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OGŁOSZENIE 

o konkursie na stanowisko  

Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie  

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w związku z § 4 ust. 1 

pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) Zarząd Powiatu Czarnkowsko-

Trzcianeckiego ogłasza konkurs na wyłonienie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Czarnkowie. 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie 

ul. Kościuszki 96 

64-700 Czarnków 

2. Stanowisko objęte konkursem: dyrektor szpitala. 

3. Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora szpitala: 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać wymagania zgodnie z zapisami 

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

1) posiadać wykształcenie wyższe; 

2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków kierownika (dyrektora); 

3) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone 

studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy; 

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

4. Wymagane dokumenty, które musi zawierać oferta: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska, a kandydat na stanowisko, z którym wiąże się posiadanie prawa 

wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 

3) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej; 

4) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 3 ppkt 3  

lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań; 

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata;  

6) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie 

wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 

7) oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany 

zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji 

kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

8) pisemną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną funkcjonowania Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie; 

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. 

 

 

 



 

Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata klauzulą  

„za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem. 

Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany 

przedstawić oryginały dokumentów. 

5. Informacje o zasadach udostępniania materiałów o stanie prawnym, organizacyjnym  

i ekonomicznym podmiotu leczniczego: 

Materiały informacyjne kandydaci mogą uzyskać w Wydziale Promocji, Ochrony Zdrowia  

i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, pokój nr 034 (piwnica),  

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub w siedzibie podmiotu 

leczniczego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

6. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów: 

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie należy złożyć 

osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie (pokój nr 013)  

lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Czarnkowie,  

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”, wraz  

z umieszczeniem na kopercie swojego imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu 

kontaktowego, w terminie do dnia 21 października 2019 r. do godz. 15:00. 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. 

Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą poddane procedurze 

konkursowej. 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja powołana przez Radę Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 

7. Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych oferowanych przed podmiot 

leczniczy: 

1) Warunki pracy: 

 praca na stanowisku decyzyjnym związana z odpowiedzialnością w wymiarze 

pełnego etatu (nienormowany czas pracy); 

 stanowisko wyposażone w monitor ekranowy; 

 do ustalenia wynagrodzenia zastosowanie ma ustawa z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1252 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy; 

2) Miejsce wykonywania pracy: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie,  

64-700 Czarnków ul. Kościuszki 96. 

8. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 

Przewiduje się, że rozpatrzenie kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie 

pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

9. Informacja o wynikach konkursu: 

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz na tablicy informacyjnej  

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Czarnkowie. 

 

          Starosta 

        /-/ mgr inż. Feliks Łaszcz 

 

 

 

Czarnków, dnia 10 października 2019 r.  
       


