
Wójt Gminy Przytyk ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Przytyku oraz filii SP ZOZ  

we Wrzeszczowie 
     ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, tel. (48) 618 00 87, fax. (48) 618 00 95,  

e-mail: przytyk@przytyk.pl ,  
 

   Nazwa i adres podmiotu leczniczego : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
    w Przytyku, z siedzibą w Przytyku, Podgajek ul. Kościelna 15, powiat radomski województwo   
     mazowieckie  

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w 
sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. Nr 182) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Przytyku, z siedzibą w Przytyku 

Do udziału w konkursie może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) tj.:  

1. Posiadać wykształcenie wyższe;  
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

kierownik  
3. Posiadać 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.  

Warunki pracy:  umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres 6 lat  

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć: 

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;  
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska, a kandydaci na stanowisko, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania 
zawodu, dokument potwierdzający to prawo;  

3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;  
4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 
5. Kserokopie świadectw pracy z ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany 

lub wygasł;  
6. Zaświadczenie o niekaralności;  
7. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy  

na stanowisku kierowniczym, 
8. Inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym opinie i zaświadczenia  

o osiągnięciach i sukcesach zawodowych, 
9. Koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Przytyku w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości 
świadczonych usług.  

10. 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 z późn. zm.);  

Dokumenty przedłożone w  kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
notarialnie bądź urzędowo . Na prośbę Komisji kandydat winien okazać oryginały dokumentów. 



Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs na stanowisko 
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku” należy składać 
listownie na adres: Urząd Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk lub osobiście w 
Sekretariacie Urzędu Gminy Przytyk, pokój nr 24 (I pi ętro) w terminie do dnia 23 stycznia 2015r. 
do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy). Na kopercie należy 
zamieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego.  

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

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przytyk 
Zarządzeniem Nr 37.2014 r. z dnia 30 października 2014 r. Komisja zapozna się ze złożonymi 
aplikacjami a następnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie 
rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie i pisemnie.  

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 30 dni od ostatniego dnia 
składania ofert.  

Z materiałami zawierającymi informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Ośrodka 
Zdrowia w Przytyku można zapoznać się w siedzibie Ośrodka Zdrowia w Przytyku ul. Kościelna 15  
tel. (48) 618 00 69  

W pozostałych kwestiach informacji udzielają: 

Alina Szczęśniak -Sekretarz Gminy 

Justyna Pudzianowska - Inspektor  

telefon kontaktowy: (48) 618 00 87 

Wójt Gminy  Przytyk  

/-/ Dariusz Wołczyński  

 


