
OGLOSZENIE 0 KONKURSIE

Zarz~d Powiatu w Olesnie
oglasza konkurs na stanowisko

dyrektora Zespolu Opieki Zdrowotnej \\' Olesnie

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego
Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olesnie, ul. Klonowa L 46-300 Olesno

2. Informacja 0 zasadach udostt(pniania material6w informacyjnych 0 stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
Materialy n10zna uzyska6 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Olesnie, ul. Klonowa 1,
46-300 Olesno, pok6j nr 113 (sekretariat), w dniach od poniedzialku do piqtku w godzinach
800_1400 (m tel. 34/35097 00).

3. Stanowisko objt(te konkursem
Dyrektor Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olesnie, ul. Klonowa L 46-300 Olesno

4. Wymagane kwalifikacje kandydata
Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olesnie n10ze przystqpi6
osoba, kt6ra spelnia wyn1agania okreslone wart. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z p6in. zln.), tj.:

1) posiada wyksztalcenie wyzsze,
2) posiada wiedz~ i doswiadczenie dajqce r~kojmi~ prawidlowego wykonywania

obowiqzk6w dyrektora,
3) posiada co najmniej pi~cioletni staz pracy na stanowisku kierowniczym albo ukonczone

studia podyplomowe na kierunku zarzqdzanie i co najmniej trzyletni staz pracy,
4) nie zostala prawomocnie skazana za przest~pstwo popelnione umyslnie.

5. Zarz~d Powiatu w Olesnie informuje, iz zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z p6in. zm.) kierownik
podmiotu leczniczego nieb~dqcego przedsi~biorcq nie moze podejn10wa6 innego
zatrudnienia bez wyrazonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzqcego.

6. Wymagane dokumenty od kandydat6w:
1) podanie 0 przyj~cie na stanowisko obj~te konkurseln,
2) dokulnenty stwierdzajqce kwalifikacje zawodowe WYlnagane do zajmowania

stanowiska obj~tego konkursem,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) ilu1e dokumenty, w szczeg6lnosci potwierdzajqce dorobek i kwalifikacje kandydata,
5) informacja 0 kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datq nie

wczesniejszq niz n1iesiqc przed dnien1 zgloszenia do konkursu,
6) oswiadczenie kandydata 0 braku prawon10cnie orzeczonego wobec niego zakazu

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
Vvrykonywaniazawodu lub zakazu zajlnowania okreslonego stanowiska,



7) aktualne zas\J\'iadczenie lekarskie \J\')'stavvione przez upra\vnionego lekarza 0 braku
przeci\J\'Wskazan do pracy na stanowisku obj<ttym konkursem,

8) oswiadczenie kandydata 0 korzystaniu z pefni praw publicznych,
9) os\viadczenie kandydata 0 posiadaniu pdnej zdolnosci do czynnosci prayvnych,
10) oswiadczenie kandydata, it nie zostaf wzgl<tdem niego ~dany zakaz pdnienia funkcji

kierowniczych zwiC}.zanych z dysponowaniem srodkami publicznymi,
11) oS\\'iadczenie kandydata 0 pro\vadzeniu/niepro\\'adzeniu dziafalnosci gospodarczej,
]2) oswiadczenie 0 ~razeniu zgody na przetwarzanie danych osobo\J\')'ch w celu

przepro\J\'adzania post<tpowania konkursowego na stanowisko objyte konkursem.
Dokumenty przedfozone w odpisach lub kopiach mUSZq bye pos\viadczone za zgodnose
z oryginafem, przy czym poswiadczenie moze bye dokonane przez kandydata. Na prosb<t
\viasciwego podmiotu lub Komisji Konkursowej kandydat jest obo\viC}.zany przedsta\J\Tic
orygina-ly dokumentow.

7. Miejsce oraz term in zlozenia ~'ymaganych od kandydato\\' dokumentow
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne nalety skiadae w zan1kni<ttej kopercie

w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olesnie, ul Pieloka 21, od poniedziaiku do
piC}.tku\v godzinach od 730 do ] 500 lub przesyiae pocztc}'na adres: Starostwo PO\J\Tiato\ve
\J\T Olesnie, ul. PieJoka 21, 46-300 Olesno w terminie do 21.10.2019 r.

2. Za termin zfozenia dokumentow przyjmuje si<t dat<t ich WPfYWU do sekretariatu
Starostwa Powiatowego w OJesnie. Termin ten dotyczy takze dokumentow zfozonych
drogC}.pocztowC}..

3. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imi~ i nazwisko, adres i nUlner telefonu
kontaktowego oraz adnotacj~ 0 tresci: "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespofu
Opieki Zdrowotnej w OJesnie, uJ. Klonowa 1,46-300 OJesno".

4. Aplikacje, ktore zostanq zfozone do Starostwa Powiatowego w Olesnie po up-lywie
okreslonego terminu, nie b<tdC}.rozpatrywane i zostanC}.niezwfocznie z\vrocone nadawcy.

8. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia kandydatur
1. Post<tpowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisj~ Konkursowq

powolanC}.Uchwalq Nr IX/65/20 19 Rady Powiatu w Olesnie z dnia 5 \J\Trzesnia 2019 r.
w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stano\J\,isko dyrektora Zespofu Opieki Zdrowotnej w Olesnie.

2. Rozpatrzenie zgfoszonych kandydatur nastqpi w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Olesnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w terminie do 8 Iistopada 2019 r.

3. 0 ~znaczonym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kazdy kandydat zostanie
poinformowany indywidualnie.

9. Wyniki konkursu
o \J\rynikach konkursu kandydaci zostanq poinformowani pisemnie w terminie ] 4 dni od dnia
ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej.

'-'bianek


