Żywiec, dn. 31 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr 4
z dnia 31 stycznia 2019 r.
z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby na stanowisko stażysta (docelowo starszy inspektor)
w KP PSP w Żywcu
(IV Etap: Rozmowa kwalifikacyjna)
W dniu 30 stycznia 2019 roku komisja kwalifikacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną.
W trakcie rozmowy 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.
Każdy z członków komisji po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie oceniał
kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy
z elementów wynosiła 10. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustalono na
podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością
do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiągnął kandydat,
który uzyskał co najmniej 16 punktów.
Punkty przyznane za rozmowę kwalifikacyjną oraz łączna punktacja po IV etapie naboru,
przedstawia się następująco:

Lp.

Nr
identyfikacyjny

Rozmowa
kwalifikacyjna
(max 40 pkt)

Łączna suma
punktów

1
2
3
4

6
1
2
12

39,3
32,7
32,3
30,7

79,3
72,7
67,3
60,7

Kandydat o nr identyfikacyjnym 6 zostanie skierowany na badania lekarskie w celu oceny
jego zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie,
że skierowany na badania kandydat, jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania
lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na tym protokół zakończono.
Podpisy Komisji Kwalifikacyjnej:
1) Przewodniczący mł. bryg. Łukasz Węgliński

2) Członek

mł. bryg. Jan Gilowski

3) Członek

asp. sztab. Wioletta Lach

