
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
63 - 400 ostrów Wielkopotski, ul. Batorego 21

tet. ó2 332 42 90 sekretańat 6Ż 33z 4Ż 60 fax 6Ż 33Ż 4? 95

http://www.ostrow.psp.wtkp.pt/ e-mait:kppspostrow@psp.wtkp.pt

PZK.K.IIrc.I.Ż.Ż020 ostrów Wielkopolski, dnia 10 stycmia 2020 roku

Komendant Powiatowy Panstwowej StraĄ Pożamej poszukuje kandydatów i
kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw: organizaryjno - kadrowych w Wydziale
' ds. Kontr'olno-Rozpoznawczych i Kadr

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce rvykonywania pracy: ostrów Wielkopolski

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa
Państwowej Strazy Pożamej
ul. Stefana Batorego 2l
63_400 ostrów Wielkopolski

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od

7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki,

Wymagana dyspozycyjność * na potrzeby urzędu w r,łyjątkowych prąpadkach
wykonyrranie pracy w godzinach nadliczbowych (czas pracy poza normatywem

będzie rekompensowane wyłącznie czasem wolnym)
Wyjazdy sfużbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw Ę.,
Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
oświetlenie naturalne i sźucme,
Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
Stres związany z kontrolami prowadzonymi przęz orgarry zewnętrme i wewnętrzne,
Narzędzia i materiĄ pracy - komputeą kserokopiarką drukarka, skaner, niszczarka
i inne urządzenia biurowe,

. Stanowisko pracy z|okallzowane jest na I piętrze budynku,

. Budynek Komendy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: l
brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych rucf|ło, l
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btak oznaczeńdla osób niewidomych, brak specjalisty cznych urządzeh
umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosły szącym i gfuchoniemym.

zAKREs ZADAŃ
. Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekrętariatu Komendanta Powiatowego'
. Otganizacja narad i odpraw sfużbowych z udziałem Komendanta Powiatowego,
. Sporządzanie sprawozdań i analiz natęmat stanowiska pracy,
. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami teczek osobowych strażaków

i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP,
. Prowadzenie rejestrów i ewidencji, m.in.:

- list obecności,

- urlopów i zwolnięń lękarskich'

- dziennikakorespondencyjnego,

- skarg, zażaleńiwniosków,

- zatządzefi, rczkazów, decyzji, wlycznych itp. Komendanta Powiatowego PSP
oraz organów nadrzędnych'

- wyjŚć strażaków i pracowników w godzinach sfużbowych'

- informacji wewnętrznych i ' innych niezbędnych dla prawidłowego

funkcj onolvahia Komendyo
. Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej oraz

przygotowywanie zbiorczych analiz i wniosków z zakresu działania wzędtt'
. . Ewidencj onowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
. Redagowanie standardowych pism i przepisywanie zleconych tekstów,
. Archiwizowanie dokumentów sporządzanych i opracowywanych w ramach

zaj mowanego stanowiska.

wYMAGAltIA NIEZBĘDNE

. Wykształcenie: średnie

. Znajomość przepisów z zakresu PSP, ochrony przeciwpożarowej, sfużby cywilnej'
postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych'
samorządu terytońalnego i dostępu do infonnacji publicznej'

. Znajomość obsfugi komputeruiurządzeilbiurowych (majomość pakietu MS office
w szczególności w zakresie programu Word i Excel)'

. Zdolność analĘcmego myślenia i formułowania wniosków,

. Prawo jazdy kat, B,

. Posiadanieobywatelstwapolskiego,

. Korzystanie z pełni praw publicznych,

. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

. Wykształcenie: wyższe na jednym z kięrunków - administracja, prawo.

. Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej.
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DoKUMENTY I oŚwIADczENIA NIEZBĘDNE

. ŻycioryslCY i list motywaryjny

. Kopie dokumentówpotwierdzających spełnieniewynaganianiezbędnego

w zakresie wykształcenia
. Kopie dokumentówpotwierdzających spełnieniewymaganianiezbędnęgo

w zakresię doświadczenia zawodowego / stażu pracy

. Kopia dokumenfu potw\eńzĄącego posiadanie prawa jazdy kat' ,,B" '

. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego _ załącmik nr 1,

. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

naboru _ załącznk tt 2,

. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicmych _ z ałączrtik nr 3 ,

. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyŚlne przestępst'wo lub

umyślne przestępstwo skarbowe - załącnik nr 4'

. oświadczęnie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów

postępowania kwalifikaryjnego * załącznik nr 5 .

DoKUMENTY I oŚwIADczENIA DoDATKowE

. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawnośó _ w przypadku

kandydatek/kandydatów, zamierzający ch skorzystać z pierwszeństwa w

zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdąsię w gronie najlepszych
' kandydatek/kandydatów,

. Kopie dokumentówpotwierdzających spełnieniewymaganiadodatkowego

w zakresie wykształcenia,
. Kopię dokumentów p otvvierdzających spełnienie wymagania dodatkowego

w zakresie doświadczenia zawodowego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DoKtJMENTÓw

. Dokumenty ru|eży złoĘó do:Ż4.0l.Ż!2o r.,

. Decyduje data wpĘvru / osobistego dostarczenia oferty do Komendy,

. Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pozamej

ul. Stefana Batorego 21

63-400 ostrów Wielkopolski
. wymaganę dokumenty naleĄ składać w sekretariacie Komendy (I piętro) od

poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 oferty otrzymane po terminie

i niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpaĘ'wane'

W dokumentach aplikacyjnych na\eĘ podać dane kontaktowe - adres do

korespondencji, adres e-mail, numęr telęfonu). Dokumenty należy składać

w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,oferta pracy w sfuŹbie cywilnej_ imię
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DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodrie zart. 13 ust. 1i2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady

aE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w rułiązkll
z przettłarzariem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych

oraz uchylenia dyrekĘwy g5/46/wE (RoDo), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant
Powiatowy Pan9twowej Stra:ry Pozamej ( 63_400 ostrów Wielkopolski, ul. Stefana

Batorego 2t , tel: 62 332 42 60, e-mail kppspostrow@psp.wlkp.pl ).
2' W Komęndzie Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim lłyznaczony został

Inspektor Ochrony Danych: ( 6l-7 67 Poznafi, ul. Masztalarska 3, tel.: (61) 22-20-

585' kontakt ęlektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod|.
3' Pani/Pana dane osobowe będą przelvłarzane w celu przeprowadzenia postępowania

rekrutacyjnego o przyjęcie do pracy w Komendzię Powiatowej PSP w Ostrowie

Wielopolskim, podstawą prawną ptzetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo'
tozpotządzenie MsWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuzby w Państwowej Snazy Pozarnej (Dz.2018,
poz.672 ).

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: nie dotyczy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechow1rrane do momentu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie do pracy.

ó. -Pani./Pana dane osobowe nie będą ptzekazylvane do pństwa trzeciego lub
organizacj i międzynarodowej.

7. Przysfuguje Pani,{Panu prawo do Żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wob ec przetwarzania.

8. W zakresi e przętwarzauia danych osobowych, gdzie podstawą prawną jest

wyłącznie zgoda, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzalie
danych w dowolnym momencie, bez wpŁywu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody.wyrażonej przed jej cofirięciem;

9. Posiada Pani,/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest

Urząd ochrony Danych Osobowych (00-l93, Warszawa, ul. Stawki 2, tel.22 53I 30
00, fax. 22 531 03 0l, e-mail: karrcelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pant/Pan, Że

przetw ar zanie narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Pani{Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

koniecznym do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 i jest dobrowolne.
Konsekwencją nię podania danych osobowych będzie brak możliwości
przeprowadzenia procesu kwalilrkacyjnego o przyjęcie do pracy'



INNE INFORMACJE:
. W miesiącu poptzedzajĄcym datę upublicznienia ogłoszenia wskaznik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych' nie wynosi co
naj mniej 6%.

