
Komenda Powiatowa Pa stwowej Straży Pozarnej
3 - 400 Ostr w Wietkopotski, ul. Batorego 21

tet.62 332.4290 sekretariat 2 33z42.6a fax 2 33Ż4295

http: / I www .ostrow. psp.wtkp. pt/ e-mail: kppspostrow@psp. wtkp. pl

PZK.K. lIl0.4.2.Ż020 ostr w Wielkopolski, dnia 09 czerwcaŻaŻ} roku

Komendant Powiatowy Pafrstwowej Strazy Pozarnej poszukuje kandydatow I

kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw: organizacyjno - kadrowych w Wydziale
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych i Kadr

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego pracownika korpusu służby
cywilnej

Wymiar etatu: I
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ostr w Wielkopolski

Adres urzędu:

Komęnda Powiatowa
Paristwowej Stra Ży P oŻarnej

ul. Stefana Batorego 21

63-400 Ostr w Wielkopolski

WARUNKI PRACY

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

7 3A do 15.30 w siedzibie tut. jednostki,

Wymagana dyspozycyjnoŚć _ na potrzeby urzędu w wyjątkowych przypadkach

wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (czas pracy poza normatywem

będzie rekompensowane wyłą cznię czasem wolnym)
Wyj azdy słuzbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,

Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi araz pracownikami komendy,

oświetlenie naturalne i sztucznę2

Praca ptzy monitorze powy Żej 4 godzin dziennie ,

Stres związany zkontrolami prowadzonymi przęz organy zewnętrzne i wewnętrzne,

Narzędzia i materiały pracy _ komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka

i innę vrządzenia biurowe'
Stanowisko pracy zIokalizowane jest na I piętrze budynku'

Budynek Komendy nie jest przystosowany do potrzeb os b niepełnosprawnych:

brak wind, podjazdÓw, toalet dostosowanych do osob niepełnosprawnych ruchowo'

#-



brak oznaczęrl dla os b niewidomych, brak specjalistycznychwządzen

umozliwiających pracę osobom niewidoffiYffi, niedosĘSzącym i głuchoniemym.

ZAKRES ZADAN
o Prowadzenie kancelarii og lnej i sekretariatu Komęndanta Powiatowego'
. organizacja narad i odpraw sfuzbowych z udziałem Komendanta Powiatowęgo'

. Sporządzanię Spraw ozdan i anaIiz na temat stanowiska pracy,

. Prowadzenie zgodnie z obowi ązującymi zasadami teczęk osobowych strazak w

i pracownikow cywilnych Komendy Powiatowej PSP,

. Prowadzenię rejestr w i ewidencji, m.in.:

list obęcności,

urlop w i zwolnierl lekarskich,

dziennika koresp ondencYj nego,

skarg, zaŻalęn i wniosk w,

zarządze , rozkaz w, decyĄi, wytycznych itp. Komendanta Powiatowego PSP

otazorgan w nadtzędnych,

lvyjś strazak w i pracownikÓw w godzinach słuzbowych,

informacji wewnętrznych i innych niezbędnych dla prawidłowego

funkcj onowani a KomendY,
. Realizowanię zadafi z zal<ręsu planowania pracy Komendy Powiatowej oraz

przygotowyvvanie zbiorczych analiz i wniosk w z zakresu dziaŁania urzędu'

. Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,

. Redagowanie standardowych pism t przepisywanie zleconych tekst w,

. Archiwizowanie dokumęnt w sporządzanych i opracowywanych w ramach

zajmowanęgo stanowiska.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

. Wyk ształcęnie: średnie

. Znajomość przepis w z zalłesu PSP, ochrony przeciwpoŻarowej, służby cywilnej,

postępowania administracyjnego, kodeksu pracy' ochrony danych osobowych,

samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej,

. ZnĄomość obsługi komputęra i utządzeri biurowych (znajomość pakietu MS office

w szczęg lnościw zakresie programu Word i Excel), '

, Zdalność analitycZfięga myślenia i formułowania wniosk w,

. Prawo jazdy kat. B,

. Posiadanięobywatelstwapolskiego,

. Korzystanie z pełni praw publicznych,

. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem Za umyŚlne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe. i

WYN/AGANIA DODATKOWE
I

ł Wykształcęnie: wyŻszena jednym ZkierunkÓw - administracja,prawo.

l Doświadczęnie zawodowe w pracy biurowej
Icctlt 
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DOKUMENTY I oŚw IADCaENIA NIEZBĘDNE
.L. ZycioryslCV i list motywacyjny

' Kopię dokumęnt w potwier dza1ących spełnienie wymagania niezbędnego
w zakresie wykształcenia

' KoPię dokument w potwier dzających spełnienie wymag anianiezbędnego
w zakesie doświadczenia zawodowego l staŻupracy

' Kopia dokurnentu potwierdzająceeo posiadanie prawa jazdy kat. ,,B,,,
' oświadczęnie o posiadaniu obywatelsfwa polskieg o * załącznik nr 1,

' oświadczęnie o wyrazęniu zgody na przetv,aruanie danych osobo}vych do cel w
naboru * załącznik nr 2,

' oświadczenie o korzystaniu z pełnipraw publicznych * załącznik nr 3,

' oŚwiadczenię o nieskazaniuprawomocnym wyrokie m Zaumyślne przestępstwo lub
umyŚlne przestępstwo skarbowe * zaŁącznik nr 4,

' oświadczenie o zgo dzie na publikację wynikÓw poszc zegolnych etap w
postępowania kwalifikacyjneg o _ załącznik nr 5.

