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Częstochowa, dn. 21 października 2020 roku 

 

INFORMACJA Z VI ETAPU 

Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów z członkami Komisji Kwalifikacyjnej 

w związku z naborem ogłoszonym w dniu 15 września 2020 roku  

na stanowiska stażysta – docelowo starszy ratownik-kierowca 
   

 W dniu 19 października 2020 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie,  

ul. Sikorskiego 82/94, Komisja Kwalifikacyjna w składzie 5 członków przeprowadziła 

rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.  

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegały: 

• Autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, 

motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną, 

• Umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego  

i wyrazistego formułowania wypowiedzi, 

• Wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, 

• 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 podlegających ocenie 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. 

Materiały wykorzystane do rozmowy kwalifikacyjnej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 
 

Komisja Kwalifikacyjna podsumowała wszystkie punkty łącznie zebrane w trakcie 

postępowania kwalifikacyjnego. 
 

I. Punkty przyznane za rozmowę kwalifikacyjną oraz łączna punktacja po VI etapie 

naboru tj. po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami, przedstawia się następująco:  
 

Lp. 
Numer 

identyfikacyjny 

Rozmowa kwalifikacyjna 

 z komisją  

(max 40 pkt) 

ŁĄCZNA SUMA 

PUNKTÓW  

(I-VI ETAP) 

1 001 34,2 64,2 

2 007 29,6 59,6 

3 010 34,2 59,2 

4 018 38,2 43,2 

5 020 15,6 55,6 

6 027 22,8 52,8 

7 030 38,6 73,6 

8 033 14,8 29,8 

9 034 21,6 41,6 

10 036 36,8 71,8 

11 037 18,0 53,0 

12 040 15,8 45,8 

13 045 38,2 53,2 

 

II. Kandydaci z numerami identyfikacyjnymi 020, 033 oraz 040 nie uzyskali 

pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej z uwagi na fakt, iż liczba punktów 

uzyskanych przez nich w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie przekroczyła 

minimalnego progu tj. co najmniej 16 punktów. 
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III. Z uwagi na fakt, iż obecnie prowadzone są równolegle dwa postępowania 

kwalifikacyjne, kandydaci przystępujący zarówno do naboru na stanowiska stażysta 

– docelowo starszy ratownik-kierowca, jak i do naboru na stanowiska stażysta – 

docelowo starszy ratownik, podczas rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją proszeni 

byli o ostateczną deklarację co w przypadku, gdy pozytywnie przejdą dwa nabory.  

I tak w naborze na stanowiska stażysta – docelowo starszy ratownik-kierowca, 

kandydat z numerem identyfikacyjnym 007, oświadczył podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej, że w przypadku zakwalifikowania się jednocześnie do dwóch 

postępowań kwalifikacyjnych, wybiera nabór na stanowiska stażysta – docelowo 

starszy ratownik.  

Biorąc pod uwagę powyższe, kandydat z numerem identyfikacyjnym 007, nie będzie 

uwzględniany w naborze na stanowiska stażysta – docelowo starszy ratownik-

kierowca. 

 

IV. Do VII etapu naboru tj. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia 

służby w Państwowej Straży Pożarnej zostali zakwalifikowani kandydaci z niżej 

wymienionymi numerami identyfikacyjnymi. 
 

Lp. Numer identyfikacyjny 
ŁĄCZNA SUMA 

PUNKTÓW  

(I-VI ETAP) 

1 
030 73,6 

2 
036 71,8 

3 
001 64,2 

4 
010 59,2 

5 
045 

53,2 

 

 

Kandydaci z wyżej wymienionymi numerami identyfikacyjnymi, którzy pozytywnie 

przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie 

skierowania na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do 

pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej (VII etap postępowania 

kwalifikacyjnego). W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczna lub Śląska Rejonowa 

Komisja Lekarska MSWiA w Katowicach orzeknie, że wśród pięciu skierowanych 

kandydatów jest kandydat niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na 

badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z listy z najwyższą liczbą 

uzyskanych punktów, o czym zostanie powiadomiony telefonicznie. 

 

Na tym informację zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

-//- 

mł. bryg. Paweł Froch 


