WÓJT GMINY PRZYŁĘK
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Przyłęk
Konkurs przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego
2012r w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r, poz. 182), ustawę
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217) oraz Regulamin
Komisji Konkursowej.
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINY PRZYŁĘK
2. Zasady udostępniania materiałów informacyjnych:
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Przyłęk (pok. nr 4).
3. Wymagane kwalifikacje kandydata określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217), t j:
1) wykształcenie wyższe – preferowane w zakresie zarządzania w służbie zdrowia;
2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
Kierownika;
3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
Kierownika SP ZOZ Gminy Przyłęk;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów;
6) zaświadczenie o niekaralności;
7) kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania

konkursowego na stanowisko Kierownika SP ZOZ Gminy Przyłęk.
5. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
1) wymagane dokumenty aplikacyjne w formie papierowej kandydaci zgłaszający się
do konkursu składają w sekretariacie (pokój nr 4) Urzędu Gminy w Przyłęku lub za
pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy w Przyłęku
Przyłęk 30
26-704 Przyłęk
w zaklejonych kopertach; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko
oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Przyłęk”,
2) termin składania dokumentów: do dnia 10 kwietnia 2014r. do godz. 15.00.
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Przyłęku. Dokumenty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
6. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Ustala się termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 30 kwietnia 2014r.
7. Informację dodatkowe:
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę
Gminy w Przyłęku Uchwałą Nr 260/XXXX/14 z dnia 31.01.2014r.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach
konkursu w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
Informacja o wyniku konkursu i wyborze kandydata na stanowisko Kierownika SP
ZOZ w Przyłęku zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przyłęku oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie SP ZOZ.
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