
W6it Gminy w Belsku Du2ymi oglasza konkurs na stanowisko

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej BELMED w
Belsku Du2ym przy ul. Szkolnej 4

Konkurs zostanie pzeprowadzony w oparciu o ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziafalnoSci
leczniczej lDz. U. Nr 112, poz. 654 z p62n. zm.l oraz rozporzqdzenia Ministra Zdrowial z dnia 6 lutego
2012 r. w sprawie pzeprowadzania konkursu na niekt6re stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym nie bqdqcym pzedsiqbiorcqlDz. U.22012 r., poz. 1821 oraz Regulaminu Konkursu.

1. Kandydaci przystepuirtcy do konkursu powinni spelnia6 wymagania okre6lone
w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 hrvietnia 2011 r. o dzialalno6ci leczniczej, tj.:

1 . posiada6 wyksztalcen ie wy2sze lpreferowane wyksztalcen ie medycznel ;
2. posiada6 wiedzq i doSwiadczenie dajqce rqkojmiq prawidlowego wykonywania

obowiqzk6w kierown ika ;
3. posiada6 co najmniej 5-cio letni sta2 pracy na stanowisku kierowniczym albo

ukoficzone studia podyplomowe na kierunku zarzqdzanie i co najmniej 3-letni
sta2 pracy;

4. nie mogq by6 prawomocnie skazani za przestqpstwo popetnione umySlnie.

2. Kandydaci zglaszaiqcy sig do konkursu zgodnie z $ 12 ust. 1 i 3 rozporzqdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. winni d,o|ye:

podanie na stanowisko objqte konkursem;
dokumenty stwierdzajqce kwalifikacje zawodowe wymagane do
zajmowania stanowiska Kierownika'
opisany przezkandydata przebieg pracy zawodowej ;
inne dokumenty, w szczeg6lno6ci potwierdzajqce dorobek i kwalifikacje
zawodowe kandydata;
kopie dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 4, powinny by6
poSwiadczone za zgodno66 z oryginalem urzgdowo lub notarialnie /na
proSbq komisji kandydat jest obowiqzany przedstawi6 oryginaly
dokument6w/:

6. za6wiadczenie o niekaralno6ci;
7. o6wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

w celu przeprowadzenia postqpowania konkursowego na stanowisku
kierownika.

Oferty nale2y skladac osobi6cie w zamknigtych kopertach do URZEDU GMINY w Belsku
Du2ym przy ul. Jana Kozietulskiego 4A lub drogq pocztowq na adres: URZAD GMINY w
Belsku Du2ym przy ul. Jana Kozietulskiego 4A z podanym imieniem, nazwiskiem oraz
adres i nr telefonu kontaktowego, a tak2e adnotacjq o treSci ,,Konkurs na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej BELMED, z
siedzibq przy ul. Szkolnej 4, 05-622 Belsk Duiy" w terminie do 30 dni od daty ukazania
siq niniejszego ogloszenia w Rzeczpospolitej.

Pzewidywany termin rozpatzenia zgloszonych kandydatur nastqpi w terminie do 30 dni od uplywu terminu
wyznaczonego do skladania ofert.
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Konkurs pzeprowadzi Komisja Konkursowa powolana przez W6jta Gminy Belsk Du2y.

Zasady postgpowania konkursowego okreSla Regulamin przyjgty przez Komisjg Konkursowq.

Kandydaci, kt6zy nie zto2yli kompletnych dokument6w lub nie spetniajq wymagafi okre5lonych w ogloszeniu o
konkursie, sq zawiadamiani pisemnie o niedopuszczeniu ich do dalszego postgpowania.

Kandydaci biorqcy udzial w konkursie, kt6rych oferty spelniajq wymagania okre6lone w ogloszeniu zostanq
powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu pzeprowadzenia rozm6w kwalifikacyjnych.

Materialy informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Du2ym - jednakowe dla wszystkich kandydat6w - udostgpnia Uzqd
Gminy w Belsku Du2ym z siedzibq przy ul. Jana Kozietulskiego 4A,05-622 Belsk Du2y pok. nr 3, w terminie 7 dni
od daty wplywu wniosku pzez przeslanie w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazany przez kandydata
adres, albo odbi6r osobisty w uzgodnionym z kandydatem terminie.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomo5ci na stronie internetowej Biuletynu
lnformacji Publicznej www.belskduzy.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzgdzie Gminy w Belsku Du2ym ul.
Jana Kozietulskiego 4A.

Wladyslaw Pi4tkowski

W6it Gminy Belsk Du2y


