyników uzyskanych
w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu lub w seketariacie Komendy, jednak nie później
niż do godz' 800 dnia następnego. Komisja rozpatzy zasfizeżenia kandydatów do czasu rozpoczęcia
kolejnego etapu naboru, a informację o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat jest zobowiązany
odebraó osobiście,także ptzed roąoczęciem kolejnego etapu nabolu.

'Zł

13. Dokumenty

doĘcące kandydatą który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym Zostaną

dołączone do jego akt osobowych.
14, Złożonedokumenty kandydatóW którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru mogą

zostać odebrane

w ciągu 30 dni od zakończenia posteoowania kwalifikacvineeo, a

następnie

zostanie im nadana kategońa archiwalna.

ETAPY PosTĘPowANIA KWALIFIKACYJNEGo
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z ustawą z dnia24 sierpnia l991 r. o Pństwowej
Shazy Pożamej !. t. Dz. U- z 2016 r., poz. 603' zs zm.) oraz rozporądzeniem Ministra Spraw
wewnętrznych i Administracji z dnia 2l grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służbyw Pństwowej Straży Pożamej
(Dz. U. 2 201 6 r. poz. 30).
Postępowanie składa się Z następujących etapów:

Etap I - Ocena zlożonvch dokumentów

z

Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje kompletność złożonych dokumentów zvłiązanych
postępowaniem kwalifikacyjnym, spełnienia wymagań koniecznych oraz oceny posiadanych

uprawnień i wykształcenia - przydatnych w służbie w Państwowej strazy Pożamej, za które przyznaje
się

punĘ

preferencyjne.

Nie będq uwąIędniane kwalifikacje i uprawnienia, dla których nie wydano stosownych
dokumentów (np. zaświadczenie o zdaniu egzaminu bez dokumentu poświ.odczajqcego uprai,nienią.
Przyjmuje się następujący system punkto$Y stosowany do oceny preferencji z Ętułu

posiadania odpowiedniego rrykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności:

1.
2.
3.
4'
5'
6'
7.
8.
9.

wyszkolenie pożamicze w PsP _ ukończony kurs podstawowy - 15 punktów,
wyszkolenie pożamicze w PSP - ukończony kurs uzupeŁliający (podoficerski) _ 20 punktów,
wysz}olenie pożamicze w PSP _ Ńońcmne szłolenie podstawowe w zawodzie stŹ'"k _ 20 punktów'
wyszkolenie pożamicze w PsP _ posiadanie tytufu zawodowego technik pożamictwa _ 25 punktów'
wyszkolerrie pożrnicze w PSP _ posiadanie Ętułu zawodowego inrynier pożmictwa 30 punktów,
wyszkolenie pożamicze w oSP tj. SP + KPP _ 10 punktów,
wyszkolenie poŻamicze w oSP tj. sP + KPP + RT _ 15 punktów,
wyszkolenie pożamicze w oSP tj. sP + KPP +RT+ Rw _ 20 punktów,
wykształcenie wyższe - inz}Tier w specjalności inŻynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane
w sGsP _ 15 punktów,

10. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycmego, o kórych mowa w art. l0 ustawy
z dnia 8 września 200ó I. o Państwowym Ratownictwie M€dycmym (t. j. Dz.lJ ' z 2013 r., poz. 751
ze zmianami) 15 punktów,

l.

wykształcenie wyższe o kierunku prŻfdatn).m w Państwowej Shaży Pozamej na dan1łn stanowisku
w codziennym rozkładzie czasu służby _ 15 punktów,
12. prawojazdy kat. C lub CE 10 punktów (kopia prava jazdy),
13. prawo jazdy kat. cE iDE 15 punktów (kopia prawa jazdy),
14. fune kwaliEkacje lub r.prawnienia _ w sumie do 15 punkhów (nie więcej nż 5 pw dów zajedno r4rawnieńe)
_ uprawnienia do obsługi i konserwacji podnośników _ 5 punktów,
- uprawnienia do obsługi drabin mechanicznych _ 5 punktów,
- do napehiania zbiomików przenośnychw spręŻone powietrze _ 5 punktów,
- uprawnienia steromotonysty _ 5 punktów,
l

15' dopuszcz się przyznanie punktów za Zafudnienie powżE] |2 miesięcy w sfużbie cywilnej lub

na

stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Panstwowej Stmży Pożamej, prŻy
realizowaniu zadań zblizonych do zadan na stanowisku, na ldóręjęst prov?dzony nabór_ 15 punktów.

