
Załącznik Nr 5 

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

 

Postępowanie będzie prowadzone wg terminarza: 

20.12.2022 r. -  ogłoszenie naboru, od tego dnia składanie przez zainteresowanych 

dokumentów zawartych tylko i wyłącznie w punkcie 3.1., 

12.01.2023 r. - zakończenie przyjmowania dokumentów, 

16.01.2023 r. - opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do testu sprawności 

fizycznej,  

18.01.2023 r. - test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku albo rzut piłką lekarską 

i bieg po kopercie) oraz próba wydolnościowa (tzw. beep test).  

18.01.2023 r. - opublikowanie listy kandydatów, którzy zaliczyli próbę wydolnościową 

oraz próbę sprawnościową, 

18.01.2023 r. - sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – wejście i zejście po drabinie 

mechanicznej (w przypadku dużej liczby kandydatów sprawdzian lęku 

wysokości może odbyć się w dniu kolejnym, informacja zostanie podana 

w ogłoszeniu z dnia 16.01.2023 r.) 

19.01.2023 r. - opublikowanie listy kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian lęku 

wysokości (akrofobia) i zakwalifikowali się do dalszego etapu 

postępowania kwalifikacyjnego, 

18.01.2023 r. - przyjmowanie dokumentów określonych w punkcie 3.2. (w przypadku 

zmiany terminu przeprowadzenia sprawdzianu lęku wysokości, 

dokumenty zostaną przyjęte w dniu 19.01.2023 r. po zaliczeniu 

sprawdzianu), 

19.01.2023 r. - analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji i przyznanie punktów 

z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych 

umiejętności, 

19.01.2023 r. - opublikowanie listy kandydatów po analizie złożonych dokumentów 

i przyznaniu punktów z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia 

lub posiadanych umiejętności, którzy zakwalifikowali się do dalszego 

etapu postępowania kwalifikacyjnego, 

20.01.2023 r. - rozmowa kwalifikacyjna (godziny stawiania się poszczególnych 

kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną zostaną podane w informacji 

z dnia 12.01.2023 r.), 

23.01.2023 r. - opublikowanie listy kandydatów wraz z punktacją zbiorczą oraz 

wyłonienie kandydatów, którzy zostaną skierowani na badania 

psychologiczne oraz lekarskie, w celu określenia zdolności do pełnienia 

służby w PSP. 

 

Uwaga: 

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów postępowania zostaną podane przy 

publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów. 

Zastrzega się zmianę terminów poszczególnych etapów postępowania w przypadku 

nieprzewidzianych okoliczności. Ewentualna zmiana terminu będzie umieszczona 

w Biuletynie Informacji Publicznej  http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/, na 

stronie internetowej Szkoły http://www.sppsp.bydgoszcz.pl, w zakładce „Praca”. 
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