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Protokół

z przeprowarlzenia I etapu naboru na stanowisko stażysĘ _ docelowo
główny księgowy w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim

l. W dniu 9 marca 2018 roku komisja rekrutacyjna w składzie:

1) mł. bryg' Roman Matecki
2) mł. bryg' Marek Kolenda
3) mł. ogn. Dorota Reterska

przeprowadziła I etap naboru polegający na weryfikacji dokumentów złożonych przez
kandydatów.

Komisja w oparciu o doStarczone dokumenty dokonała oceny stopnia spełnienia wymagan

określonych w:

a) ustawie o Państwowej StraŻy Pożarnej z dnia24 sierpnia 1991 roku (tekstjednolity

Dz.U. z 20l7 roku poz. 1204 z póŹniejszymi zn-rianami),

b) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia21grudnia 2015 r'

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się

o przyjęcie do słuŹby w Państwowej Strży Pożarnej (Dz. U. z2016 t. poz. 30).

c) ogłoszeniu Komendanta Powiatowego PSP w ostrowie Wielkopolskim o naborze

kandydatów do słuŻby przygotowawczej w zawodzie: strażak Państwowej StraŻy

PoŹarnej '

Do dnia 8 marca 2018 roku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w ostrowie Wielkopolskim dokumenty złoŻyly 4 kandydatki na stanowisko Stażysty _

docelowo główny księgowy. Jedna z kandydatek rrie spełniła wymagań podstawowych
(brak wymaganego okresu doświadczenia w księgowości)'

Dalsze zadania Komisji po1egały na dokonaniu oceny kandydata pod względem

posiadanego wykształcenia, kwali1ikacji i uprawnień, przyznaniu przysługujących z tego

tytułu punktów oraz obliczeniu ich sumy zgodnie z w/w R ozporządzeniem '

Do II etapu naboru konrisja rekrutacyjna zakwalil_lkowała 3 kandydatki, którym

przyznano wymięnione warlości punktowe za posiadane dośrł'iadczenie zawodowe.

Przewodniczący :

Członkowie :

2.

4.

5.

3.



Przewodniczący 
1) mł. bryg. Roman Matecki .....'..

Członkowie : 2) mł. bryg' Marek Kolenda ''...
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3) mł. ogn. Dorota Reterska ..'..?Btęińł........'...'..


