
Malczyce, 18.06.2020r. 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2012 poz. 182) i 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2016r. poz. 1957). 

 

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Zastępcy Kierownika ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Malczycach, Mickiewicza 6 

 

1.          Wymagania kwalifikacyjne kandydata: 

 

             1.tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie       

             medycyny, 

             2. prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

             3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie, 

             4. kandydat winien posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych 

             dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych. 

 

2.          Oferta kandydata powinna zawierać: 

 

             1. list motywacyjny, 

             2. kwestionariusz osobowy, 

             3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska, 

             4. dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza, 

             5. CV z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej, 

             6. udokumentowany co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie, 

             7. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, w przypadku 

             przedstawienia kopii dokumentów powinny być one poświadczone za zgodność z   

             oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez kandydata, 

             8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

             pracy na stanowisku kierowniczym, 

             9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

             wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 

             wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska, którego dotyczy konkurs, 

             10. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych, 

 

 

 



 

 

 

 

 

             11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

             postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych w 

             Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach – zgodnie z 

             ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 

             2018r. poz. 1000).         

 

3. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu 

leczniczego udostępnia się w siedzibie Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Malczycach – tel. 71 31 79 118. 

 

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne winne być składane w zaklejonych kopertach w 

Księgowości SP ZOZ w Malczycach lub przesłane pocztą na adres: Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach, Mickiewicza 6,  55-320 Malczyce. Na kopercie 

kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także 

adnotację o treści: 

„ Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach”. Aplikacje, które wpłyną po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020r. 

 

 

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do 

dnia07.07.2020r., o dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. Regulamin konkursu zostanie wyłożony w siedzibie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach oraz ogłoszony w Biuletynie 

Informacji Publicznej SP ZOZ w Malczycach.   

 

 

 

Kierownik  

                                                                                    SP ZOZ w Malczycach 

          (-) Mateusz Olkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


