
ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznego Zakładu
opieki Zdrowotnej w Fałkowie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w zwlqzku z art.49 ust. 2 ustawy z dnta 15 kwietnia
20|1 r, o działalności lęczniczej ( t1. Dz' U. z 20|8 t. poz. 160 z późn, zm.) w związku z

$ 4 ust. 1 pkt 3 tozporządzetia Ministra Zdrowla z dnia 6 lutego 20|2 r. w sprawie
sposobu przeprowadzanla konkursu na niektóre stanowiska kierownlcze w podmiocie
Ieczntczym nie będącym przedsiębiorcą ( t.j. Dz. U. z 2018 t. poz, 393) oraz Regulaminu
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego ZaŁJadu opieki
Zdrowotnej w Fałkowie opracowanego iprzyjętego ptzez Komisję Konkursowę powołaną
uchwałą Nr VI/58/20l9 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 kwietnia2019 r,

Gmina Fałków ogłasza konkurs
na dyrektora Publicznego Zakładll opieki Zdrowotnej w Fałkowie,

ul. Zamkow a 24. 26.260 Fałków

1. Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi
określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnta 15 kwietnia 20II r. o działalnościleczniczej (tj
Dz. U . z 2018 r., poz. 160 z późn. zm,) tj.:

1) posiadaó wykształcenie wyzsze,
2) posiadać wiedzę i doświadczęnie dające rękojmię prawidłowego wykonywania

obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej S-letni staz pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone

studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni stazpracy,
4) nie być prawomocnie skazani zaprzestępstwo popełnione umyślnie.

2. Kandydacizgłaszający się do konkursu winni złożyć następujące dokumenĘ:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
%) zyciorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do

zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzaj ących wymagany staz pr acy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie określonych w ust. 1 pkt 3 wyrnogów co

do kandydata lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,

6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

7) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opattzoną datą nie

wczeŚniejsząniż miesiąc przed dniem z$oszenia do konkursu,
8) oŚwiadczenie kandydata, ze posiada pełną zdolność do czynnoŚci prawnych tkorzysta z

pełni praw publicznych, nie został' względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku
objętym konkursem otaz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związatych z
dysponowaniem środkami publicznymi. oświadczęnie kandydata o braku prawomocnie
orzeczarrego wobec niego zakant wykonywania zawodu, zawteszenia prawa
wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu
zajmowania określonego stanowiska,

9) oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
przęprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Publiczfiego



ZakJadu opieki Zdrowotnej w Fałkowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvvy 95l46/WE, (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),

10) dokumenty wymienione w ust. f pktf i 5 winny byÓ złoione w oryginale,
11) kopie pozostałych dokumentów muszą być poświadczone za zgodnośó

z orygtnał.em, przy czrym poświadczenie moze byó dokonate przez kandydata. Na
wniosek Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu
oryginały dokumentów.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wyrnagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, na której kandydat
wieszcza imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego z adnotację ,,Konkurs
na stanowisko dyrektora Publicznego Zalładu opieki Zdrowotnej w Fałkowie, ul.
Zamkowa 24,' nalezy składaÓ w Urzędzle Gminy w Fałkowie, l|, Zamkowa la lub
listownie na adres Urzędu w terminie do dnia 27 majz 2019 roku do godz. 15:00
(decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy w Fałkowie).

2) Aplikacje, które wpłyną po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Informacje dodatkowe:

1) Postępowanie konkursowę przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przezPtadę
Gminy w Fałkowie. o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostanq
powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin
rozpatrzenia zgjoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

2) Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy
roszczenia o zatrudnienie na stanowisku dyrektora Publicznego Zal<ładu opieki
Zdrowotnej w Fałkowie.

3) Materiały informacyjne o stanie prawnym' organizacyjnym i ekonomicztym zakładl
dostępne są w siedzibiePZOZ w Fałkowie ul. Zamkowa24.

4) Preforowani będą kandydaci Z pfawem wykonywania zawodu lekarza, którzy
udzięIac będą świadczeń zdrowotnych w Publicznym Za\<ładzie opieki
Zdrowotnej w Fałkowie.

opracowano i przyjęto na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 14 maja 20t9 r.
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