. Proces naboru składa się z III etapów:
Etap I - weryfikacja otrzymanych ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych
zawartych w ogłoszeniu,
Etap II - test wiedzy obejmujący znajomość przepisów z zakresu PSP, ochrony
przeciwpożarowej, sfuzby cy'rvilnej, postępowania administracyjnego, ochrony danych
osobowych, samorządu terytorialnego oraz dostępu do informacji publicznej. Test
zawiera 20 pytań, czas trwania tesfu 25 minut, liczba możliwych do uzyskania punktów
wynosi 20. Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia testu wiedzy wynosi 11
puŃtów.
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna w zakresie obejmuj ącym 4 obszary tematycznę:

- umiejętność przekazywanla, odbierania i rozumienia informacj i w mowie i piśmie
oraz mer}.toryczna poprawność' kompletnośó, młięzłośÓ i styl wypowiedzi,

- motywacja do podjęcia pracy w Kcrpusie Sfużby Cywilnej w KP PSP'
- przygotowanie merytoryczne: umiejętność redagowania pism w aplikacji Word oraz

obsfugi arkuśza kalkutacyjnego Excel (wszyscy kandydaci otrzymują jednakowe
zadaniapraktycme),

- umiejętność planowania i organizowania pracy.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona indyrłidualnie z kandydatami

(punktowana będzie w skali l-l0 ptzez kłŻdą z osób wchodzących w skład komisji
rekrutacyj nej ).

W rozmowie kwalifikacyjnej vczestniczyĆ, może również komendant powiatowy.
. Planowany termin zatrudnięnia to I dekada lutego 2020 roku.
. Wynagrodzenię brutto wynosić będzie około 2600 zł.

' Praca na powyŻszym stanowisku jest na czas określony' tj. na okres zastępstwa osoby
zajmującej to stanowisko i jednocześnie przebyvającej na dfugotrwĄm zwolnieniu
lekarskim (spodziewany czas powrotu ze zwolnienia to okres ok. 18 miesięcy).

. ofeńy złożone po terminie lub które nie zawieĄąkompletu dokumentów lub nię
spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu, wyklucza się z dalszej
procedury naboru.

. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II ltlb IIl omacza
rezygnację zudziafu w postępowaniu.

. Dokumenty (list moĘwacyjny' lfciorys, kopie dokumentów i oświadczenia) muszą byó
opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

' Wymagane załączniki do ogłoszenia o naborze do pracy w sfużbie cywilnej dostępne są
na stronie internetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pV, lub w sekretariacie Komendy
Powiatowej PSP w ostrowie wkp., ul. stefana Batorego 21 w dni robocze w godzinach od 730dor53o. 
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Informacje o poszczególnych wynikach etapów naboru i końcowego wyniku naboru

zostaną zamieszczaie w siedzibie komendy, w Biuletynie Informacji Publicznej
komendy, na stronie intemetowej KP PSP w ostrowie WlĘ.:
http ://www. ostrow'pso.wlkp.p_Ł
Na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego kaŹdemu z kandydatów, k1órzy

złoĄli ofertę nadany zostanie indywidualny numer idenĘfikacyjny, o którym zostanie

poinformowany,
Informacja o wyriku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
DokumenĘ kandydatki/kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu

rekrutacyjnym zostaną dołączone dojego ak1 osobowych
DokumenĘ aplikacyjpe pozostałych kandydatówo można odebrać w Wydziale
kontrolno-rozpoznawczym i kadr w KP PSP w ostrowie Wielkopolskim do 3 miesięcy
od daĘ zakończenia naboru' Dokumenty nieodebrane zostaną komisyj nie zlńszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale kontrolno-rozpoznawczym i kadr
KP PSP w Ostrewie Wielkopolskim, nr tel.: 62 332 42 63.


