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Częstochowa, dn.16 października 2020 roku 
 

INFORMACJA  

z V etapu postępowania kwalifikacyjnego (ocena złożonych dokumentów  

przed przystąpieniem kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej)  

w związku z naborem ogłoszonym w dniu 15 września 2020 roku 

na stanowiska stażysta – docelowo starszy ratownik-kierowca 

  
 

 

 W dniu 16 października 2020 roku Komisja Kwalifikacyjna dokonała analizy 

złożonych przez kandydatów w dniach 14-15 października 2020 roku dokumentów  

i przyznała na ich podstawie punkty gratyfikacyjne z tytułu posiadanego przez kandydatów 

wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności. 

Poniższa tabela przedstawia informację o przyznanych kandydatom punktach 

gratyfikacyjnych. 

 

Lp. 
Numer 

identyfikacyjny 

Punkty 

gratyfikacyjne 

1 001 30 

2 007 30 

3 010 25 

4 018 5 

5 020 40 

6 027 30 

7 030 35 

8 033 15 

9 034 20 

10 036 35 

11 037 35 

12 040 30 

13 045 15 

 

  

Wyżej wymienieni kandydaci zostali zakwalifikowani do VI etapu postępowania 

kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją. 
  

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 19 października 2020 roku  

w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, ul. Sikorskiego 82/94, w sali szkoleniowej 

znajdującej się przy wejściu głównym do budynku, wg harmonogramu zamieszczonego 

poniżej.  
 

Kandydat przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany 

przedłożyć aktualne oświadczenie Covid (druk nr 3 do pobrania). Oświadczenie Covid 

dotyczy wszystkich kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do VI etapu 

postępowania kwalifikacyjnego.  

 

Ponadto kandydat przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej 

zobowiązany jest okazać się dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jego tożsamość.   
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UWAGA !!! 

 

 Z uwagi na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, celem zapobiegania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov2, zachowane będą wszelkie środki 

ostrożności. Prosimy o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną nie wcześniej niż 10 min 

przed wyznaczoną w harmonogramie godziną. Prosimy nie wchodzić wcześniej do 

budynku Komendy, nie gromadzić się w jednym miejscu, zachować bezpieczny dystans 

co najmniej 2 metrów, używać maseczek ochronnych na terenie obiektu. 

 

O wyznaczonej w harmonogramie godzinie, przed głównym wejściem do Komendy 

Miejskiejp, funkcjonariusz KM PSP w Częstochowie wyczyta numer identyfikacyjny 

kandydata i wprowadzi do budynku, celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  

 

Harmonogram – rozmowa kwalifikacyjna kandydatów do służby w PSP. 

 

Lp. Numer identyfikacyjny 
Godzina  

(rozmowa kwalifikacyjna) 

1 007* 8.30 

2 018* 9.20 

3 030* 10.25 

4 034* 11.00 

5 036* 11.50 

6 001 13.20 

7 010 13.35 

8 020 13.50 

9 027 14.05 

10 033 14.20 

11 037 14.35 

12 040 14.50 

13 045 15.05 

 

*) Z uwagi na fakt, iż obecnie prowadzone są równolegle dwa postepowania 

kwalifikacyjne, kandydaci przystępujący zarówno do naboru na stanowiska stażysta – 

docelowo starszy ratownik-kierowca oraz do naboru na stanowiska stażysta – docelowo 

starszy ratownik mają wyznaczoną jedną godzinę rozmowy kwalifikacyjnej (numery 

identyfikacyjne  przy których znajduje się *). Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację czas 

przewidziany na rozmowę z tymi kandydatami wynosi 20 minut, natomiast  

z kandydatami przystępującymi do jednego postępowania kwalifikacyjnego 15 min. 
 

 

 

 

Na tym informację zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

-//- 

mł. bryg. Paweł Froch 

 

    

 