Soosób liczenia punktów:

- Za
-

kwalifikacje rĘ'mienione

w

prrnktach

I-8

przyznaje się punkty jedynie

z

jednego b4ułu,

z najwyższą wartościąpunktową.
Do punktów za kwalifikacje w1rnienione w punłtach 6_8 dolicza się punkty za kwalifikacie rqlmienione
wpuŃtach9i
punĘ sumuje się z zastlzężęniem, żę ich suma nie jęst wyższa niż 30.

l0

Maksymalna ilośćpunktów do zdobycia w I etrpie naboru - 60 punktów.

ź,

Wyjaśnienie ułłchskótów oraz spQsQbł!i!z@ią!u4k!!ilł
_ SP

-

szkolenie podstawowe strźaków ratowników oSP,
KPP kurs w zakesie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
RT - szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników oSP'
RW _ szkolenie strażaków ratowników oSP z zakesu działń przeciwpowodzio*ych

-

oraz ratownictwa na wodach.

- SGSP -

I.

Etap

ll -

Szkoła Główna SłużbyPożamiczej.

Testv sprawnościfŁycznei

Test sorawnościfizvcznej obej muje:

1.

Próbę wydolnościową

2.

Próby sprawnościowe, w t1łn:

Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczogaśnicZych:

-

3.
4.

'

bieg na 1000 m,
bieg na 50 m,
podciąganie się na drązku.

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia), który umaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany
kandydat samodzielnie wszedł na wysokość20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75.
i zszedł z niej.

z

płylltania' który uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłyn$
50 m dowolnym sĘlem w czasie nie dłuższymniż 60 sekund.
Sprawdzian

Próba wydolnościowa i próby sprawnościowe odbywają się na zasadach okeślonych
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 paŹdziernika Żo05 r.
w sprawie zakesu' trybu i częstotliwościprzeprowadzania okresowych profilaktycznych badań
lekarskich raz okesowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej straży Pożarnei
(Dz.U. z 2005 r. Nr 2ó l, poz. 2191 ze zm.).
l

.

opis próby wydolnościowej

Sposób przeprowadzenia próby wydolnościowej zmodyfikowaną metodą harwardzką
(rrHrrward step-up test"):
Wykonanie próbv:
_ badany przystępuje do próby w ubiorze spońowym,
- metronom nastawiony na rytm l20 uderzeń na minutę,
- czas trwania pełnego ćwiczenia: 4 minuĘ dla kobiet, 5 minut - dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień o wysokości 30 cm _ dla kobiet
i 40 cm _ dla mężczyzn w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło ,,raz'' ( pierwszy takt

metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu; na hasło ,,dwa'' (drugi takt metronomu)
dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowiĘm wyproście w stawach kolanowych
i biodrowym; na hasło ,Jrzy'' (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze; na hasło
,,cztery'' (czwarly takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę),
przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany
utrzymuje przepisowy rytm' komenda słowna zostaje wyłączona.
wskamjk \ł?dolności(Fl)

czas pracv w sekundach x 100
2 \ suma trzecb pomlarÓlv tętna

Cwiczenie uznaje się za zaliczone w prąpadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na
poziomie minimum E0.

z;

W

nrzvoadku nieosiagniecia minimalnego wskaźnika wvdolności klndvdąta

dopuszcza sie do prób sorawnościonrych.

2.

nie

Próbysorawnościowe:

Do testów sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną kandydaci w stroju

sportowym
(bez kolców).

Dla kandydatów na stanowiska związane

ratowniczo-gaśniczych

z

i

obuwiu

bezpośrednim udziałem w działaniach

:

a) próby dla meżcąvzn:
-

bieg na 1000 m _ w czasie nie dłuższymniż3 minuĘ 29 sekund'

- bieg na 50 m _ w czasie nie dłuższymniż 6,90 sekundy,
- podciąganie się na drązku (drążek na wysokości doskocznej)

l2 poMórzeń;

b) próbv dla kobiet:
_

bieg na l000 m _ w czasie nie dfuższym niż3 minu! 40 sekund
bieg na 50
w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

m

podciąganie się na drążku (drązek na wysokości doskocmej) _ 8 poMórzeń.

