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oGŁosZENIt
Komendant Powiatowy Państwowei Straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim

ogłasza nabór do służby w Wydziale ds. kontrolno-rozpoznawczych i kadr
na zasadach przeniesienia służbowego

I' Informacie ogóIne

1. Stanowisko docelowe: starsry specjalista
2. System slużby: codzienny
3. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 1 stanowisko
4. Miejsce pełnienia shrŻby: Komenda Powiatowa Państwowej StraĘ Pożarnej w Ostrowie

Wielkopolskim.

IL Zakres zadań wykonywanych na stanowisku to m.in.:

o analizowanie, badanie, ocena i prognozowanie zagtożeń pożarowych i innych
miejscowych zagrożen na terenie powiatu i ustalanie na tej podstawie kierunków
działalności prewencyjnej ;

o katalogowanie obiektów stwarzających pożafowe lub inne miejscowe zagroŻenie jak
również obiektów o szczególnym znaczeniu na terenie powiatu;

. realizowanie czynności kontrolno-rozpo znaułczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i rozpoznawanie imych miej scowych zagrożeń, jak również przygotowy.wanie
Komendantowi Powiatowemu stosownych decyzji, wniosków, wysĘpień Ę. w razie
stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych oraz egzekwowanie właściwego
stopnia ich realizacj i;

. opracowanie i sporządzanie analiz, ocen, sprawozdań i inrrych informacji za zakręsu
ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb własnych, jak również w celu przedstawienia ich
odpowiednim organom, w tym administracji samorądowej;

o koordynowanie wszelkich działań zrlietzających clo poprawy stanu ochrony
przeciwpożarowej' w tym podejmowanych także ptzez inne organy czy instytucje oraz
inicjowanie stosownych programów zapobiegawczych;

o dokładna znajomośó aktualnych przepisów prawnych i irrnych aktów normat1łvnych
obowiązujących w sprawach należących do merytorycznego zakresu działaria stanowiska
pracy.

III. Wymagania podstawowe:

o wyksztalcenie ogólne: wyższe:
o minimalny sta:Ź w sfużbie stałej: 2latai,
o umiejętnośó obsługi komputera ( min. MS office );
o prawojazdy kat. B
o nienagannyprzebieg doĘchczasowej

oraz art.118 ust.l ustawy z dnta 24
z późn. zn.)

sfużby: kandydat niekarany zgodnie z art. I17' st 1.

sierpnia 1991 r. o PSP ( Dz. U. 2018 r. p 1313



IV. Wymagania pożądane od kandydatów:

. odpomośó na sytuacje stresowe;
o dobra organizacja i systematyczność w służbie;
o rzetelnośó, sumierurośó' konsekwentne i dokładne wykonylvanie powierzonych

obowiązków służbowych;
o wysoka kultura osobista;
. znajomośó języka obcego

V. Wymagane dokumenty:

. rapoń o przyjęcie do sfuzby w Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim;
o CV ( uwzględniająee przebieg służby i pracy);
o kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
o oświadczenie o heści: ',Wyażl;m zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

podanych przeze mnie w dokumentach złożonych w postępowaniu w sprawie naboru do
słu:żby na zasadzie przeniesienia służbowego w Komendzie Powiatowej PSP w oshowie
Wielkopolskim na stanowisko: starszego specjalisty, w celu przeprowadzenia
postępowania kwalifi kacyjnego"

VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Termin składania ofeń: 29 marca 2019 roku

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie nalezy:
złożyć osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim
w godzinach od 7.30 do 15.30,
przesłaó drogą pocŹową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Komenda Powiatowa PSP
ul. S. Batorego 21

ó3-400 oshów Wielkopolski

Niezaleźnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę naleŻy opisać podając
IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek ,,Nabór na stańowisko starszy specjalista
w Wydziale ds. kontrolno-rozpoznavłczych i kadr"

VII. lnformacje dodatkowe:

DokumenĘ złożóne po terminie nie będą brane pod uwagę.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach naboru będzie równoznaczne z odrzuceniem jego
ofefty. ofert odrzucone zostaną komis1jnie miszczone.

Dodatkowych informacji udziela Wydział
tel. 62 332 42 63 lub 64

ds. kontrolno-rozilonnułczych i ka&'

KOM



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. l i2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (JE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwipku
z ptzetwuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dy'rektywy 95l46lwB (RoDo)' informuję, że:

1. Administratoręm przr'fiłaruającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
Państwowej StraŻy Pożarnej ( 63-400 ostrów Wielkopolski, ul' Stefana Batorego 21 ,

tet.: 62 332 42 60, ę-mail kopspqslq\^(apspJŁ1Łppl ).
2. W Komendzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim wznaozony został Inspektor

ochrony Danych: ( 6L-767 Poznań ul. MasŹalarska 3' tel.: (61) 22-20-585, kontakt
elektroniczny: http://www.psp'wlkp.ol/iodĄ.

3' Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w
sprawie naboru do słuŻby na zasadach przeniesienia sfużbowego w Komendzie
Powiatowej PSP w ostrowie Wielopolskim, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. a RoDO.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nie dotyczy
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakoirczenia postępowania

kwalifikacyjnego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą ptzekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.
7. Przysfuguje Pani/Panu prawo do żąlana od administmtola dostępu do treści swoich

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.

8. W zakresie przefiłatzania danych osobowych, gdzie podstawą prawną jest wyłącmie
zgoda, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodnośó Z prawem przetwarzanią którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00,
fax. 22 53l 03 01' e-mail: kance1ańa@giodo.gov.pl) jeżeli |rzna Pani/Pan,
że przetwarzarie narusza przepisy RoDo.

10. Podanie ptzez Pani{Parta danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją
nie podania danych osobowych będzie brak mozliwości uczestnictwa w postępowaniu

o naborze.

11. Przetwarzanie podanych przez Pani{Parta danych osobowych nie będzie podlegało

zaltomatyzowanemu podejmowaniu decyzji' w tym profilowaniu, o którym mowa w ań.
22rst.7i4RODO.

KOME'PŃs

bryg.'m


