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INFORMACJA Z IV ETAPU 
oceny kandydatów do służby w CS PSP w Częstochowie 

w związku z naborem ogłoszonym w dniu 24 listopada 2021 roku  
na stanowisko stażysta – docelowo instruktor. 

 
 W dniu 20 grudnia 2021 roku Komisja Kwalifikacyjna – powołana Rozkazem 
Komendanta CS PSP w Częstochowie z dnia 30 listopada 2021 roku –
przeprowadziła 4 etap naboru – rozmowę kwalifikacyjną. Każdy z członków Komisji 
po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej odrębnie ocenił kandydata. 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. Aby uzyskać pozytywny wynik 
z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat musiał zdobyć co najmniej 16 punktów. 
 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegały: 
1. autoprezentacja kandydata, w tym wskazanie zainteresowań, doświadczeń 

i osiągnięć oraz oczekiwań związanych ze służbą w PSP; 
2. kompetencje społeczne niezbędne do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz 

ich wpływ na motywację kandydata do podjęcia służby w PSP; 
3. umiejętność komunikacji, w tym przekazywania, odbierania i rozumienia 

informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi kandydata 
do służby przygotowawczej w Centralnej Szkole PSP. 
 

Kandydat Elementy podlegające ocenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

Ocena członków 
komisji 

1 2 3 

01 

autoprezentacja kandydata, w tym wskazanie zainteresowań, 
doświadczeń i osiągnięć oraz oczekiwań związanych ze służbą w PSP 

7 8 7 

kompetencje społeczne niezbędne do służby w Państwowej Straży 
Pożarnej oraz ich wpływ na motywację kandydata do podjęcia służby 
w PSP 

7 9 9 

umiejętność komunikacji, w tym przekazywania, odbierania i rozumienia 
informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi 
kandydata do służby przygotowawczej w Centralnej Szkole PSP 

6 7 4 

Liczba punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 21,3 

 
Kandydat uzyskał pozytywny wynik podczas rozmowy kwalifikacyjnej i został 
zakwalifikowany do 5 etapu tj. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do 
pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Informacja o ustalonym terminie badania w poradni psychologicznej oraz odbiorze 
stosownego skierowania na przedmiotowe badanie z Wydziału Kadrowego 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie zostanie przekazana kandydatowi 
telefonicznie. 
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