Bies na 1000 m. bies na 50 m

Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny

sygnał ''stańera'' rozpocryna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową
linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.

Podciąganie się na dĘżku.

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwfem lub podchwyem) - ramiona
wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwicący wykonuje podciągnięcia tak. Źeby broda
zna|azła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia
ewolucję. oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia' wymieniając kolejne
liczby zaliczony ch poMórzeń.

3.

Sprawdzian lęku wvsokości

Sprawdzian z lęku rłysokościuznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat
samodzielnie wszedł na wysokość20 m na drabinę ustawioną pod kątem 750 i zszedł z niej.

4.

Sprawdzian z otlrvania
Sprawdzian odbyrra się w stroju kąpielowym bez przyrządów pomocniczych, dopuszcza
się uzywanie okularów pbrłackich. Zaliczenie sprawdzianu z umiejętnościpłyrvania polega na

przep\łlięciu dystansu 50 metrów dowo|nym stylem w czasie nie dfuższym niż 60 sekund.
Czas liczony jest od sygnału Startu aż do momentu dotknięcia ścianybasenu ręką po

przepłynięciu całego dystansu' Start wykonuje się z poziomu wody, bez skoku.
Przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższymniż 60 sekund powoduje
niezaliczenie sprawdzianu.

II.

Etap III - Test wiedzv

z

Test wiedzy obejmujący problematykę zwiyaną
funkcjonowaniem ochrony
przeciwpożarowej i Państwowej strazy Pożamej oraz zadaniami na danym stanowisku, składa się
z 20 p>Ąań i trwa Ż5 minut. Na p)'tanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, z których tylko
jednajest poprawn a. Zakażdą poprawną odpowiedŹ przyznaje się 1 punkt.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, błędną odpowiedź |ub zaznaczenie więcej niż

jednej odpowiedzi nie przyznaje się punktu.

'>{

Z udziału w teście wyklucza się kandydata, który podczas testu:

_

-

korzysta z pomocy innych osób,

posługuje się urządzeniami służącymi do przekazywania lub
odbioru informacji lub
korzysta z innych materiałów pomocniczych,
rażąco zakłóca przebieg testu w inny niż opisany połyżejsposób.

Poątywny wynik testu osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 1l punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna polegaó będzie na autoprezentacji' podczas

w szczegó|ności będą:

-

_

któĘ

oceniane

umiejętnośó przekazywania, odbierania i rozumienia informacji
w mowie i piśmie
oraz jasnego i w}Tazistego formułowania w1powiedzi w sposób gwarantujący
ich
zrozumienie,
motywacja do podjęcia sfużby w Państwowej Straży Pożarnej,

zdolnośćanalitycznegomyślenia'
umiejętnośćplanowaniaiorganizowaniapracy.

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w
$ 12 ust. Ż - 4 rozporądzenia
MSWiA z dnia 2l grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do

kandydatów ubiegających
(Dz. U. z Żo16 r. poz.30'|.

się o przyjęcie do służbyw

Państwowej Straży Pożamej

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka
komisji za kazdy
z elementów wymienionych w1łlosi 12,5.
Liczbę punktów uzyskanych w trakcie roznowy kwalifikacyjnej ustala
się na podstawie
średniejarymetycznej liczby punktów przyznanych przez członków
komisji z aokłaaioscią ao
jednego miejsca po przecinku.
Maksymalna ilośó punktów do Zdobycia w IV etapie naboru _ 50 punktów.

PoąoĄłny wynik z rozmorły kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska
co najnniej

2ó punktów.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na badania lekarskie do
Wielkopolskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW, w Poznaniu w
celu oceny zdolności
flzycznej i psychiczne.j do pełnienia sfużby zostanie skierowany kandydat
z naiwyższą liczbą

punktów zdobytych w poszczególnych etapach postępowania
kwalifikacyjnego.

W przypadku wydania przez Komisję Lekarską MSW orzeczenia o braku
zdolności do
pełnienia służby w PSP, na badania zostanie skierowany kolejny
kandydat z najwyższą liczbą

punłtów.

Komenclant powtatowv
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chodzież, dnia 2 czerwc. 2017 r.

HARMoNoGRAM PosTĘPowANlA KWAL|FIKACYJNEGo DLA KANDYDATóW
uBlEGAJĄcYcH slĘ o PRzYJĘclE oo sŁużBY
w KoMENDzlE PoWlAToWEJ PsP w cHoDzlEżY
ETAPY

LP.

