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Protokół komisji kwalif ikacyjnej z rozmowy kwalifikacyjnei

wobec kandydatów do sfużby prrygotowawczej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Strazy Pożamej w Szamotułach
z dnia 12 kwietnia żO].8 r-

Działając na podstawie Zanądzenia Komendanta Powiatowego PSP
z dnia 1O kwietnia 2O18 r. komisja kwalifikacyjna w składzie:
]-. kpt. Krystian Kraśniewski - przewodniczący komisji
2. asp. Sebastian Groś- członek komisji

3.

w Szamotułach nr

3l2O1:8

Adrian Kasperek-członek komisji

przeprowadzita

w dniu 12 kwietnia 2018 r. lV etap postępowania kwalifikacyjnego kandydatów

do słuźbyw Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach, który polegał na przeprouradzeniu rozmovyly

wtrakcie której ocenie @legał:
umiejętnośćprzekarywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmieoraz
jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób Bwarantujący ich zrozumienie;

z komisją kwalifikaryjną

a)

b)

c)

d)

motywacja do podjęcia sfużby w Państwowej Straży Pożarnej;

zdolnośćanaliĘcznegomyślenia;
umiejętnośćplanowania i organizacji pracy.

Każdy z członków komisji po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikaryjnej odrębnie oceniał kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do prryznania przez czlonka komisji za każdy element
wymieniony wyżej wynosi 1Ł5 pkŁ UczĘ punktór uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
ustala się na podstawie średniejarytmetycznej liczby punktów prryznanych przez członków komisji z

dokładnościądo jednego miejsca po pnecinku. Pozyłwny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga
kandydaĘ który uryskał co najmniej 26 punktów.

Maksymalna ilośćpunlctii* moili*y,ń do zdobycia na tym etapł€ wynosi 5{L
Do rozmowy przystąpiło 4 kandydatów.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej przedstawia załącznik nr 1do niniejszego protokotu.
Podpisy członków kom isji
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protokołu komisji kwalifikacyjnej z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Wyniki rozmowy kwalifi kacyjnej.

Numer
identyfikacyiny
kandydata

Rozmowa kwalifikacyina
z

czlonkami Komisii
{max. S} pkLl
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Warunkiem zaliczenia rozmowy jest uzyskanie co najmniej 26 punktów.
Rozmowę zalic:ylo z wynikiem pozytywnym 3 kandydatów.
Podpisy cztonków komisji
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