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Prezydent Miasta Kalisza
Ogłasza nabór na stanowisko

Komendanta Straży Miejskiej Kalisza

Wymagania formalne dla kandydatów:

a) Wymagania niezbędne

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe, 
• minimum 5 lat stażu pracy ogółem w tym staż  określony w art. 6 ust. 4 pkt. 1 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
• posiadanie  pełnej  zdolności  do czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw 

publicznych,
• brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z 

oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe i  umyślne  popełnione 
przestępstwo, posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

• brak  kary  zakazu  pełnienia  funkcji  związanej  z  dysponowaniem  środkami 
publicznymi,

• uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  stanowisku  Komendanta  Straży 

Miejskiej, udokumentowany aktualnymi badaniami lekarskim w zakresie sprawności 
fizycznej i psychicznej oraz oceną psychologa, 

Zakres zadań na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej Kalisza:

Straż Miejska Kalisza jest jednostką organizacyjną miasta Kalisza. Celem jej działania jest 
ochrona  porządku  publicznego  na  terenie  miasta  z  poszanowaniem  godności  i  praw 
obywateli. Komendant kieruje Strażą, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
za całokształt jej działalności. 
Szczegółowych  informacji  na  temat  funkcjonowania  Straży  Miejskiej  Kalisza  oraz  zadań 
Komendanta można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kaliszu pod numerem te. 62 – 7654- 
340.

Wymagane dokumenty:
 curriculum Vitae,
 dokument potwierdzający wymagane wykształcenie,
 dokument potwierdzający wymagany staż pracy,
 zaświadczenie lekarskie oraz ocena psychologa, 



 uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
 koncepcja  pracy  na  stanowisku Komendanta  Straży  Miejskiej  a  także  wizję  realizacji 

zadań Straży,
 opinię o pracy z ostatnich dwóch lat,
 oświadczenia potwierdzające: 

• posiadanie  pełnej  zdolności  do czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni  praw 
publicznych,

• brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z 
oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe i  umyślne  popełnione 
przestępstwo, posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

• brak kary zakazu pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami 
publicznymi,

• uregulowany stosunek do służby wojskowej,
• obywatelstwo polskie,

Kandydat jest zobowiązany do zgłoszenia się na rozmowę z Komisją w ustalonym  terminie. 

Prezydent Miasta Kalisza zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury naboru bez podania 
przyczyny.

Oferty, w zaklejonej kopercie opisanej „ nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej 
Kalisza”,  należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w Wydziale  Organizacyjnym – 
Ratusz II piętro - pok. 52  w terminie do 28 lutego 2011r.. Oferty, które wpłyną po wyżej 
określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje 
data stempla pocztowego. 

Informacja  o  wynikach  postępowania  konkursowego  zostanie  umieszczona  na  stronie 
internetowej  Biuletynu Informacji  Publicznej  (www.bip.kalisz.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego i tablicy Straży Miejskiej Kalisza.  

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, 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 (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.  926 z późn. zm.)  oraz ustawą z dnia 21 
listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458).


