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1.

).

Protoliril

Z przeprolvadzenia l etapu naboru na stauowisko stażysty docelowo

starszy inspektor w Konlendzie Po\ł'ifltorr'ej PSP w ostrowie wielkopolskim

l. \Y dniach I3 14 lipca2017 rcku konrisja leliruLacy'jna rv skladzier

Pt'zcrvodniczący : 1) m}' bry'g' llonlan Matecki
Członkolvie | ]) nł' br1g. Marck l(olenda

3) kpt. Grzcqorz Alcksandrzak
,+) st. sekc. Dorola Rctcrska

p1'Zeploq,adzila I etap rrabor'rL polegając1'na rrcrlfikacji dokumentóW złoŹonych przez

kand-Ydató\ł''

2. Komisja rv oparciu o dostarczorrr'd,lkunrcnt\ .lolioritla ocenv stopnia spehrierra $) mirgJn

określonvch w:

a) ustawie o PaństNowej StIaZ}'Pożarnei z c1rria 2'ł sielpnia ]991 loku (tekst.jednolity

D,,.l.,, l0lbrokLlpo/ o,t\ / fi/t ici.z r.izrri. rr:rnil.

b) rozporządzeniu N1inistla Sprarr, WetIlętr ll1\ ch i Adlninistlacii z dnia 2l gn'rdlria 2015 r.

\v splawie postępowarria lilvnlifikac1'jnego lr sttlsLrnku do kandvdatórv ubiegając'vch się

o ptzyjęcie do słuzb} \\'Palist[,o\łej Strirz}'Pozar'rre.j (Dz' U' z 2016 r' poz' 30).

c) ogłoszeniu Komcndanla Po\\'jato\rcgo PSP rr ostr'owie Wielkopolskirn o naborze

kandydatór'v do słuŹb'v pr7)goto$awczcj rr zarłodzie: stlaŹak Pa1istwowej stnży
Pożarnej'

Do dnia 12 lipca 2017 roku do Kolllend) Po\rjato\\ej Pa1ist*o\\ei Straży PoŹa1l']ej

r'v Ostrorvic Wielkopolskjn dokrrlncn1) zhlz11o 2 karrclydatór.r'na slano\\isko slaŻ}sty _

docclo\ro starszy inspektot' .lcdcn z karrd1daló\ nie spełnił \ryrnaga]i podsta$'o\!ych'

Da]sze Zadania Lomisji polegul1 nł dokoneniu occll}' kandydata pod \\'zględcm

posiadancgo \Ą'ykształcenia. lirr'alifikacji i u1llllwnieli. pr'zyzrratliu przyslugLlia.cych Z tego

t'vtulu punktó\\,otaz obliczeniu iclr surl; ZgodDie Z N/\! Rozpo'_zajzeniem'

DolletrpLl naboltl konli.'iŁ'lC'l ll"..lllrz_]',,'' ll\''rr.'.l lk1nd)Ll-LJ. klor.InU

przvznano Nynienionc wartości ptlnklowc za posiadine wykształcenie. kivalilrkacje
iupr'arł,lrienia'

'Pę'łe,$,.ł- ,Ł"
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ca2 n je spełnił/a WarunkóW podstawowych 0
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Przewodniczący'1) mł' bryg. Roman Matecki''''''',"'{a:..p::'':1

I, I

Członkowie '' 2) mł. bryg. Marek Ko|enda '....,B.4 & k:ałr&<

3) kpt' GrzegorZ Aleksandrzak fttłL:urłł- J'llk
4) st. sekc. Dorota Reterska 9d:{.*


