
UCHWAŁA Nr .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868 z późn.zm.) oraz art. 49 ust
1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 160 z poźn. zm.) i § 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 przedsiębiorcą 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) uchwala się, co następuje:

§ l.Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący

2) Wojciech Rychter- członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec -  członek



Zarząd Powiatu w Sierpcu 
na podstawie Uchwały Nr 711.134.2018 

Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 marca 2018r. 
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Sierpcu, ul. J. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z poźn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393), oraz Regulamin Konkursu.

I. Wymagane kwalifikację kandydata:
1) wykształcenie wyższe,
2) wiedza i doświadczenie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na 

kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe.
1) wykształcenie prawnicze, ekonomiczne bądź uprawniające do wykonywania zawodu lekarza.

III. Wymagane dokumenty;
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z pisemną koncepcją pracy na stanowisku 

objętym konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, w tym na stanowisku kierowniczym tj. świadectwa pracy 

w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł albo w razie pozostawania w zatrudnieniu - 
zaświadczenie,

4) życiorys (CV) z opisem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowre kandydata,
6) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona 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 kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta 
z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci winni składać dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagany staż pracy i dorobek 
zawodowy w oryginałach bądź kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Na prośbę 
komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach, umieszczając na nich swoje imię, 
nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ”, w terminie 30 dni od 
daty ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu (liczy się data wpływu do sekretariatu urzędu) na adres:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu 
ul. Świętokrzyska 2a 

09-200 Sierpc
O terminie i miejscu posiedzeń Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert. 
Kandydaci mają możliwość zapoznania się (do wglądu) z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, 
organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego w Wydziale Oświaty i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9 w godz. 7.30 -  15.30. Przygotowane materiały^sąi^dnakpwe dla 
każdego zgłoszonego kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzysSeT^Jil 
teł. 24 275 91 22

Jan Last


