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OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

 

NA   STANOWISKO  KIEROWNIKA 

  PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  

W STRZELINIE 

Rada Miejska Strzelina ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie. 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:  

     Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie, ul. Mickiewicza 20. 

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

organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: 

     Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i  ekonomicznym jednostki objętej 

konkursem można uzyskać w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Strzelinie  przy ul. 

Ząbkowickiej 11. pok. 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 

3. Stanowisko objęte konkursem: 

     Kierownik Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie. 

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: 

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

leczniczej (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r. poz. 217) tj.:  

1) wykształcenie wyższe; 

2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków   

     kierownika; 

3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia   

     podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; 

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie. 

5. Wymagane dokumenty od kandydatów: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

2) odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń stwierdzające kwalifikacje 

zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika, w przypadku lekarza - 

dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu; 

3)  inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym referencje, opinie, potwierdzające 

dorobek i kwalifikacje zawodowe; 

4) opisany przebieg pracy zawodowej;  

5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy; 

6) zaświadczenie o niekaralności; 

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
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konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 

 Dokumenty przedłożone w kserokopiach powinny być potwierdzone za zgodność               

z  oryginałem.  

6. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:  

     Dokumenty można przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, 57-100 

Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, lub składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie 

pokój nr 20 – parter ( Biuro Obsługi ) w zamkniętej kopercie w  następujących dniach: 

poniedziałek, środa i czwartek  w godzinach od 8.00 do 15.30; we wtorek w godz. od. 8.00 

do 17.30; w piątek w godz. od 8.00 do 13.30. Na kopercie należy umieścić swoje imię 

i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na 

stanowisko kierownika Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie”.  

     Termin składania dokumentów – 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. 

     O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy                 

w  Strzelinie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 

     Nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie           

i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie – telefonicznie lub pisemnie. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu:  

     Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz 

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie. 

 


