
 

1 

 

Zarządzenie nr 90/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

z dnia  17 lipca 2020r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.                

z 2020r. poz. 713) oraz § 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku                                   

o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 295 ze zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018 

poz. 393), zarządzam co następuje:  

 

 

      § 1 

 
1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu. 

2. Treść  ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu stanowi załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

      § 2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

. 

      § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2020  

             Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol  

z dnia 17.07.2020r.  

 

 

Ogłoszenie o  naborze na  stanowisko kierownicze:  

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia 

Rejonowa w Koniecpolu w wymiarze 1/1. 

 
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa                          

w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 2; 42-230 Koniecpol. 

 

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, 

organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego. 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać               

w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia 

Rejonowa w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 2; 42-230 Koniecpol tel. 34 3551-420, fax: 34 

3552-779 w godzinach od 07:30 do 15:00. 

 

3. Stanowisko objęte konkursem: 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia 

Rejonowa w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2; 42-230 Koniecpol. 

 

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: 

Wymagania zgodne z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2020r. poz. 295 t.j. z późn. zm.)tj.: 

• wykształcenie wyższe; 

• posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków Dyrektora (kierownika); 

• posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo 

ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż 

pracy; 

• brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie; 

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym; 

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 

 
5. Wymagane dokumenty od kandydata: 

• podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

• dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego 

stanowiska objętego konkursem; 

• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

• oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata inne 

dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 

• przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku objętym konkursem; 

• oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 

wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 
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• informacja z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc 

przed dniem zgłoszenia do konkursu;  

• zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia  pracy na  

stanowisku Dyrektora (Kierownika); 

• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem, 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie „RODO”); 

 

 
6. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów. 

Oferty z dokumentami (z podaniem imienia i nazwiska oraz adresem i numerem telefonu 

kontaktowego)  należy składać  w zaklejonych kopertach w  Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 

Koniecpol ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol  lub przesłać pocztą (o terminie  zgłoszenia 

przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  12 sierpnia 2020 

roku do godz.: 15:30 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) z dopiskiem:   

 

„Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa                                       

w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 2” 

 
Oferty, które wpłyną powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

7. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, do 10 dni od daty 

zakończenia przyjmowania dokumentów. O terminie przeprowadzenia konkursu, a także                     

o jego wyniku kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 

8. Sposób powiadomienia o konkursie i jego wyniku: 

Ogłoszenie o konkursie  na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 2; 42-230 

Koniecpol podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 

Koniecpol oraz w siedzibie SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu na tablicy 

informacyjnej. 

 

 

9. KLAUZULA   INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679                 

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                                  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuje, 

że: 

a) administratorem zebranych danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol,  ul. Chrząstowska 

6A; 42-230 Koniecpol; 

b) administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres e-mail: iod@koniecpol.pl  lub listownie na adres siedziby 

administratora; 

c) dane będą przetwarzane do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ 

Miejska Przychodnia Rejonowa w  Koniecpolu; 

d) dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom; 
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e) podanie danych jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku                                 

o pracownikach samorządowych w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko 

urzędnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm.); 

f) składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych 

Osobowych - gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się               

z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.; 

g) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji rekrutacji na wolne 

stanowisko urzędnicze tj. do dnia 20.08.2020 roku.  

 