DOKUMENTY I oŚW IADCaENIA DoDATKowE

' Kopia dokumentu potwier dzającego niepełnosprawność - w przypadku
kandydatek/kandydat w, zamierzających skorzystać z pierwsze stwa w
zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydateklkandydat w,

' KoPie dokument w potwier dzających spełnienie wymagania dodatkowego
w zakresie wykształcenia,

' Kopie dokument w potwierdząących spełnienie wymagania dodatkowego
w zakr esie doŚwiaclczen ia zaw odowego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DoKUMENTow

. Dokumenty naleŻy złoĘć do: 18.06.20Ż0 r.,

' Decyduje datawpływu / osobistego dostarczenia oferry do Komendy,
. Miejsce składania dokument w:

Kotnenda Powiatowa Parlstwowej Stra ży P oŻarnej
ul. Stefana Batore go 2l
3-400 Ostr w Wielkopolski

' Wymagane dokumenty nalezy skład a w sekretariacie Komendy (I piętro) od
poniedziałku dopiątku w godzinachod 730 do 1530 lubprzesłać na adres komendy.
oferfy otrzymane po terminie i niespełniające wymagari okreś1onych w ogłoszeniu
nie będą rczpatrywane. W dokumentach aplikacyjnych naleŻy podać dane
kontaktowe * adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Dokumenty
naleŻy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,oferta pracy w słuzbie cywilnej_
imidi nazwisko"



DANE OSOBOWE - KLAUZIJLA INFORMACYJNA:

Zgodnie zart. 13 ust. I i2 og lnego Rozparządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 zdnia 27 kwietnia2016 r. w Sprawie ochrony os b ftzycznych w związku
z przetwarzanięm danych osobowych i w Sprawie swobodnego ptzepĘwu takich danych

orazuchylenia dyrektylYy 95 l 46lwB (RoDo), informuję' ze:

1. Administratorem przetwatząącym PanilPana dane osobowe jest Komendant
Powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej ( 63-400 Ostr w Wielkopolski, ul. Stefana

Batorego 2I , tel.: 62 332 42 60, e-mail kppspostrow@psp.wlkp.pl ).

2. W Komendzię Powiatowej PSP w ostrowie Wielkopolskim wyznaczony został

Inspektor ochrony Danych: (6l-767 Poznan" ul. Masztalarska 3, tel.: (6l) Ż2-2a-

5 8 5, kontakt ęlęktron iczny : http ://www.psp.w1kp .pll iod) .

3. PanilPana dane osobowe będą przetwarzanę w celu przeprowadzenia postępowania

rekrutacyjnego o przyięcie do pracy W Komendzię Powiatowej PSP w ostrowie
Wielopolskim, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RoDo,
rozporządzenie MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do słuzby W Paiistwowej StraŻy PoŻarnej (Dz.2018,
poz. 672 ).

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

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momęntu zakonczenia

postępowania rękrutacyjnego o przyjęcie do pracy.

6. PanilPana dane osobowe nie będą przekarywane do paristwa trzeciego lub

or ganizacj i mi ę dzynar odowej

7. Przysfuguje PaniPanu prawo do Żądania od administratora dostępu do treści swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczęnia przetwarzania, vr'nięsienia

sprzeciwu wobec ptzetw arzania.

8. W zakręsie przetwatzania danych osobowych, gdzie podstawą prawną jest

wyłącznie zgoda, posiada PanilPan'prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

danych w dowolnym momencie,bez wpĘwu na zgodność Zptawęm przetwarzania,

kt rego dokonano na podstawie zgody wyrazonej przed jej cofnięciem;

9. Posiada PanilPan prawo wnięsienia skargi doorganu nadzorczęgo, ktorym jest

TJrząd ochrony Danych osobowych (00-193 Warszawa' ul. Stawki2, tel.22 531 30

00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.p1) jezeli UZna Pani/Pan, Że

przetwar zanię narusza przepisy RoDo.
10. Podanię ptZęZ PaniąiPana danych osobowych jest wymogięm ustawowym,

konięcznym do realizacji celu, o kt rym mowa w pl<t. 3 i jest dobrowolne.

Konsekwencją nię podania danych osoborvych będzie brak mozliwoŚci

przeprowadzęnia procesu kwalifikacyjnego o przyjęcię do pracy.

Przetwarzanie podanych prZęZ Pani{Pana danych osobowych ryie będzie podlegało

zautomatyzowanęmu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o kt rym mowa w art.

ŻZust. 1i4lRoDo.



