Uchwała Nr 133.273.2014
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 217) oraz § 9 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 2012 r., poz.182)
Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:
§1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lesku w treści stanowiącej załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Powiatu Leskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 133.273.2014
Zarządu Powiatu w Lesku
z dnia 10 lutego 2014 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Lesku działając na podstawie art. 49 ust 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ogłasza
konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lesku, przy ul Kazimierza Wielkiego 4, 38-600 Lesko.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2
ustawy o działalności leczniczej. Osobą przystępującą do konkursu może być więc osoba
która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
dyrektora;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska
dyrektora SP ZOZ;
c) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
e) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
f) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt. 3 ogłoszenia;
g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
h) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności
kierowniczym;

do pracy na stanowisku

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
dyrektora SP ZOZ w Lesku.
Kopie dokumentów, o których mowa w lit. e), powinny być poświadczone przez kandydata za
zgodność z oryginałem; na prośbę Zarządu Powiatu w Lesku lub komisji konkursowej
kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Kandydaci

podczas

posiedzenia

komisji

konkursowej

będą

zobowiązani

do zaprezentowania koncepcji zarządzania SP ZOZ w Lesku oraz znajomości zasad organizacji,
finansowania i zarządzania w służbie zdrowia, a w szczególności przepisów ustawy
o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku

umożliwi

kandydatom dostęp do informacji o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP
ZOZ w Lesku, przy ul. K. Wielkiego 4.
Oferty powinny być złożone w terminie do 17 marca 2014 r. na adres: Starostwo Powiatowe
w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty
do Starostwa Powiatowego w Lesku).
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu
kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko dyrektora
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku”.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu
przyjmowania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani
indywidualnie drogą pocztową.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lesku, tel. (13) 493 90 79.
Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

