Nabór do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy technik sztabowy) w Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Wyniki IV etapu postępowania
kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna.
W dniu 25 czerwca 2020 roku Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła IV etap
postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.
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 czterech powyższych elementów wynosił 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.
I.

Punkty przyznane za rozmowę kwalifikacyjną oraz łączna punktacja po IV etapie
naboru tj. po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, przedstawia się
następująco:

Lp.

II.

Nr. Id.
1
2
2
3

Rozmowa kwalifikacyjna Łączna suma punktów
(max 40 pkt)
(V-VI Etap)
30,25
55,25
32,5
92,5

W poniżej tabeli przedstawiono zsumowane punkty uzyskane przez kandydatów
z poszczególnych etapów prowadzonego naboru, licząc od kandydata, który uzyskał
największą liczbę punktów:

Lp.

Nr. Id.
1
3
2
2

Rozmowa kwalifikacyjna Łączna suma punktów
(max 40 pkt)
(V-VI Etap)
32,5
92,5
30,25
55,25

Kandydat z numerem: 3 zostanie skierowany 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 zakwalifikowany kandydat zostanie
powiadomiony telefonicznie. W przypadku orzeczenia przez Komisję Lekarską MSWiA
o niezdolności do służby kandydata, do Komisji Lekarskiej skierowany zostanie kolejny
kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

