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,AŃSTWOWEJ STRAZY POZARNE|

w zwoltlniu

Zwoleń, dnia 16 łipca 20l9 r.

2ij-l00 Zwoleń, ul. Lubelska 6
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Lista kandydatów zakwalifikowanych do IV etapu postęporvania kwalifikacyjnego na stanowisko
staĘsta rv slużbie przygotowawczej
w kp psp w zrvoleniu

-

Po zakończeniu sprar.vdzianu lęku wysokości (akrofobia) prz,ez kandydatów starających się do służby
przygotorvawczej w Komendzie Porviatowej PSP w Zwoleniu, pozytywnie do IV Etapu , oceny dokrrlnetrtórł'
zakrvalifikowano kandydatów, których nLlll]ery ewiderlcyjne z-alnleszczono w
L.p.

Numer identyfi kacyj ny kandydata

1

3l01l2019

2

810|l20|9

J

|1l0ll2019

4

20l01l2019

5

24l0ll2019

6

26l0112019

,]

38l0l

po1-1izszej tabeli:

12019

Ważne informacie:

IV etap - w},mienieni kandydaci powinni dostarczyó w nieprzekraczalnyn terminie do dnia 19.07.2019 r. do eodz.
1530 do siedziby Komendy Porł,iatorł,ej PSP w Zwoleniu przy ul. Lubelskiej 6, ż6 - 700 Zwoleń. następtljące
dokumenty:

- kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa poIskiego;
- kserokopie posiadania prawa jazdy;
- kserokopie świadectwa pracy lub słuzby z poprzedrrich miejsc pracy lub słuzby, o ile wcześnie kandYdat

-

pozostawał w stosunku pracy lub służby;
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadaIle umiejętnoŚci;
zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo - gaśniczych lub ówiczeniach organizowanycll przez jednostki
organizacyjne Państwowej StraĄ Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej strazy pozarnej;
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadanie pełnej zdolrroŚci do
czynności prawnych oraz korzystaniaz pełni praw publicznych (załącnllknr ż).

U\YAGA:
D"k".""ty powinny być złożonew zamkniętej kopercie

z napisem: ,.NABOR DO

SŁUZBY -

trumer ewidencYjny".

Wvniki IV etarlu zostana ogłoszone do dnia 22.07.2019 r. na stronie illternetowej KP PSP w Zwoleniu oraz
t"bl.y ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Zwoleniu - lista kandydatów (nr iden§fikacyjne) zakwalifikowanyclr

na
do

kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego z podaniem terminu kolejnego etapu.
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