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PZK.K.ll t0.tt.9.2018 ostrów Wielkopolski. dnia 2 paŹdzienrika 20 l 8 rokrr

Protokół

z przeprowadzenia lll i IV etapu naboru na stanowisko stażysty _ docelowo starszy
operator sprzętu w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskinr

1 .'rł' dniu 2 paŹdzienlika 20 l 8 roku komisja rekrutac1'|na w składzie:
1) mł. bryg. Ronian Matecki
2) mł. bryg. Marek Kolenda
3) kpt. Krzysztof Drabik

zgodnie z hannontlgrirlrrcm postępowania rekrutac1'jnego przeprclrvadziła IIl i IV ctr;nr

rT abclru. któle pcllegał1' kolejno na :

} spralvdzianie z unriejętności p\rvania polegającym na przepłvnięcitl 50 ll dowolrlylri
st1'lem w czasic njc ditrższym niż 60 sekund - III etap

} próbie wysokościtllł',-j polegającej na wejściu po drabinie mechanicznej (prz1' pclrrt'j

asekuracji) nachylonq pod kątem 75n na wysokość 20 m lV etap
l)rtiba rvysokościcllła została przoprowadzona na placu Komendy' Por,viatowej [} ''iI]
r.r' Ostrowie \\'iell<opolskim przy ul. Stet-ana Batorego 21.
Do próby przystąpilo 12 z grona 13 zakwalifikowanych kandydatólv.
Wyniki próby wystliiościorłej przedstawiają się następująco:

/.02 zalicz<tny

Ż. 7.04 zaJiczonl'

J. 206 zalicz,ony

1, 7,01 zaliczonl,

5. t09 zaliczonv

6. 7.10 zdiczony

1. / t: nie przystąpił do próby

8. t',17 zaliczony
g. 1.11 zaliczony

10. /.l'ti zaliczony

ll 117 z.aliczony

12. zl8 zaliczony

13. 7.21 zaliczony

I'rzerł'odniczacy :

Człorrkowie :

)

J.



4. Sprawdzian z umiejętności pływania został przeprowadzony na Pływalni ,,Wodny Raj" przy
III Liceum ogólnokształcącym w ostrowie Wielkopolskim ul' Wojska Polskiego 17.

Do sprawdzianu przystąpiło 1 2 kandydatów (wszyscy zakwal ifikowani).
Wyniki próby z umiejętności pły.lvania (czas do 60 sekund) przedstawiają się następująco:

1. 202 zaTiczony

2. 204 zaliczonl,

3. 206 zalicznnv

4. z01 zaliczony

5. 209 zallcz.onv

6. 210 zaliczany

8. 214 zaliczottl,

9. 216 zaliczony

10. 7,1',7 zalicz<tny

11. ZI8 zaliczony

12. 224 zaliczony

5.

Przewodniczący:

Członkowie:

1) mł. bryg. Roman Matecki

2) mł. bryg. Marek Kolenda

3) kpt. Krzysztof Drabik


