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Pl.otokół

z przeprowadzenia I etapu nirboru na stanorvisko stażysty docelo\Yo operator
sprzętu specjalnego w KonreIr(Izie Po\ł'iato}Ye'i PsP lY ostro\ł,ie wie|kopolskim

1' Wdniach13 14 lipca2017 roliu liorrlisja rclirutacrjlra rv składzie:

Przewodniczący :

Człon]<orł,ie:
l) nlł. blt'g. Rclmarr Matecki
1) mł. bt'1g' N1ar'ck l(olerrda
l) st. sekc. Dorola lleterska

|rzep]'o\'adziła l etap nabolu }]olegając) na rrel1.fikacji dokumentó\r zlożoll),ch pŻez
kandyClatów'

l(olnis'ja w oparciu o dostarc7onc dokuolentr (]okonałe oceny stopnia spelnienia rłllrlagJń
określonych w: '

a) usta\Ą,ie o Palistwowe.j StMż} Pożanlej z clllia 2.ł siel'prlia l991 roktl (tekstjcdnolity
DŻ' U' Z 20l6 roku poz' 60] z póŹniejsZ) nli Zlllianani).

b) rozporządzeniu Ministra Spra\ We\łnętlŻ]llcll i Adlninistracji z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie postępol\'ania krvalifikac1,jnego rł slosunku do kaDdydató.'i' ubiegaj ących się

o pŻ}'jęcie do służby W Palis1wo\Ąej Str'aż). Pozarnej (DZ' U.7 201ó l. poz' 30).

c) oglosucniu Konendanta Po\\'iatowego PSP rr Ostrorł'ie Wi.-lkopolskim o naborze
kandydatów do służby pr7vgo1oWa\\'czci \\ Za\\'odZie: strażak Pańsl\owej st1aŹy
PoŹarl]cj.

Dod ia l2 lipca 20 ]7 rokll do Konlęndy Po\\ iatLrwcj Paristwowcj strażJ' Pożarnci
rv ostr'orłie Wie1kopolskim dol<rrllrerrty' zbżr'lo.ł1 kandydatów na stano\lisko stażysty
docelo\Ąo operator sprzetu spccialnego' \VsZysc)' ka]]dydaci spełnili \ł!'lnagania
podstawo\ł'e'

Dalsze zadania Konrisji polegal)'tra dokor,tatlLl ocerlr, kandydatów pocl u'zględen't
posiadanęgo wyksztalccnia. klvalitikacji i rrpla\łnjeli. pr7vznaniu plzyshlglljących z tego

t)'lulu punktó\ł'oraz obliczcnirr ich sunl'r'zgodnie Ż \\/w Rozporządzeniem'
Do II etapu nabont komisja rcktrLtac},jna zak\\alillkowala \rszystkich 41 karld)'datóW' któr]'fu
plzyzlano \ł]'micnionc \raltości puoktowc za posiadarre rł.ykształcenie, k\\a]i1lLację
i Lrpralvnienia.
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228 20 1A 5 4A

229 15 15 5 5 45

230 2A 10 5 3 38

731 20 5

232 15 15

233 t0 15

234 20 l0 35

235 15 1A 5 30

236 2A 10 30

237 10 5 15

238 l0 5 3 23

239 15 5 25

240 10 10

241 10 3 13

mł' bryg' Roman l\,4atecki ''''''.
'....' ,1t,'/1. /,

..14 ! : t, u'1n"...t 1Przewodniczący;

członkowje:

1)

2)

3)

mł' bryg' Marek Kolenda ''.''

st. sekc. Dorota Reterska ....


