Pszczyna, dnia 30.09.2019 r.
PROTOKÓŁ nr 5

z posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik – kierowca)
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
(V Etap: rozmowa kwalifikacyjna)
W dniu 24 września 2019 r. Komisja kwalifikacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z
kandydatami. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegały:
1. autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do
podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
2. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego
formułowania wypowiedzi;
3. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
4. szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata.
Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z czterech
powyższych elementów wynosi 10.
Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej
arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca
po przecinku.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów
ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z
dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Punkty przyznane za rozmowę kwalifikacyjną oraz łączna punktacja po V etapie naboru
przedstawia się następująco:
Nr.
Rozmowa kwalifikacyjna
Punkty z
Suma
ident.
(max 40 pkt)
poprzednich etapów punktów
3
5
13
14

24,8
21
45,8
22,5
10
32,5
nie stawił się na rozmowę kwalifikacyjną
25,8

36

61,8

W związku z powyższym kandydat o numerze identyfikacyjnym: 14 zostanie skierowany na
badania psychologiczne do Poradni Psychologicznej w Katowicach oraz na badania lekarskie do Śląskiej
Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach.
W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczna lub Śląska Rejonowa Komisja Lekarska MSWiA
w Katowicach orzeknie, że skierowany kandydat jest niezdolny do służby w PSP, na badania kierowany
jest kolejny kandydat z najwyższa liczbą uzyskanych punktów po 5 etapach postępowania
kwalifikacyjnego.
Więcej informacji pod numerem telefonu – 32 44 93 700
podpisał elektronicznie

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie
-//bryg. Grzegorz Kołoczek

