
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

ogłasza konkurs

na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności

leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) Wójt

Gminy  Gniewoszów  ogłasza  konkurs  na  stanowisko  Kierownika  Samodzielnego  Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Gniewoszowie  ul.  Sarnowska  16  26-920

Gniewoszów

II. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

III. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. Wykształcenie wyższe;

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. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;



2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska 

(m.in. dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, wyciąg KRS lub CEIDG) 

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, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego 

podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 

miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania 

zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub 

zakazu zajmowania określonego stanowiska;

9. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko. 

V. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

1. Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy 

Gniewoszów, pok. nr 12 – Sekretariat w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty na 

adres (decyduje data wpływu do urzędu): Urząd Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 

Gniewoszów, w terminie do dnia 8 maja 2019r.

2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu 

kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w 

Gniewoszowie”.

VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nie przekroczy 14 dni od daty 

zakończenia przyjmowania dokumentów.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Sali nr 13 Urzędu Gminy w Gniewoszowie ul. 

Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie posiedzenia Komisji 

Konkursowej w celu rozpatrzenia kandydatur i wyłonienia kandydata.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie 

podmiotowej www.bip.gniewoszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń SPZOZ w Gniewoszowie.



VII.  Udostępnienie  materiałów  informacyjnych.

1.  Materiały  o  stanie  prawnym,  organizacyjnym  i  ekonomicznym  SP ZOZ  w  Gniewoszowie,

udostępniane będą w pok. nr 12 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920

Gniewoszów  w  godzinach  urzędowania.

2.  Regulamin Konkursu,  przyjęty przez  Komisję  Konkursową dnia  26 kwietnia  2019 roku jest

dostępny  na  stronie  podmiotowej  www.bip.gniewoszow.pl

Wybrany  kandydat  zobowiązany  jest  w  terminie  14  dni  od  daty  przyjęcia  powiadomienia  o

wynikach konkursu pisemnie potwierdzić podjęcie pracy. Brak potwierdzenia podjęcia pracy we

wskazanym wyżej terminie zostanie uznany za równoznaczny z rezygnacją.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

   /-/ Marcin Szymon Gac

 


