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      SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W KOZIENICACH UL. AL. WŁADYSŁAWA 

SIKORSKIEGO 10 OGŁASZA 
KONKURS NA STANOWISKO 

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 
 

          Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o : 
- § 49  ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r.( Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 

654 z późn. zm.),  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r w sprawie sposobu 

przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym  
niebędącym przedsiębiorcą ( Dz.U. z 2012r, poz.182 z późn. zm.) oraz  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym  przedsiębiorcą ( Dz. U. poz. 1957). 

 
I. WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA: 
 
   1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie 

medycyny, 
   2) co najmniej 8- letni  staż pracy w zawodzie lekarza, 
   3) 5- letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. 
   4)  ukończone studia podyplomowe w zakresie zarzadzania w ochronie zdrowia.  
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
   1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z numerem telefonu 

i adresem poczty elektronicznej, celem poinformowania o czynnościach związanych z 
postępowaniem konkursowym, 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 
stanowiska, 

3) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – świadectwa pracy ( w razie gdy 

stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu 
     wystawione przez pracodawcę  ( w razie gdy stosunek pracy trwa), 
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 
    kandydata, 
6) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej 

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 postepowania konkursowego na dane stanowisko. 
 
Kandydaci powinni składać dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach, bądź 
kopie poświadczone  za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
 



III. TERMIN SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 

1.Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zaklejonych kopertach umieszczając 
na nich swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego z adnotacją: 

 
„ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”. 

 
w terminie 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu  
Informacji Publicznej SP ZZOZ w Kozienicach  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie                 
SP ZZOZ. 

 2. Oferty  należy składać: 
       1) osobiście w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ul. Aleja Władysława Sikorskiego 10, od 
poniedziałku do piątku  w godz.7:30 do 15:05. 

       2) przesłać pocztą na adres Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej  
w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Al. Wł. Sikorskiego 10. 

 
         O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów 
do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. 

     O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani  
indywidualnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.                                               
Kandydaci mają możliwość zapoznania się z informacjami o stanie prawnym, 
organizacyjnym i ekonomicznym SP ZZOZ w Kozienicach, w siedzibie podmiotu przy 
ul. Al. Władysława Sikorskiego 10. (Sekretariat Szpitala). 

 
 


