
Załacznik nr ]

pieczątka zakładu służby zdrowia

Zaświadcza się. że Pan (Pani)

miejscowość' data

ZAŚwIADCZENIE

(imię i nazwisko)

(miejsce urodzenia)

adres zamieszkania

jest zdolny/a do ówiczeń fizycznych.

Wyżej wymieniony(a) może przystąpiÓ do następujących konkurencji:

1. Test sprawności ftzycznej obejmujący:

Próba clla mężczyzn i kobiet:

a) podciągarrie na drąŹku,

b) bieg po kopercie,

c) próba wydolnościowa _ 
',Beep 

test''.

2. Próba wysokościowa _ polegająca na asekurowanym wejściu po drabinie, usta\łionej pod

kątem 75' na wysokośó 20 m.

3. Sprawdzian z pływania _ polegający na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do

60 sekund.

Zaświadczenie łł!,daje się h, celu przedłożenia prxy rekrutacji do służby w Komendzie

Powiatowej Państlłowej Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim.

(pieczątka i podpis lekarza)
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Załqcznik nr 2

imię i nazwisko miejscowość i data

PESEL

adres

OSWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Ja niżej podpisany/a Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

W przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

kwa lifikacyjnego do słuźby W Państwowej Straży Pożarnej _ Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U'z2016r.poz.92Ż\'

cz},telny podpis składającego oświadczenie
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Załqcznik nr 3

imie i nazwisko miejscowośc i data

adres

OSWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na publikację wyników

Ja niżej podpisany/a Wrażam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania kwalifikacyjnego związ'anego Z naborem do słuzby w Państwowej Straży Pożamej

na stronie intemetowej Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozamej w ostro\łie

Wielkopolskim oraz w jej siedzibie.

czytelny podpis składaiącego oświadczenie
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Załqcznik nr 1

imię i nazwisko miejscowość i data

OSWIADCZENIE

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

Straży Pożamej w ostrowie Wielkopo1skim oraz do innych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej

PSP w ostrowie Wielkopolskim o wypłatę odszkodowania z tyllłu ewentualnego w)?adku

zaistniałego podczas udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

czytelny podpis składaj ącego oświadczenie
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Załqcznik nr 5

imię i nazwisko lniejscorłoŚc i data

OSWIADCZENIE

Ja niŹej podpisany . . . .. . ... . . . .... ... oświadczam'

Źe posiadam obywatelstwo polskie

cZytęlny podpis składaiącego oświadczenie
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Załącznik nr 6

imię i nazwisko miejscowość i data

OSWIADCZENIE
o korzystaniu z pełni praw publicznych

w..................',......''' ..............''. oświadczam, że kotzYstam z pehi praw

publicznych oraz posiadam pełną zdolnośó do czynności prawnych.

czytelny podpis składaj ącego oświadczenie
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Załqcznik nr 7

imię i nazwisko miejscowośc i data

adres

OSWIADCZENIE

Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyśIne przestępstwo skarbowe.

Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 s ]
kodehsu ktłrnego - ',Kto składajqc zeznanie mąjqce służyć za dowód w postępowaniu sqdowym lub

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprav/dę lub zataja prawdę,

podlega kłlrze pozbawienia wolności do lat 3'' (Kodeks Karny z dnia 6 czerwcą 1997 roku, tj' Dz'

U. z 2016 r. poz' 1137 z późniejszymi zmianami.)

czlelny podpis składającego oświadczenie

Komenda Powiatowa Państwowej Stlażf Pożamęj w ostrowie więlkopolskim Nabór 2018


