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Protokół
z przeprolvarlzenia 3 części ll etapu naboru na stanowisko stażysty _ docelo\yo

operator sprzętu specjalnego w Komendzie Poł'iatolvej PSP
w Ostrorvie WielkoPolskim

l \\' dniu 27 pazdziernika 20 l ó roku komisja rekrrrtac1'jna w składzie:

u'z Plzewodniczącego : l) mł br,vg N{aek Ko]enda

Czlonek 2) kpt Zbigniew Foltyniewicz

zgodnie Ż hamlonoglanlem postępowania rekrutaol'jnego przeprouadziła 3 część II etapu

naboru sk1adającej się z

. sprawc1zianu z umiejętnclści płvwania po1egającego na przepł-vnięciu 50 nr dowoln'vm

sty]em \.v czasie nie dłrrzsz1'rl niz 60 sekund

- podciaganiu na drązku w liczbie nie mniejszej niż }2 powtóIzen

- próby iv'_vsokościorvej po1egającej na wejściu po drabinie mechanicznej (plzy pełnei

asekrn'acji) nachylonej pod kątcm 75" na wysokośc 20 m

Sprarldzian z Lnniejętności pły''r'arria został ptzeprorvadzonv na Pływalni ''Wodny Raj'' przy

IIi Liccum ogólrrokształcącym \V ostro\vje Wielkopolskin ul \\rojska Po1sk1ego 17

Do sprarvdzianu przystąpiło 13 kandvdatórł'(wszystkie ząkwalifikorvane osoby)'

3 Wyniki próby z umiejętności p}\wania (czas do 60 sekund) plzedstatiają się następująco:

.1 Paoba sprarvnościolva podciągania na drąZku Zos1ała

Porł,iatorvcj PSP rł'ostro\Vie wielkopolskim plzy ul

Do prób1'' splarłłrościo\łej podciągania na dr'ążkLl

zakrłali1'ikowane osoby)

pizeprolvadzona \ł' budynku Komendy

Stet'ana Batorego 21

przystąpiło l ] kandydatów (\\sz-\'stkie

--, ,1 '--
<, ,,/-a_

Numer
identylikacyjny

zaliczon
zaliczon
zaliczott

zaliczony

zaliczonl



5' w!'njki plób)'podciągania na drąŹku plzcdsta\łiają się nastepująco:

Lp.
Numer

identylikacyjny
kandvdata

Wynik
Z^liczony I
ni€zaliczonr

I 002 zaliczony
2 003 zaliczonv

3 004 zaliczon
4
a

008
o09

zaliczony
zallczany

01.{ czonv

7 021 za\ czony

8 022 zaliczony

9 02:l zallczany
10 03,1

I 0'11 Za]icŻonv

1) 042 ŻalicZonY

l3 0.ł4 zaliczony

6.

1.

Próba rl1'sokościowa Zos1ała przeproNadzona na p]acu Komcndy Pou'iatolve.j PSP

w Ostrowic Wielkopolskirn przy ul Stel'ana Batorego 21

Do pńby prz}'stą)i]o l2 kandy<latórv (rvszystkic zakrvalitikorł'ane osoby)'

\\ }1ik IlUb\ lłrsol'^si:ovci p17cj51-\\ i"ja 'ie l'3'Iśp'Il-Cn:

Lp. identyfikacyjny
kandydata

Wynik
Zaliczony I
niezaliczony

002 zaliczon
2 001 zrli.zon
l 004 zaliczany
4 008 zaliczony

5 00r) zaliczo V
() 014 zaiiczon
,7 021 zaTiczany

8 022 czonv

9 0Ż4 za\ czory
l0 0'l I ze czony

t1 042 za czonv
1) 044 zaliczony

nł' bryg- Nlarek Kolcnda

kpt. Zbignie\r Foltlniewicz

lv' Z' Plze\()dniczącego :

Czlonek:

1)

2) iź^,,,,''..,,''''''7b7.,r',r'-'',''


