
Działając na podstawie art. 11 ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (Dz.U z
2006r. Nr 122, poz. 851 z późno zm)

STAROSTA ŻUROMIŃSKI

ogłasza, że rozpoczyna postępowanie konkursowe mające na celu powołanie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie

pełny

wymiar etatu

1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego
2) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje:

a) jest lekarzem i uzyskał, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizacje przewidzianą w wykazie
specjalizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy o Państwowej inspekcji Sanitarnej tj. zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach
medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2010.107.683)

lub

b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskał dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań
Państwowej Inspekcji Sanitarnej , które określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 maja 2010 r.w
sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł
zawodowy magistra (Dz.U.2010.98.635 ze zm.).

4) swoją postawą obywatelską daje rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego;
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślenie.

2. Wymagania dodatkowe

Znajomość ustawo Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o finansach publicznych i
innych aktów normatywnych w zakresie działalności merytorycznej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy o
zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego określonych w ustawie z dnia

14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2006.122.851 ze zm) oraz przepisach odrębnych.

4. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
6) zaświadczenie . lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
7) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k. o nie karalności
8} Pisemna koncepcja zarządzania Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Żurominie na lata

2011-2016.

Dokumenty, o których mowa w pkt.1,2, 5,7 winny być opatrzone czytelnym podpisem kandydata.



5. Informacje dodatkowe

Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego i następuje na okres 5 lat zgodnie z art. 11 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (. Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późnozm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: rr Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".

Brak przedmiotowego zapisu będzie uzupełniany w trakcie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu
i dopiskiem: "Dotyczy postępowania na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żurominie.

w terminie od dnia 27.07.20Ur. od godz. 7.30. do dnia OS.OS.20Ur. do godz. 15.30.,

osobiście w urzędzie Starostwa (sekretariat - pokój nr 32) lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe
w Żurominie, PI. Piłsudskiego4, 09-300 Żuromin.

TERMIN UWAŻA SIĘ ZA ZACHOWANY JEŚLI: dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do Starostwa
Powiatowego w Żurominie tj. do sekretariatu. Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

Informację o terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej
dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie lub na stanowisku ds.
kadr i szkoleń I piętro pok. Nr 25 Starostwa Powiatowego w Żurominie tel. 23 657 47 00 wewn. 2S

ponadto

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa (adres strony internetowej: www.zuromin-powiat.home.pl) oraz
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie będzie upowszechniona informacja o wyniku
postępowania. .
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