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Wlt!czne
Komendanta Poł'iato1r'ego Pańsh\,orl'cj straży Pożarnei

\r C)strowie Wielkopolskim
7 clrlia ]5 paździĆlrril'a ]0l7 lokU

rjl' sprawiei zasad prŻcpro}radzcnia rckrutacji lQnd\d2tów na stanorYisko spccjalisty (docclowo
stłrszy sPecjalista) }Y korpusie sfużb}' cY$'ilncj ił' Komendzie Porvilrto.lYej PailŚtrł'o$ej
str{źy Poż,rlnej ł osh'owie wielkopo|sldln.

I1/ zlłic\zktt 1pawslctnie]1] od Lh]id ] lis|oPuLlLl )l)]7 y6|ęx 11,ą|ę1111 nLl clltowyn stąnoy,ilkl1
Sltl]'szeqo \Pec|(l]isty w kor?L$ie slu.h.l c).y iln(|i 11 ll'!'L]ziąle (ls. Kant|ol]1o Rozpoznavłczyc.h
i Kttth'tr Komendzie Pa|,itlto\|ej J).!ń'll\1a1|cl 'sl]'u) Poz(|nej v'()slrovie Wiclkapalskin, okrcślanl
't 'ti!,j.,., -..,*,1 pr2,1t,,,.,,.1:., .. L t ,.

sl
Dokunenty aplikac)ine (Z\Ą'ane dalej ,.o1'el1anli") pr7\,jnowarlc są rł, sekretłiacie lub konrórce

kadl'olvcj Kotl]endy Porviatorvej PSP \\ Osllo\\'ie wielkopo]skinl bądz za pośrednictwen

pocZt'v tr?dyc}jllcj przesyłane na adles Konleid)''

oIć a Dadana w telninie l0 listopada 20l7 ro]iu okr'eślonvn w ogłoszenill o naborze jako

telmill zakończenia prz1'imor.vania doktlmcntó\ł' uzna\Ąana'jcst za o1iflę zlożoną\Ą tenllilliś'

1.

s2
1' Komisja lekrlllac},jna działa do ŻŻikoliczenia ploceduD llabo1u na wolne stano\łisko'

]' Komisia stosuje następujale etod)'i techl)iki nal-joILl:

) \l ali 'l dnl'l'n,l'torł'
b) Test rł,iedz''',

c) spra\ł,dze1ie l.u,lliej ęt1lości !a stauo\ł i sku ko]nputelow-l-m.

d) Roz'norva krł'alifikac1'j na.

3' Konisja reklutacyjna dokorrLrje rłcl1'tikacji oli-ń ZłoŹon,voh w nabolze pcld Ł1tenr spehrienia

\łarunkll tćtminowego zk]Źenia. kotrrplelności \\\r1lagaIi foma]nYch określorrych rł'ogłoszerriu,

a także pod Wzg1ędem spo1nic]lja \łJ]rlogo\\'lliczbędnych idodatko\\-rych wynikających

4' ver}li]ocja, o której mowa w ust' 3 stanorvi picnvsz1'. obligatoq jny etap naboru i musi zostać

plzcplo\łJadzona do dl'ia l7 listopada 20l7 r'okLr'

5' olerty niespe}niajale \!ymogó\! lo Ialn\'ch 7ostaną odr'Zucone'

6' Kandydaci, których ofert1' zostaną odl'zLlcoIle. nic są clopuszczeni do dalszych etapó\{ pIocedul}'

nalloru



Po dokonanirr wer'1'l'ikac.ji oflrt licll't'tisja s]]Lrlzq.]Ża listę kandYdató\Ą'zakrva1ifiliorvanvcl.i do

II etirLpu naboru.

8. Lista. o którcj nrowa w osl' 7 Publiko!\,ella jcst do wiadoności publiczncj' WraZ Z listą
publikuje się lakże inlormację o tcrniil]ie i nliejsctl plzcprorvadzenia l1 etapu nabolu'
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l. Ko]En)_lti elapanli nabor'Lr są:

2' II elap ' 'fest jednokrotncgo \\l'boru za\\,icl.liac\ 10 p1łali obcjmującyclr znl1onlosc pLzepis,'rr'

Z zaklesu PSP, ochlon} pŹcci\\|ożalo\Ą,ei. sluzb)' c)'rvilrrej. postcporł'aliia adDlinistlac!nego,

ochrony danyc1't osobow}ch. sillllo]'ŻądLl lel\ t()lie]ncgo oraz dostę1]u do inlolnacji publicaei'
Tcst rł,raz z kaltą prawidło\Ą'\'ch odpol\'iedzi opl'aco\łUje osoba \ł,skazana p1zez komenda1lta

powiato\,_eao. Czas trwania tcstlr ul l'losi lj tninut. Liczba mozlirvlch do uzyskania punktrir\,

u"vliosi 20. Nlinimalna liczba uz1'skanych pLLnLtórr kwa]ilikująca do następnego etapu nalronl

rł1'ltosi 1 1' Na podstawie rr'1.lliklirr' konlisja spol-ządza 11stę liandydatórv zakwa]ifikorł,anvcl.i do

11i ctapu naboru.

