
Załącznik do Zarządzenia Nr ……….. 
Prezydenta Miasta Kalisza 

z dnia …………….. 

 

Prezydent Miasta Kalisza 

ogłasza konkurs na wolne stanowisko 

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu 

ul. Tadeusza Kościuszki 6, 62-800 Kalisz 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem: 

 

1) niezbędne: 

 obywatelstwo polskie, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

 posiadanie następujących kwalifikacji: 

a) jest lekarzem i posiada specjalizację wskazaną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny 

mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

 

b) posiada tytuł magistra i dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji 

zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 27 maja 2010r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi 

posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra, 

 

 postawa obywatelska dająca rękojmie należytego wykonywania zadań pracownika 

organu państwowego, 

 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,  

 brak kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, 

 

2)  dodatkowe: 

 5-letni staż pracy,  

 doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,  

 studia podyplomowe w zakresie zarządzania,  

 umiejętność organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, odporność na stres, 

kreatywność, sumienność, umiejętność zarządzania finansami, 

 znajomość przepisów prawnych dotyczących: działania Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, organizacji pracy stacji sanitarno-epidemiologicznej, finansów 

publicznych, samorządu powiatowego, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu 

postępowania administracyjnego,  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 

Do głównych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu będzie 

należało wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pełnienie funkcji Dyrektora Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu.  



Statut Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kaliszu oraz Regulamin 

Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu znajduje się na 

stronie internetowej bip.psse-kalisz.pl.  

 

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 

 

 wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór  

  kwestionariusza można pobrać na stronie www.bip.kalisz.pl), 

 list motywacyjny, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje 

zawodowe,  

 koncepcja pracy na stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Kaliszu,  

 oświadczenia kandydata  potwierdzające : 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,  

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw 

publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

c) brak kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  

d) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym,  

 oświadczenie o dopełnieniu obowiązku wynikającego  z art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy  

z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( dotyczy osób 

urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.) 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych”. 

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie,  

z dopiskiem „Oferta na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Kaliszu”.  

 

Termin składania ofert:  do 27 marca 2015r. 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz) –  

 Wydział Organizacyjny, pok. 52, 

 

Jednocześnie informuje się że Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu 

powołuje Prezydent Miasta Kalisza po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Kaliskiego,  

za zgodą Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na okres 5 

lat.  

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego 

zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie 

rozmowy kwalifikacyjnej.  

 


