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testusprawnosci
fizycznej
kandydaci
bgdqinformowani
na biezqc;o
o uzyskanych
wynikach,
lrrfonnacjer
o wynikach
z ocenysprawnosci
fizycznej
nie bqdzieudzielanra
telefonicznie.
Informacje
mogilby(rudzielone
w terminie
po2niejszym
osobiscie,
a w szczegolnie
przypadkach
pir;emnie.
uzasadnionych

IVETAP
rozmowa
kwalif
ikacyjna
Rozmowa
kwalifikacyjrra
odbgdzie
sig 10 naja 2018rokuw siedzibie
Komendy
Powiatowr:j
Panstwowej
StrazyPozarnej
w Powiecie
Warszawskim
Zachodnim
z/sw Bloniuprzyul.Lesznowskiu'j
20a.Najpozniej
w dniu30kwietnia
l:1018
rokunastronie
internetowej
Komendy
zostanie
opublikowana
przewidywanej
informacja
z podaniem
godzinyrozmowy
kwalifikacyjnej.
Informacja
o godzinnie
rozmowy
kwalifikacyjnej
niebgdzie
udzielana
telefonicznie.
przreprowadzi
Rozmowq
kwalifikacyjnE
czteroosobowa
komisja
rekrutacyjna,
w trakciektorej
podlegac
ocenie
bgdqw szczegolno$ci:
motywacja
dopodjgcia
sluzby
w Par'rstwowej
Strazy
Pozarnej,
przekazywania,
umiejgtnoSc
odbierania
i rozumienia
informacji
w mowiei pismie,
orazjasnego
formulowania
gwarantujqcy
odpowiedzi
w sposob
ichzrozumienie,
zdolnoSc
analitycznego
myi;lenia,
planowanier
pracy.
umiejgtnoSi
i organizacji
Ka2dyczlonekkomisjirekrutacyjnej,
po przeprowadzeniu
rozmowy
kwalifikacyjnej,
odrgbnire
oceniakandydata,
Maksymalna
lic;zbapunktowmozliwado przyznania
przez czlonkaKomisji
Rekrutacyjnejzakaldy
przyznanych
z elementow
punktow
wynosi12,5.Liczbq
ustala
siqnapodstawir:
sredniejarytmetycznej
liczby purrktowprzyznanych
poszczegolnych
czlonkow
komisji
Wzez
z dokladnoSciq
po przecinku.
do jednego
mierjsca
Pozytywny
wynikz rozmowy
kwalifikacyjnej
osiqgia
kandydat,
punktow
ktoryuzyska
co najmniej
126
ze sredniej
asymetrycznej,
maksymalnie
50 punktow.
Kandydat,
ktoryuzyskal
mniejniz26punktow
niejestuwzglqdniany
w kwalifikacji
kolrcowej,
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INFORMACJE
KONCOWE
Informacja
o wynikar:h
kclncowych
postgpowania
kwalifikacyjnego
kandydat6w
do sluzby
zostanie
opublikowana
na slronieinternetowej
Komendy
Powiatowej
Panstwowej
StrazyPozarnej
w Powiecie
Warszawskim
Zac;hodnim
z/sw Bloniu(zakladka
ofertypracy)orazwywieszonana
tablicy
ogloszen
Komendy
Powiatowej
PSPw Powiecie
Warszawskim
Zachodnim
z/sw Bloniunajpo2niej
do
dnia15 nqa 2018roku,Informacje
o wynikach
koricowych
nie bqdqudzielane
telefonicznie,
nie
dotyczykandydatow,
ktorzyzostanqskierowania
na badaniaw celu ocenyzdolnoSci
fizycznq
i psychicznej
do pelnienia
sluzbyw Panstwowej
StrazyPozarnej.
lnformacje
mogqbyc udzlelone
po2niejszym
w terminie
osobis,cie,
a w szczegolnie
przypadkach
uzasadnionych
pisemnie,
Po przeprowadzonym
postqpowaniu
kwalifikacyjnym
w celu ocenyzdolno6ci
fizycznej
i psychicznej
dopeinienia
sluzby
w Panstwowej
Strazy
Pozarnej
zostanie
skierowanych
2 kandydatow,
ktorzyolrzymali
najwyzsza
liczqpunktow.
psychiczna
ZdolnoSc
zostanie
oceniona
w trakciebadan
w Poradni
Psychologicznej
SzkolyGlownej
SluzbyPo2arniczq
w Warszawie,
natomiast
zdolno66
fizyczna
puez l,Aazowieckq
zostanie
oceniona
Rejonowq
KomisjgLekarskq
Ministerstwa
Sprerw
Wewngtrznych
w Warszawie.
gdyw wyniku
W przypadku,
przeprowadzonych
badan
w Poradni
Psychologicznej
lubw Komirsji
Lekarskiej
MSWzostanie
wydane
ozeczenie
o niezdolnoSci
dosluzby
dlaskierowanego
kandydata,
na
jestkolejny
badania
kierowany
kandydat
z najwy2szqliczbq
punktow.
uzyskanych
Dodatkoweinformacjeo
kierunkowv
227255293.

naborze mozna uzyskai pod numerem telefonu
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