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                                                                               Częstochowa, dn. 13 października 2020 roku 
 

INFORMACJA  

z III etapu postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian z pływania) 

 oraz IV etapu postępowania kwalifikacyjnego (sprawdzian lęku wysokości)  

w związku z naborem ogłoszonym w dniu 15 września 2020 roku 

na stanowiska stażysta – docelowo starszy ratownik-kierowca 
  
  

 W dniu 09 października 2020 roku na terenie Krytej Pływalni w Kłobucku przy  

ul. Zamkowej 4, w godzinach od 9.00 do 11.00 Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła  

III etap postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzian z umiejętności pływania.  

I. Niżej wymienieni kandydaci zaliczyli pozytywnie sprawdzian z umiejętności pływania 

tj. wykonali ćwiczenie przepłynięcia 50 m stylem dowolnym w wymaganym czasie 60 

sekund. 

 

Lp. Numer identyfikacyjny 
Czas przepłynięcia 50 m 

(sek.) 

1 001 47,10 

2 007 52,00 

3 010 56,29 

4 018 43,66 

5 020 45,09 

6 027 34,72 

7 030 58,33 

8 033 49,50 

9 034 47,72 

10 036 41,66 

11 037 51,32 

12 040 39,03 

13 045 44,37 

  
  

II. Niżej wymienieni kandydaci nie stawili się w dniu 09 października 2020 roku  

na sprawdzian z umiejętności pływania. 

 

Lp. Numer identyfikacyjny 

1 011 

2 031 

3 039 

4 042 

5 054 

6 057 

7 061 

8 063 
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III. Niżej wymieniony kandydat nie zaliczył sprawdzianu z umiejętności pływania. 

 

Lp. Numer identyfikacyjny Czas przepłynięcia 50 m (sek.) 

1 022 63,35 

 

W dniu 09 października 2020 roku na placu wewnętrznym Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Częstochowie przy ulicy Sikorskiego 82/94, w godzinach 13.30 – 15.30 

Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła IV etap postępowania kwalifikacyjnego  

tj. sprawdzian lęku wysokości polegający na wejściu i zejściu (przy asekuracji) po drabinie 

mechanicznej nachylonej pod kątem 75 stopni na wysokość 20 metrów. Sprawdzian lęku 

wysokości oceniano dychotomicznie tj. zaliczony / niezaliczony. 

 

Do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu lęku wysokości 

dopuszczono 13 kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli sprawdzian z umiejętności 

pływania. 
 

Niżej wymienieni kandydaci zaliczyli pozytywnie sprawdzian lęku wysokości: 

 

Lp. Numer identyfikacyjny 

1 001 

2 007 

3 010 

4 018 

5 020 

6 027 

7 030 

8 033 

9 034 

10 036 

11 037 

12 040 

13 045 

 

Wyżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do V etapu postępowania 

kwalifikacyjnego tj. oceny złożonych dokumentów oraz przyznania punktów 

gratyfikacyjnych za wykształcenie, wyszkolenie i posiadane umiejętności.  
 

Dokumenty analizowane przed przystąpieniem kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej należy 

składać wyłącznie osobiście w dniach 14-15 października 2020 roku, w godzinach  

7.30-15.30. 
 

Kandydat składa dokumenty w Punkcie Kancelaryjnym znajdującym się przy wejściu 

głównym do Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie – ul.Gen.Wł.Sikorskiego 82/94.  

Po złożeniu dokumentacji, kandydat składa swój podpis na odpowiedniej liście, a osoba 

przyjmująca dokumenty wpisuje datę i godzinę ich przyjęcia. 
 

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie formatu A4, opisanej imieniem  

i nazwiskiem z dopiskiem (Nabór do służby przygotowawczej w PSP – system 

zmianowy, docelowo starszy ratownik-kierowca). 

 

Na tym informację zakończono. 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

-//- 

mł. bryg. Paweł Froch 


