
Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.3.2018 
Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 17 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, 

ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorącą (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 182 ze zm.), ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie 
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew

Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, 
organizacyjnym i ekonomicznym:
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie - jednakowe dla wszystkich kandydatów 
są udostępniane przez p.o. kierownika do wglądu w siedzibie SPZOZ w Łaskarzewie 
w godzinach od 8:00 do 14:00.

Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie

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. kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane od kandydatów dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania 
zawodu, dokument potwierdzający to prawo;



3. opisany 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;
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie o następującej treści: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb procesu 
rekrutacji -  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 15:00 
osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Łaskarzew w godzinach pracy urzędu lub za 
pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miasta Łaskarzew,
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie, ul Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 
32, 08-450 Łaskarzew”
W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łaskarzew. 
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania zgłoszeń.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Miasta


