
WÓJT  GMINY  SIENNICA 

działając na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  w podmiocie 

leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz.182) 

ogłasza konkurs na stanowisko 

 
KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W SIENNICY 
UL. AKACJOWA 2 
05-332  SIENNICA 

 
I. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące wymagania : 
1. posiadać wykształcenie wyższe (preferowane medyczne),  

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 zarządzanie i co najmniej 3-letni  staż pracy,  

4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.  

 
II. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przedłożyć: 
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy  w 

szczególności: 

- potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia, w przypadku lekarza również 

dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, 

- potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone 

studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni  staż pracy 

3.opis przebiegu pracy zawodowej,  

4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 

5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata, 

6.zaświadczenie o niekaralności,  

7.zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania 

stanowiska kierowniczego,  

8.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na 

kierownika.  

Do dokumentów mogą być dołączone opinie i rekomendacje z ostatnich lat pracy zawodowej. 

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone urzędowo lub notarialnie kopie tych 

dokumentów.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs na stanowisko 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy  

ul. Akacjowa 2”, należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Siennicy lub 

przesłać drogą pocztową na poniższy adres:  

URZĄD GMINY SIENNICY 

05-332 SIENNICA 

UL. KOŁBIELSKA 1 



Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu 

kontaktowego,  adres  e-mail kandydata. 

Termin składania ofert:  do dnia 15 listopada 2013 r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu 

do urzędu). 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci biorący udział w konkursie, zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie                     

i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego obejmującego wybranie kandydata 

na stanowisko objęte konkursem.  

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do dnia 20 listopada 2013 r. 

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siennicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie 

urzędu.  

Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy można zapoznać się                

w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy,                          

w godzinach pracy zakładu, w okresie od 15 października 2013 r. do 15 listopada 2013 r.                    

po uprzednim skontaktowaniu się z Główną Księgową SP ZOZ w Siennicy tel.  25 757-22-22. 

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej      

w Siennicy przeprowadzony zostanie przez Komisję Konkursową powołaną przez Radę 

Gminy w Siennicy uchwałą  NR XXVI.0007.208.2013 z dnia 12 września 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 


