ANKIETA DLA KANDYDATÓW DO SLUŻBY W KP PSP W PRUSZKOWIE
Imiona i nazwisko............................................ ………………………………
Data urodzenia ................................................. ………………………………
Imię ojca .......................................... imię matki………………………………
Miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji) …………………………….
Wykształcenie ................................................. ………………………………..
Przebieg dotychczasowego zatrudnienia:…………………………………………
………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moim danych osobowych
zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi
zmianami).
…………………………………..…
data

……………………………………………..
podpis kandydata

Oświadczenie
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na publikację wyników poszczególnych etapów
naboru do służby na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie
oraz w jej siedzibie.
…………………………………..…
data

……………………………………………..
podpis kandydata

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam,
ze nie byłem/am karany/a za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe posiadam pełną
zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
…………………………………..…
data

……………………………………………..
podpis kandydata

Prawidłowość ww. danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

…………………………………..…
data

……………………………………………..
podpis kandydata

…………………….

………………………………..

pieczęć nagłówkowa

miejscowość data

ZAŚWIADCZENIE
Stan zdrowia Pana/i ............................................................................................
syna/córki ................................. ur ............................................................ umożliwia
uczestnictwo w próbie wydolnościowej metodą HARVARD STEP - UP, teście
sprawności fizycznej - bieg na 1000 m, bieg na 50 m, podciąganie się na drążku, próbie
wysokościowej polegającej na wejściu na drabinę mechaniczną. nachyloną. pod kątem
75° na wysokość 20 m oraz sprawdzianie z pływania polegającym na przepłynięciu 50
m dowolnym stylem w czasie 1 minuty 30 sekund w ramach naboru do służby w
Państwowej Straży Pożarnej.

(pieczątka i podpis lekarza)

WYKAZ DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH DO POSTĘPOWANIA
KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO STAŻYSTA W KP PSP W
PRUSZKOWIE:
L.p

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

13

14
15
16

Dokumenty wymagane:

Wpisać
TAK/NIE

Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza
rejonowego,
rodzinnego
lub
internisty
dopuszczające do testu sprawności fizycznej
Życiorys ( napisany odręcznie)
List motywacyjny
Kserokopie:
- dowodu osobistego
- prawa jazdy
- wymienionych w ogłoszeniu stron książeczki
wojskowej
Świadectwa pracy lub służby/ ilość szt…………..
Dokumenty potwierdzające wykształcenie
Wyszkolenie pożarnicze w PSP – kurs podstawowy
Wyszkolenie pożarnicze w PSP – kurs
uzupełniający ( podoficerski)
Wyszkolenie pożarnicze w OSP – szkolenie
podstawowe strażaków ratowników OSP (cz. I i II
lub jednoetapowe)
Wyszkolenie pożarnicze KPP – kurs w zakresie
kwalifikacyjnej pierwszej pomocy
Wyszkolenie pożarnicze w OSP-RT – szkolenie w
zakresie ratownictwa technicznego dla strażaków
OSP
Wyszkolenie pożarnicze w OSP –RW- szkolenie
strażaków ratowników OSP w zakresie działań
przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na
wodach
Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika
medycznego o których mowa w art. 10 ustawy z dn.
08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U z dn. 20.10.2006r. z późn. zm.)
Prawo jazdy kat. CE
Prawo jazdy kat. CE i DE
Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na
danym stanowisku:
- Kwalifikacje nadane przez UDT ponapełniania
zbiorników przenośnych w zakresie: gazy sprężone
– butle
- Patent żeglarski ster motorzysty żeglugi
śródlądowej
- Kwalifikacje (nadane przez UDT) na żurawie w
kategorii (IIŻ)przenośne tzw. HDS,
- Kwalifikacje (nadane przez UDT) do obsługi
urządzeń transportu bliskiego IP podesty ruchome
przejezdne: samojezdne.

………………………………….
(data)

Ilość
przyznanych
pkt (wypełnia
Komisja
Kwalifikacyjna)
X
X
X
X

X
X

X

………………………………………
(podpis kandydata)