INN{E IFIFORMACJE:
. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnikzatrudnięnia

os b niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumięniu przepis w o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu os b niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

. Proces naboru składa się zIII etap w:

Etap I - weryfikacja otrzymanych ofert pod kątem spełnienia wymog w formalnych
zaw arlych w ogłoszeniu,
Etap II - test wiedzy obejmuj ący znaJomość przepis w z zak'ręsu PSP, ochrony
przeciwpozarowej, słuzby cywilnej, postępowania administracyjnego, ochrony danych

osobowych, Samorządu terytorialnego oraz dostępu do informacji publicznej. Test

zawiera 20 pytari,, czas trwania tęstu 25 minut,liczba mozliwych do uryskania punkt w
wynosi 20. Minimalna liczba punkt w wymagana do zaliczęnia testu wiedzy wynosi 11

punkt w.

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna w zakresie obejmującym 4 obszary tematyczne :

_ umiejętność przekazywania, odbierania i rozvmienia informacji w mowie i piŚmie

or aZ merytor y czna poprawno Ść, komp l etnoś ' zvvięzłoŚć i sty 1 wypow iędzi,
_ motywacja do podjęcia pracy w Korpusie Sfuzby Cywilnej w KP PSP,
- ptzygotowanie merytorycznę: umiejętnoŚ redagowaniapism w aplikacji Wotd araz

obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel (wszyscy kandydaci otrzymują jednakowe

zadania praktyczne),

- umiejętność planowania i organizowania pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona indywidualnie z kandydatami

(punktowana będzie w skali 1-10 ptzez kaŻdą z os b wchodzących w skład komisji

rekrutacyjnęj).

W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyć mozę r wniez komendant powiatowy.

. Wyniki poszczeg lnych etap w naboru publikowane będą w siędzibię orazna stronię

internetowej Komendy Powiatowej Parlstwowej StraŻy PoŻarnej w ostrowie
Wielkopolskim.

. W związku z podjętymi działaniami w celu ograniczenia transmisji koronawirusa

SARS _ CoV - 2 wywołującego chorobę CoVID * 19, w celu osobistęgo dostarczenia

dokumęnt w datyczących naboru do Komendy naleŻy skontaktować się z sekretariatęm

Komendanta Powiatowęgo PSP w ostrowie Wielkopolskim, pod numerern telefonu:

62 332 42 64.
. Poszczegolne etapy naboru odbędą się z zachowaniem ograniczet'r wynikąącychz

obowiązujących w danym dniu przepis w o zapobieganiu zakażenia wirusem SARS-
CoV-2.

. Planowany tęrmin zattudnienia to I dekada sierp nia 2a2O roku.

. Wynagrodzenie brutto wynosić będzie około 2700 zł. I

Praca na powy Ższym stanowisku j est na CZas okreŚlony, tj . na okres zastępstwa osoby

zajmt4ąpej to stanowisko i jednocześnie przebywającej na dfugotrwałym zwolnieniu

lekars$m (spodziewany czas powrotu ze zwo|nięnia to okres ok. 12 miesięcy).
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oferty złaŻone po terminie lub kt re nie zawierają kompletu dokumęnt w lub nię
spełniają wymog w niezbędnych okręślonych w ogłoszeniu, wyklucza się z dalszej
procedury naboru.

Niestawienie się kandydataw Wyznaczonym terminie w etapie II lub III oznacza
rcZy gnację z udziału w postępowaniu.

Dokumenty (list motywacyjny, Życiorys, kopie dokument w i oświadczenia) muszą być
opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Wymagane załączniki do ogłoszenia o naborze da pracy w sfuzbie cywilnej dostępne Są

na stronie internetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pli, lub w sekretariacie Komendy
Powiatowej PSP w ostrowie Wlkp., ul. Stefana Batorego 21 w dni roboczę w godzinach od 730

do 1530.

Informacje o poszczeg lnych wynikach etap w naboru i korlcowęgo wyniku naboru
zostaną zamieszczane w siedzibie komendy, w Biuletynie Informacji Publicznej
komęndY, iltl stronię internetowej KP PSP w ostrowie Wlkp.:
http ://www. oslrow.p sp. wlkp.pl/
Na potrzeby przęprowadzenia procesu rekrutacyjnego kazdęmr Z kandydat w, kt rzy
złażyli ofertę nadany zostanie indywidualny numer identyfikacyjny, o kt rym zostanie
poinformowany,
Informacja o wyniku naboru zostanię zamięszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministr w,

Dokumenty kandydatki/kandydata, kt ry zostanie wyłoniony w postępowaniu
rekrutacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych,

Dokumenty aplikacyjne pozostaĘch kandydat w, mozna odębrać w Wydziale
kontrolno-rozpoznawcrym i kadr w KP PSP w ostrowie Wielkopolskim do 3 miesięcy
od daty zakohgzenia naboru. Dokumenty nieodebranę zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowę informacje mozna uzyskać w Wydziale kontrolno_rozpoznawczym i kadr

KP PSP w ostrorvie Wielkopolskim, nr tę|.: 62 332 42 63.

DANT POWI TOW'
tvEJ STRAŻY oŻARl.Ji:.
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