
 

Dyrektor SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie 

ogłasza konkurs na stanowisko 

 

Zastępcy Dyrektora ds. medycznych SP ZOZ Przychodni Miejskiej  

w Józefowie 
 

Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie art. 49 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o 

działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 163 z późn. zm.), § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. , 

poz.182) oraz  regulaminu konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Józefowie. 

 

Wymagane kwalifikacje kandydata: 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 

1. wykształcenie wyższe medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w 

dziedzinie medycyny; 

2. co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie; 

3. staż pracy co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia 

podyplomowe na kierunku zarządzanie; 

4. prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. dobry stan zdrowia; 

6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; 

7.niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi. 

 

W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest w szczególności 

znajomość: 

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z 

późn. zm.) 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U..z 2016 r., poz.1793); 

3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 186); 

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. 

zm.); 

5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 

z późn. zm.); 

6. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.); 

oraz ich aktów wykonawczych. 

 



Wymagane dokumenty: 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają następujące dokumenty: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

2. kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do 

zajmowania stanowiska; 

3. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu; 

4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV); 

5. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, potwierdzające staż pracy; 

6. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe; 

7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku zastępcy kierownika; 

8. oświadczenie o zgodzie na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych; 

9. oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego celem dostępu 

do informacji niejawnych; 

10.zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie; 

11. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania 

zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania 

zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 

12.oświadczenie o przyjęciu warunków konkursu; 

13. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z 

uczestnictwem w konkursie; 

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”. 

 

Informacja o warunkach pracy na zajmowanym stanowisku: 

1. miejsce pracy: SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie ul. M.C. Skłodowskiej 5/7 

2. stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora ds. medycznych 

3. czas pracy: co najmniej 1/5 etatu. Praca świadczona od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 8:00 do 16:00.  

4. Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę sierpień 2017. 

 

Termin, składania dokumentów upływa z dniem 07.08.2017 r. godz. 15:00 do sekretariatu 

SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie 

ul. M. C. Skłodowskiej 5/7 

05-420 Józefów  

z dopiskiem „konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych”.  

 

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi nie później niż do dnia 

08.08.2017 r. 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie posiedzenia Komisji 

Konkursowej, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.  

Przewidywany termin rozmów z kandydatami 11.08.2017 w Przychodni przy  

ul. M.C. Skłodowskiej 5/7  w Józefowie. 

  



Udostępnienie materiałów informacyjnych 

Postępowanie konkursowe na powyższe stanowisko prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 

2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 1697 z późn. 

zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 

r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w 

podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182). 

 

Wymagane    dokumenty    aplikacyjne:    list    motywacyjny,    szczegółowe    CV    (z  

uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone 

klauzulą: 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  1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

922.). 

 

 

 

Maria Kurcz  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w 

Józefowie 

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5/7 
 


