
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Publicznego ZaWadu
opieki Zdrowotnej w Fałkowie

Na podstawie art' 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art, 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
20II r, o dział.alności leczniczej (t4. Dz. U. z 20t"8 r. poz. 160 z poźn. zm.) w związku z
$ 4 ust. 1 pkt 3 rozpotz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzanta konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
Ieczniczym nie będącym przedsiębiorcę (t.1.Dz.U. z2018 r. poz. 393) oraz Regulaminu
przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Zakł.adu opieki
Zdrowotnej w Fałkowie opracowanego i przyjętego przez Komisję Konkursową powołan4
uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Gminy w Fałkowię z dnia 30 kwietnia}}l9 r'

Gmina Fałków ogłasza konkurs
na dyrektora Publicznego Za|<ładu opieki Zdrowotnej w Fałkowie,

ul. Zamkowa 24. 26-260 Fałków

1. Wymagania wobec kandydatów

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte koŃursem powinni spełniać wymogi
określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 201I r. o działa|ności leczniczej (tj
Dz, U . z 201'8 t., poz. 160 z poŹn. zm.) tj.:

1) posiadać wykształcenie wyzsze'
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania

obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej 5-letni staŻ pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone

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

2. Kandydacizgłaszający się do konkursu winni złożLyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte koŃursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do
" zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staŻ pracy'
5) Świadectwa pracy potwierdzające spełnienie określonych w ust. 1 pkt 3 wymogów 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 opatrzoną datą nie

wczeŚniejsząnti miesi4c przed dniem zgł.oszenia do konkursu,
8) oświadczenie kandydata, ze posiada pełną zdolnośó do czynności prawnych i korzysta z

pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku
objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi. oŚwiadczenie kandydata o braku prawomocnie
orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa
wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu
zaj mowania określone go stanowiska,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwatzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Publicznęgo
Za|<ładu opieki Zdrowotnej w Fałkowie, zgodnie z Rozporuądzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dntafT kwietnia f0I6 r. w sprawie ochrony



osób ftzycznych w związku z ptzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywry 95l46lWE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych),
10) dokumenty wymienione w ust. 2 pkt2 i 5 winny byc zł'oione w oryginale,

11) kopie pozostałych dokumentów muSZą być poświadczone Za zgodność

zoryginat'em, przy czym poświadczenie moie być dokonane przez kandydata. Na
wniosek Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawió do wgl4du
oryginały dokumentów.

3. Miejsce i termin z|ożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie, na której kandydat

umieszcza imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego z adnotacją,,Konkurs
na stanowisko dyrektora Publicznego Za|<ładu opieki Zdrowotnej w Fałkowie, ul.

Zamkowa 24,, naleŻy składać w IJrzędzie Gminy w Fałkowie, u|. Zamkowa la lub

listownie na adres Urzędu w terminie do dnia 17 czerwca 2019 roku (decyduje data

wptywu dokumentów do Urzędu Gminy w Fałkowie).
2) Aplikacje, które wpłyną po wyżej okreŚlonym terminie nie będą rozpatrywane'

4. Informacje dodatkowe:

1) Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przezPtadę

Gminy w Fałkowie. o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną

powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. Przewidywany termin
rozpatrzeniazgŁoszonych 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 Zakładu opieki
Zdrowotnej w Fałkowie.

3) Materiały informacyjne o stanie prawnym' organizacyjnym i ekonomicznym zakładu

dostępne są w siedzibiePZoZ w Fałkowie u|. ZamkowaZ4,
4) Preferowani będą kandydaci z ptawem wykonywania zawodu |ekarza, ktorzy

udzie|ac będą świadczeń zdrowotnych w Publicznym Zakt'adzie opieki
Zdrowotnej w Fałkowie.

opracowano i przyjęto na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dnia 4 c 'r,wca 2019 r.
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