1,

2.

składanie dokumentó,l/

ocena dokumenlów

(bez udziafu kandydatół{)

DATA I GODZI{A
Do

14 czer,r ce

MIEJSCE

2017 roku

od godz. 7.30 do 15.30
(Mko w dhi robocze)

Komenda Powiatowa PsP w chodzieży
ul. Marcinkowskiego 6, 6,ł_800 chodzież

1920 czerv,Ea 2017 roku

3.

ogłosŹenie lvynikół l etapu

20 czeftroa 20'17 roku
do godz. 15.30

\irww.ch(ńżlcz.oso.wlko.Dl

1-

Próba wydolnościowa

2'l czefuca 20'l? roku

5.

Podciaganie na dr+ku

21czerwca2017 toku

Komenda Powiatowa PsP w chodzieży
ul' Marcinkowskiego 6' 64_800 chodŻaeż
|ooowązule uDnnc I olvw'e spollowe' kandy!6l fius
Nśa.,ać.lokunent tożseńoŚci ze zdkcień oraz

godz 8.30

godz. 11-30

Bieg na 1000 m

21 czeMca2017 tokt)

6.

godz. 13.00

Bieg na 50 m

1-

sprawdŻian Ż pływania na dystansie 50 m

9.

ogłoszenie wynikót' ll etapu

zaśw|adczenE lekarskie

zclolnoŚci fu udzialu w Estach)

Komenda Powialowa PsP w chodzieł
ul' Marcinkov'rskiego 6' 64_800 chodzież
(obowiąUje ubranae i obuwie spodow€)

MosiR

22 czeNvcA 2017 toku
go{lz. 12.@

ul.

w chodzieży Pływalnia "Delfin'''
staszica 12' 64_800 chodzież

Fze,łłidzian y rcgu l a fu 1 e h plyw a l n i,
dojazd na niejs.-e we wlesnw zakesie)

( obowi ąz uje u t'ór

22 cŻeNrca 2017 loku

siedziba komendy

czevca 2017 toku
godz. 9.30

i

strona inlemetowa

www.chodziez.pso,wlko.pl

do sodz. 15.30

23

strona intemetowa

(obowiązuje ubnnie iobuwie spofuwq kahdydat ńusi
rjoslaślaćalakuńent lożsanościze zdhcien' dojazd na
nbjsce we vłasnyn Żakesie)

godz. 10.00

10. Test wiedzy

o

i

Stadion Sportowy w Budzyniu
ul' Marszałka Józefa Pitsudskiego

22 czeNrca 2017 toku

spraMzian lęku wysokości (akrolobia)

8.

siedŻiba komendy

Komenda Powiatowa PsP w chodzieży
ul' Marcinkowskiego 6' 64_800 chodŻież

23 czer,r,/ca 2017 .oku

{t

Rozmowa kwalifikacyjna z członkami
KomiŚji Kwelifi kacyjnej

godz. 11.00

(qod zi ny

bęą uzaleznlone

za

ogłoszenie wynikół lV etapu
12. (Publikacja olokotu z posĘpowanh
kwelifikacyjnego)

pra płowad ze n ia

fu BI il kow a n yc h

ela pu

od iloścl

k an

Komenda Powiatowa PsP w chodzieży
ul' Marcinkowskiego 6, 64-800 chodzież

l'd a tów )

26 czenrca 2017 roku

siedziba komendy i strona intemetowa

www.chodzlez.pso,wlkp.pl

Dodatkowe informacle:

* Komendant Powiatowy PsP w chodzieży zastŻega sobie pralvo do zmiany
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrŻne.

w\^/'

harmonogramu ze \łzględu na warunki

* lnformacje o żakwalifiko\łaniu się do nastepnego etapu poslępowania będą opubliko1łane na
stronie
oraŻw siedzibie Komendy Powiatowej PsP w chodzieży.

intemeto\^/ej

Komendy

* Plzed przystapieniem do kaźdego etapu postepowania klyalmkacyjnego kandydat jest zobowiazanv
do okazania
dokumentu lożsamosci ze zdjęciem'

zalwierdził:

Komendan l PolĄ,iatovvl/
-y Poż jrne

P.rn sl Wo\']g]-S| ra
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