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Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej

w Jastrzębiu

Konkurs przeprowadza się w oparciu ustawę z dnia 15 kwietnia 2oll r. o działalnoŚci

leczniczej (tj. Dz.IJ. z Żo1'3 r., poz. 2l7 z pćrźn- rrl.) araz Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektore stanowiska

kierownicze w podmiocie |eczntcrym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z2o|2 r., poz. 182)

i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu ul. Zielona 68,

26-502 Jastrząb,

Ż. Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu,

3. Zasady udostępniania mateńałów informacyjnych;
MateriĄ informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZoZ
w Jastrzębiu kandydaci mogą uzyskać w siedzibie sP Zoz w Jastrzębiu w godzinach

pracy zakładu, po uprzedńm skontaktowaniu się z p.o. KierownikaSP ZoZ w Jastrzębiu

tel. l48l 6284017,

4. Wymagane kwalifikacje kandydata określone w alŁ 46 ust. 2 ustawy z dnia
15 lrwietnia 20l1r. o działalności leczniczej (Dz.U.z2ol3 r.' poz.2l7 z późn. zm.):

1) wykształcenie wyższe;
Ż) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowią.zków

Kierownika;
3) co najmniej pięcioletni strrż pracy na stanowisku kierowniczym albg ukończone sfudią

podyplomowe na kierunku zarządzane i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) kandydat nie został prawomocnie skazany 7nprzestwstwo popełnione umyślnie.

5. Dokumenty wymagane od kandydatów:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego

stanowiska ' a kandydaci na stanowiską z którymi wiąze się posiadanie prawa

wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (kopie);

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) inne dokumenĘ w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe

kandydatą kopie świadectw pracy dokumentująpych lvymagany staz pracy;

5) kopie dokumentow, o których mowa pkt 2 i 4' powinny byó poświadczone za

zgodnośó z oryginałem przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji
konkursowej kandydat jest obowią,zany przedstawić oryginĄ dokumentów;

6) zaświadczenie o niekaralności;
7) kandydat zglaszający się do konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzaria postępowania

konkursowego na stanowisko Kierownika SP ZaZ w Jastrzębiu zgodnie z ustawą
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z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r.
Nr 10l, poz.926 zpóźn. nrl.);

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;

9) pisemnąkoncepcję funkcjonowania SP ZoZw Jastrzębiu;

6. Miejsce i termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne w formie papierowej kandydaci zglaszający się do

konkursu składają w sekraariacie (pokoj m 14) Urzędu Gminy w Jastrzębiu
w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres

Urząd Gminy w Jastrzębiu
Pl. Niepodlęłości 5,2Gls02 Jastruąb

w zaklejonych kopertach, na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz
adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: ,rKonkurs na
stanowisko Kierownika Samodzielnęo Publicznęo Zakładu opieki Zdrowotnej
w Jastnębiu'';

2)termin składania dokumentów: do dnia 9lipca 20l5r. do goda 15.30.

Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jastrzębiu. Dokumenty złozone po

terminie nie będą rozpatrywane.
7. Przewidywany termin rozpatlzenia zgłoszonych kandydatur:

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydafur: do 30 dni od ostatniego dnia

składania ofert.

8. Informacja o warunkach socjalnych:
Istnieje mozliwośc zapewnienia przez podmiot lecz.nlczy mieszkania 2-pokojowego
znajdującego się w budynku SP ZoZw Jastrzębiu.

9. Informacjedodatkowe:
Postepowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę

Gminy w Jastrzębiu UchwaĘ Nr Yl29lŻal5 z dnia 27 lutego 20l5r. w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu.

o terminie i miejscu przeprowadzenia rozrrrów kwalifikacyjnych Ęandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie - pisemnie.

Kandydaci biorący udńał w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach
konkursu wterminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.

Z wybranym kandydatem moze być 7awarty stosunek pracy na podstawie umowy

o pracę na okres 6 lat.

Jednocześnieuprzedza się o mozliwej likwidacji sP Zoz w Jastrzębiu w terminie, ktory

będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy w Jastrzębiu w celu utworzenia Niepublicznego
Z aHadu Opieki Zdrowotnej .

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomoŚci

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jastrząb i tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy w Jastrzębiu oraz tablicy informacyjnej w siedzibie sP zoz.
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