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Protokól

z przeprowadzenia II oraz III ctapu naborll na stanowisko specjalista do spra]v

organizacyjno - kadrowych w Wydziale ds. Kontrolno-Rozpoznarvczych i Kadr
w Komendzie Powiatowej PSP ł' ostrowie Wielkopolskim

1. W dniu 2l listopada 20l 7 r'okrr kom jsia lekllLtac}'ina w składzie

l) n11. bryg. Roman Matccki

2) ml. bryg. Mareh Kolenda
j) lnł' oE]' Do1'ota Retelska

przeprowadziła II €tat ntboru polegając)' na przcpro\vadzcniu testu Z wiedzy oraz

III etap naboiu po]egając'Y na sPlawdzcniu ulllieję1ności na stanowisku komputelow}'I].

2. Do I] ctapu tj' testu Z \rjedzy Pl'Zystąpiło 16 osób z gr'ona 22 zakwalilikorvanych'

3. Komisja w opalciLl o w}lliki testu jcdllolil'otnego wyboru zarł'ier'ającego 20 p)'tan

obejnujących Znajomość prŻepisórv zzaLresu: PSP. ochron'v pŻeciwpozarorł'ej' służby

c1.wilne.j. postępowania adninistracyjnego. ochlony danych osoborvyclr, samorŻa3u

terytolialncgo olaz dostępll do infinrnacii pub1icznej, sporządziła ]is1ę kandydatów

zakwa1ifikorł'anyc1't do II1 e{apu nabolrL' Człs trwania tostu rłynosił 25 nrinut. Liczba

moŹlirł"vch do uz'vskania punlitó\! w!'1rosila ]0' ]v{inimalna liczba uz-vskanych punlitólv

krvalif'ikująca do następncgo elapu nalroru wynosiła 1 1'

,l' Do III etapu naboru zostało zali\łalifiko\Ą'lin)c]i 11 osób:

Przewodnicząc-v :

Człot'ikowie :

LIr. Inie NazrYisko

I Agata Celllrer
) N lonik; . ezinrel.
3 A.qnieszka
4. Nfrrcin Lultas

l(onrad N4aleszka

6- Dominika Szala
1 I onrczak
8. i\4;lńlia Toś
9. Ernil a \l aL ząsk.r

10. Iawc na Wr,szomirska
11. lLona /.Óli



5. Do III etapu naboru nie zos1ałt'Zaku'alifikor.r'arre rrrł'' osobv:

LD. l ie NazEisko
1 Justma Balvcka
) Svlwia Mania-Niezgódka

Agnieszka Szczepanik
1

_fLuska

5 Anna W:rlczrli

6.

7.

lTI etap Daboru polegał rra Sprawdzeniu umic]ętności na staDowisku komputerorvyn:

sp]'aNdZenie umieięl11ości lcdagowania pisnl \\ a|1ikacii ..wold" olaz zaa\Ąanso\Ąania

obslugi arkusza kalkulacljnego ,.Excel . W t,vm etapie \\'szyscy kaidydaci otrzymali

jednakorre Zadania praklyczlc. z któIych kazdc punktorr'ane byb w skali od 0 do 5

punk1ów' warunkiem zaliczenia i pr'zejściir do kolejnego etapu byb uzyskanie z kazdej

aplina(ji \^\ rik r minimLrr. I nl.r

Test na stanowisku konputelo\ł}'m Zalicz}'l1' i zostały zakwalifikolvane do lV ctapu naboru

następującc osoby:

Lp. T''' ię Nazwisko
Konlad l\4aleszka

2 Dornilika Szaja
Maika Toś

4. Emilia \\iarząska
5. llona / oti

8. Testu na stanowisku kornputerorł'ym rrie zalicz-vl1'l

Pr'zewodniczący :

Czlonkor'vie r

1) ml. bryg. Roman Nlatccki

2) nlł' bI)g' N{arel( Koledda

3) mł' ogn' l)orola Rctc$lia

l,/
,,//-/rą

bb^ź.-'

C c lnrrl
.leziorek
I(orł'a l c z-vk

l\'iarcin Lukas
Annil Tornczak

l\4onil<a

ostów wii-]kopolski. dnia 22 listopada 2017 lol'tl

Qelgl4ł


