KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOSNOWCU
41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21,
tel. 32 363-18-40 do 41, fax 32 266-04-03

Sosnowiec, dnia 27.09.2019r.
MOK.1110.15.2019.MP

Wyciąg z Protokołu nr 6/2019
dotyczy: posiedzenia Komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej
w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu na cztery stanowiska stażysta w służbie
przygotowawczej (docelowo starszy ratownik) – ogłoszenie z dnia 22.08.2019r.

W dniu 25.09.2019r. o godzinie 9:00 Komisja powołana Zarządzeniem nr 11/2019/MOK
Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu z dnia 22 sierpnia 2019r. przeprowadziła VI etap
postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowę kwalifikacyjną. Do VI etapu postępowania
kwalifikacyjnego przystąpiło 4 kandydatów.
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;
Każdy z członków komisji po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie oceniał
kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za
każdy z czterech powyższych 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 osiągnęli kandydaci, którzy uzyskali co
najmniej16 punktów.

Punktacja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej przedstawia się następująco:

NUMER IDENTYFIKACYJNY
KANDYDATA

LICZBA PUNKTÓW
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

42
46
51
52

28,3
22,3
20,0
38,0

W związku z powyższym każdy z kandydatów pozytywnie zaliczył VI etap postępowania
kwalifikacyjnego.
Całościową punktację po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym przedstawiono
w poniżej tabeli, licząc od kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów:

NUMER IDENTYFIKACYJNY
KANDYDATA

LICZBA PUNKTÓW UZYSKANA W
CAŁYM POSTĘPOWANIU
KWALIFIKACYJNYM

42
52
51
46

48,3
43,3
40,0
27,3

W związku z powyższym wszyscy kandydaci, zostaną skierowani na badania lekarskie
w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży
Pożarnej. O terminie odbioru skierowań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA
zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przewodniczący Komisji
st.kpt. Tomasz Dejnak

