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PRoToKóŁ z Vll ETAPU

NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W KP PsP W śnoozlr WlELKoPoLsKlEJ NA sTANoWlsKo sTAzYsTY

(DOCELOWO NA STANOWISKO: RATOWNlK KlEROWCA)

W dniu ż1, października 2019r. Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pozarnej w Środzie Wielkopolskiej do przeprowadzenia
postępowania kwalifikacyjnego zrealizowała Vll etap naboru do służby polegający na

przeprowadzeniu rozmów kwa lifikacyjnych z kandydatami. Ocenie podlegały:

1,, autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony,
motywację do podjęcia służby w Państwowej Strazy Pożarnej oraz postawę społeczną

ż, umiejętnośc przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego
i wyrazistego form ułowan ia wypowiedzi;

3. wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
4. szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenił

kandydata, Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji zakażdy

z elementów wymienionych powyżej 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.

Wyniki poszczególnych kandydatów uzyskane w Vll etapie przedstawiają się

następująco:

Lp.

Nr
identyfikacyjny

kandydata
Rozmowa z komisją (pkt)

L. oo1,/0L/żalg 20,5

2. oo5/0L/2019 19,8

3. 0o7 /ot/żOlg ]-5,3



Rozmowę kwalifikacyjną pozytywnie zaliczyło 2 kandydatów. Do kolejnego Vlll etapu -
ustalenie zdolnoŚci fizycznej i psychicznej zostało zakwalifikowanych 2 kandydatów, którzy
uzyskali najwyzszą wartoŚć punktową z testu wiedzy, oceny dokumentów i rozmowy z komisją
kwalifikacyjną.

Protokół zatwierdziła Komisja w składzie:

1, mł. bryg. Maciej Kaczmarek

2. kpt. Daniel Pawłowski

4.

kpt. Grzego rz Każmierczak

mł. ogn, Joanna Szulc &

Lp.

Nr
identyflkacyjny

kandydata
Test wledzy Ocena

dokumentów
Rozmowa z

komisją
Wynik

końcowy

L, 0o!01"/2019 1"6 25 20,5 6]-,5
2. 005/01,/20t9 L6 25 19,8 60,B
3. oo7/oI/żotg 17 25 15,3 57,3


