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Protokół
z przeprowadzenia 2 części II etapu naboru na stanowisko staźrysĘ - docelowo

główny księgowy w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim

1. W dniu 14 marca 2018 roku komisja rekrutacyjna w składzie:

1) mł. bryg. Rornan Matecki
2) mł. bryg. Marek Kolenda
3) mł. ogn. Dorota Reterska

zgadnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego przeprowadziła 2 część II etapu
naboru polegającą na przeprowadzeniu testu sprawności flzycznej, na który składały się nw.
próby sprawnościowe:

} Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy

} Bieg wahadłowy 4 x 10m

} Siady proste z leżenia tyłem

} WejŚcie na drabinę mecharriczną

Do testu sprawności ftzycznej przystąpiły 3 zakwalifikowane kandydatki'

Warunkiem zaliczenia testu było uzyskanie w w/w próbach wyników wg. poniższej tabeli:

Próba sprawnościowa Wynik poryĘrvny

rzut piłką lekarską
(2 kg) znad głowy

rzut na odległość co najmniej
7 metrów i 80 cnr

bieg wahadłowy 4 x
10m

w czasie nie dłuŻszym niż
14,40 sekrurdy

siady proste z lęŻenia
tyłem

20 powtórzeń

4. Wyniki próby sprawnościowej ' Rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy
przedstawiają się następuj ąco:

Lp.
Numer

identyfikacyjny
kandYdŁte

\ ynik zalicznony /
niezaliczony

3 A04 zaj.iczonv

Przewodniczący :

Członkowie :

2.

3.



6.

5. Wyniki próby sprawnościowej _ Bieg wahadłowy 4 x 10m

przedstawiają się następująco :

Lp.

1 A01 zallczony

2 A03 zaliczony

3 A04 zaliczony

Wyniki próby spralvnościowej - Siady proste z leżenia Ęłem
przedstawiają się następująco :

Lp.

1 A01 zaliczony

2 403 zaliczony

3 A04 zaliczonv

7. Wyniki próby sprawnościowej _ Wejście na drabinę mechaniczną
przedstawiaj ą się następująco:

Lp. Wynik zalicznony /
' nlezaliczony

1 A01 zaliczony

2 A03

J A04 zaliczony

8. Wszystkie próby sprawnościowe za|iczyła i do III etapu została zakwalifikowana kandydatka
o numerze identyfikacyj nym A04

Przewodniczący :

Członkowie:

1) mł. bryg. Roman Matecki

2) mł. bryg. Marek Kolenda

3) mł' ogn. Dorota Reterska
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