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Świecie, dnia 30 marca 2018 roku

Informacj aznaborudo słuzby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej
Państwow ej StraĘ Pozarnej w Świeciu na stanowisko ,,staĘsta"
w zmianowym rozl<ładzie czasu słuzby
nr PESEL

Lp.

nr ewid.

1

002

9101 13

2

006

89091513592

J

010

930904120,13

4

018

920306025I4

5

0ż2

92IIt506559

6

017

95022709592

t4075

uzyskali najwyższąliczbę punktów zostało skierowanYch na
badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do Pełnienia słuŻbY
w państwowej Straży pożarnej. Komisja lekarska podległa ministrowi właŚciwemu do
spraw wewnętrznych w Bydgoszczy wobec kandydatÓw z numerami ewidencYjnYmi 002
i 006 orzekła w dniu 24 października 2017 roku kategorię zdolnoŚci do słuŻbY Z - zdo|nY.
Czterech kandydatów,którzy

Wobec kandydata z numerem ewidencyjnym 022 komisja lekarska Podległa ministrowi
właściwemudo spraw wewnętrznych w Byd,goszczy w dniu 26 lutego 2018 roku orzekła
kategorię zdolności do służbyN - niezdolny. W dniu 19 marca 20L8 roku do KomendY
powiatowej państwowej Straży pożarnej w Świeciu wpłynęłozawiadomienie o odwołaniu
się kandydata od ww. orzeczenia do Centralnej Komisji Lekarskiejw Gdańsku.

z numerem ewidencyjnym 018 w dniu 15 grudnia 2017 roku otrzYmał od
komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemudo spraw wewnętrznych
Kandydat

w Bydgosz czy orzeczenie z kategorią zdolności do służby N - niezdolnY. W dniu 26 marca
20].B roku do Komendy powiatowej Państwowej Straży PoŻarnej w Świeciu wPłYnęło
orzeczenieCentralnej Komisji Lekarskiej w Gdańsku z dnia 28 lutego 2018 roku orzekające
marca
wobec kandydata kategorię zdolnoścido służbyN - niezdolny. Natomiast dnia 30
20IB do komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Świeciu wpłynęło
oświadczenie kandyd,ata, iż nie będzie się odwoływałod orzeczenia wYdanego Przez
Centralną Komisję Lekarską Skład Orzekający w Gdańsku

do
Wobec powyższego na badania lekarskie w celu oceny zdolnoŚci fizycznej i PsYchicznej
pełnienia służbyw Komendzie powiatowej Państwowej StraŻy PoŻarnej w Świeciu zostanie
z nr
skierowany kolejny kandydat, który uzyskał najv,lyższą liczbę punktów tj, kandydat
ewidencyjnym 017 i nr pesel 95022709592.
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