
Załącznik nr 1

pieczątka zakładu służby zdrowia miejscowość. data

ZASWIADCZENIE

Zaświadcza się' że Pan (Pani)
(imię i nazwisko)

(miejsce urodzenia)

adres zamieszkania

jest zdotny/a do ćwiczeń fizycznych.

WyŻej wymieniony(a) może pzystąpió do następujących konkurencj i:

1. Test sprawności ftzycznej obejmujący:

Próba dla mężcąyzn*:

a) podciąganie na drążku'

b) bieg po kopercie,

c) próba wydolnościowa - ,,Beep test''.

Próba dla kobiet*:

a) rzut piłką lekarską,

b) bieg po kopercie.

c) próba wydolnościowa -,,Beep test".

2. Próba wysokościowa - polegająca na asekurowanym wej ściu po drabinie, ustawionej pod

kątem 75" na wysokośó 20 m.

*niepołrzebne skreśIić

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożekia przy rekrutacji do służby w Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ()strowie Wielkopolskim.

(pieczątka i podpis lekarza)
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Załqcznik nr 2

imię i nazwisko miejscowość i data

oŚwIADcZENIE
o wyrź€niu zgody na publikację wyników

Ja niżej podpisany/a w}'raŹam Żgodę na publikację w}łrików poszczególnych etapów

postępowania kwalifikacyj neg o zvłlvanego z naborem do sfuŹby w Państwowej Strazy Pozamej

na stronie intemetowej Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozamej w C)strowie

Wielkopolskim oraz w jej siedzibie.

cąłelny podpis składającego oświadczenie
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Załqcznik nr 3

imię i nazwisko miejscowość i data

oŚWIADcZENIE

oświadczam, że nie będę wnosił(a) toszczeń do Komendanta Powiatowego Państwowej

Strźy Pożamej w ostrowie Wielkopolskim oraz do innych firnkcjonariuszy Komendy Powiatowej

PSP w ostrowie Wielkopolskim o wypłatę odszkodowania z Ętułu ewentualnego wypadku

zaistniałego podczas udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

czytelny podpis składaj ącego oświadczenie
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Załqcznik nr 4

imię i nazwisko mĘscowość i data

o ŚwIAD c ZE NI E

Ja niżej podpisany oświadczam'

że posiadam ob1łvatelstwo polskie

cąteĘ podpis składaj ącego oświadczenie
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Załqcznik nr 5

imię i nazwisko miejscowość i data

o ŚwIAD c zENIE
o kolzystaniu z pełni praw publicznych

w.'..'.............''.'....'.. .'...'.'......... o świ adc zarn' że kotzystam z pehri praw

publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych'

cątelny podpis składaj ącego oświadczenie
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Załqcznik nr 6

imię i nazwisko miejscowość i data

adres

oŚwIADcZENIE

0Świadczam, że nie bylem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślni€ ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Niniejsze oświadczenie sldądam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 $ I

kodel<su karnego - ,,Kto sWadajqc zeznanie majqce słuĄć za dowód w postępowaniu sqdowym lub

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy' Zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,

podlega karze pozbcnłienia wolności do ląt 3" _ (Kodela Karny z dnia 6 czerwca }997 roku, tj. Dz'

U' z 20] 6 r' poz. l 137 z późniejszymi zmianami.)

czytelny podpis składaj ącego oświadczenie
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