
 

O G Ł O S Z E N I E O   K O N K U R S I E 

 
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno 

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

(j.t.Dz.U.2018,2190 z późn. zm.) 

                       

ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w § 1 ust. 1  

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896 ze zm.): 

1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, 

2) co najmniej ośmioletni staż prazy w zawodzie. 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w  § 12 

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

niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2018, poz. 

393 ze zm.) tj.: 

Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska 

objętego konkursem, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest 
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów), 

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) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania 

konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U  

z 2018 r., poz. 1000)  

 

Oferty należy składać do dnia 30.09.2019 r. od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej podmiotu tworzącego tj. Starostwa Powiatowego w Oleśnie, w zamkniętych 

kopertach, pod adresem: 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie 

ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno 
 

lub osobiście w Sekretariacie ZOZ w Oleśnie do godz. 14.00 

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, 

a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie” 

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia 

zakończenia składania ofert. 

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na co 

najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej. 

Informację o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym  

i ekonomicznym można uzyskać w Dyrekcji  pod podanym wyżej adresem podmiotu leczniczego 