]' lll etap spra$'dzenie umiEęlr]ości ll! stŻlllo\\iskll lionlputerorvym: splarr'dzcnic ul'l]iejęlności

fedagou'ania pism rv apl1kacji ..Word" oraz zaarlalrsolvania obsługi ar'kusza ltalkulac1,jnego

..Excel''. W t}'ln etapie WsZ\sc) kand\drci o1rZ)lllLliil..icdnako\łe zadania praktvcz]e. Z któI}'ch

każde prrnktolr,ane .jest !v sl(ali od 0 do 5 pllDkló\\'' \\rarunkienl Zaliczenia i przcjścia do

kolejnegrl etapujest uzyskanic z kazdcj apliLacji ur,uilu miuirrum 3 pkr.

4' IV elap l'ozllorva krvalif'iJiacl'jla plzel]l'o\\adzana przez konrisię ind'vlvidualnie

z kandydatani. na podsla\Ąie plz_\'gotl)\\.anc_qo pfzcŻ komisję zesti1\\.Ll p]'lań z zaklcsu

'ł obszalórv tenratvczq'ch:

a) unicjęfuośó plzekaz}'wa!ia. o.lbic.ania i lozLll]lie]lia irrlomacji lł r'nolvie i piśrlie oraz

nery'toryczna popla\\l1ośc. kompletność. Z\\ięzłość i st1'I lr'-vporł'icdzi.

b) not1'rr'acja do podjęcia pfac)'u Koł)tlsiĆ Sluzby'Cylvihrej lv KP PSP.

.) ,J,'l l, .. an"li r.z'lś!' l' ' :ślli '.
d . nr..ic.no.. .rl..l16rr. t'.r :, "ni./,, 

... r.r I r....

Za każdy z.1 uymienionlch obszlrórv Korrrisjl rlroże pI'zy'zllac do 10 punktów łącznie do 40

punl(tóu.

W r'oznror'r'ie kwaliflkac},jnei ucZeshicŻ)'ć n]oŻe Ió\'\nicż komclldant powiato\\)''

Ko1icov'a oce1]a kand!'data Z rozo]o\\J krvalifi]iacr,jnej stano\Ą.i średnia 7c zsumowanych ocen

prz,vzlifu]ych przez poszczegól!}ch czlonkor'r liotl'tisji reklutacljnej 7 zaklcsu 4 obszaró\!

c r" ;izr ;uh.

5. Komisja pźyznaie dodatkowe punkt!'za posiaclane dodatko\Ąe krviilifikacje i doświadczenie

(łącznie nie rvięcej niz l0 prrnktó\\J:

ż posiadarrie \ł')]śZtałcenia \l'żs7cpo na icdnr'In z kier'unkórł: ]rlawo. administracia,

raohurrkclrvość, finanse 2 punl(Ę'Za kazdr'z kicrunkórl

} od 2 do 5 lal staŻLl plac'Y biuro\\ej 2 punkĘ'

ż pot1'Źej 5 lat staźu plac) biur(lrłej ,l punl.it1'



s.l

1' Po pŹeploNadzoniu bezpośreclnie] uelytikacji lialrc1)c1atórv konrisja rekrlltac}'jna sunluje punkty

uzyskanc pIZeZ pos7czegó]ie osoby i na t.-j podslarvic wyłania nie więcej niż 5 naj1epszych

kandyt1atów spełniŻljąc]'ch lD'lnagania niezbędne 01aZ lv najrviększ1'm stopl]iU spełniających

uTmagania dodatkowe.

2' Z pr'zeprorvadzonego naboru lioniisja rckr'rrtac]'jna sporządza protokól'

3' Plotokól podpisująwszyscy cz1onkowic l(onlisji rekILllilcljne.j'

4' Do plotokołLL dołącza się alklLszc lestóB r.r iec1z-'- rl1'pełnion'vc1r przcz kandydatów' rrydruki

zadań ze splarvdzenla ul]]ieięLnoścj na stal1o\\]sku konlpllterowym olaz kalt}'ocen odpowiedzi

uclzielonych podczas roznrorvy kwalililiacljncj
j' Pve\ł'odllicząc,v komisji lekrutac) i]lej plZckazuie prolokół konendanto$'i po\ĄicIL'\VśLnu \\]aZ

z komp1etcnl dokumentóu' \Ąynlicnion}ch rr protokole kandyda1ów celem 7at\Ą'ieldzenia

rr1nikólł naboru i pocljęcia dcc-vzji o zatntcLnieniLl'

6. Na podstaNie Zatwieldzonego |()lokoł] niczrrbczlie publikrtje się it'ifbnnację o lvyniku naboru

na slronie -BIP. BIP KPRN{. sllol]ic inteulelowci oraz w siedzibie Konendy Powiato$'ci

Państwo\łej straży PoŹalncj lv osttorr'ie W1e1kopolskiln.

ss

l. oi'erla kand.vdata $,yłonionego \ł p1occsie nabon] olaz zatrudnionęgo zoslaje Nłączona do.jcgo

akt osobow)'ch.

2' ofeń)' \Ą'szystkich pozostał'vch kirl1d}'dató\\ podlegaią alchi\\izacji oraz br'altowaniu zgodlie

z oborviązującymi przeplsami'


