
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 70/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn 
z dnia 03.08.2017 r. 

OGŁOSZENIE 

o konkursie na wyłonienie kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Bodzentynie 

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 182) Gmina Bodzentyn ogłasza konkurs na wyłonienie kierownika 
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. 

Siedziba podmiotu leczniczego:  
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 
ul. Ogrodowa 1 
26-010 Bodzentyn 
Tel. 41 311 52 15 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu 
leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od 8.00 
do 15.00 w dni robocze, na podstawie pisemnego wniosku. 

Kandydat na stanowisko kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Bodzentynie powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne: 

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

obowiązków kierownika; 
3. posiada 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. 

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty: 
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem; 
2. Życiorys (CV) z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej; 
3. Oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, 
4. Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą 

nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 
5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu; 

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane 
do zajmowania stanowiska objętego konkursem powinny być poświadczone za zgodność 
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z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę 
właściwego podmiotu lub komisji konkursowej - okazane przez kandydata do wglądu 
w oryginale) 

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza 
swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: 
„ Konkurs na stanowisko kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Bodzentynie". Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
w Bodzentynie (pok. nr  13) w godz. od 7.15 do 15.00 w dni robocze najpóźniej do dnia 
16.08.2017 r. do godziny 10.00. W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla 
pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Urzędu 
Miasta i Gminy w Bodzentynie. 

W dniu 18.08.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zostanie dokonane 
rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur. 
Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn działa dwuetapowo: 
I etap — Zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały 
spełnione kryteria określone w Ogłoszeniu oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych 
do II etapu postępowania. 
II etap — Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wtoku postępowania zostanie oceniona między innymi znajomość regulacji prawnych, których 
znajomość jest niezbędna na zajmowanym stanowisku, tj. w szczególności: 
1. przepisów o działalności leczniczej; 
2. przepisów o finansach publicznych; 
3. przepisów o prawach pacjenta; 
4. przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych; 
5. przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika w Samorządowym 
Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego Ogłoszenia. 

BURM TRZ 

mgr inż. D usz Skiba 
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Załącznik nr 1 
do Ogłoszenia o konkursie 
na wyłonienie kierownika Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Bodzentynie 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

§ 1. 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko kierownika w Samorządowym Zakładzie 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie przeprowadza Komisja w składzie: 

Przewodniczący: 

1) Pan Wojciech Furmanek- przedstawiciel podmiotu tworzącego, 

Członkowie: 

2) Pani Małgorzata Szymańska - przedstawiciel podmiotu tworzącego; lekarz, 
3) Pan Artur Nadolny - przedstawiciel podmiotu tworzącego; 
4) Pani Edyta Fechtner - przedstawiciel Rady Społecznej. 

2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem 
rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które jest dokonywane 
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

§ 2. I. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, 

zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, 
czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch). 

2. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające 
w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności 
na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji 
konkursowej. 

3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie. 

4. W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie. 

§ 3. L Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos. 

2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach 
do głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu leczniczego, zawierających nazwiska kandydatów 
w kolejności alfabetycznej. 

3. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata 
i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów. 

4. Głos jest nieważny w przypadku: 

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata; 

2) braku skreśleń. 
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5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę. 

6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako 
odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu. 

§ 4. W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych 
do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku 
przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata. 
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