
Ogloszenie o konkursie na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej 

w Serocku z siedzibqpq ul. Kqdzienkich 2 

I. Nazwa i adres podrniotu leczniczego - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 
w Serocku z siedzibq przy ul. Kgdzierskich 2, 

2. Stanowisko objgte konkursern - Dvrektor Sarnodzielneno Publiczneno Zakladu 
Opieki Zdrowotnei w Serocku, 

3. Wyrnagania niezbgdne: 
Kandydaci ubiegajqcy sig o stanowisko objgte konkursem powinni spetniac wymogi, 
okreslone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2190 z p6in. zm.). Kierownikiem podmiotu leczniczego niebgdqcego 
przedsigbiorcqmoie byC. osoba, ktora: 

I) posiada wyksztalcenie wyisze; 
2) posiada wiedzg i doswiadczenie dajqce rgkojmig prawidtowego wykonywania 

obowiqzkow kierownika; 
3) p ~ ~ i a d a  co najmniej piecioletni stai pracy na stanowisku kierowniczym albo 

ukohczone studia podyplomowe na kierunku zarzqdzanie i co najmniej trzyletni 
stai pracy; 

4) nie zostata prawomocnie skazana za ptnestgpshvo popetnione umyslnie. 
4. wyrnagania dodatkowe oraz predyspozycje: 

I) posiadanie wyksztatcenia wyiszego medycznego, 
2) specjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej, 
31 wsiadanie staiu ~ racv  na stanowisku kierowniczvm w Zaktadzie O~ieki  

~drowotnej lub innej jediostce zwiqzanej z dziata~nosdqleczniczq, 
4) doswiadczenie w zawieraniu um6w z Narodowvm Funduszem Zdrowia, 
5) znajornokt m.in.: ustawy o dziatalnosci lecznkzej oraz aktbw wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaieh i chorbb zakainych u ludzi, ustawy 
o dziatalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o izbach lekarskich, 
ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowosci, ustawy 
o Swiadczeniach opieki zdmwotnej finansowanych ze Srodkinn, publicznych, 
ustawy o zawodach pielegniarki i pdoinej, 

6) posiadanie nastgpujqcych predyspozycji: wysoka kultura osobista, sumiennost, 
odpornosc na stres, dyspozycyjnosc, 

7) umiejetnost: pracy w zespole, stosowania odpowiednich przepis6w, 
organizowania czasu pracy, zarzqdzania informacjq, podejmowania decyzji. 

5. zakres wykonywanych zadali: 
I) kierowanie bietqcq dziatalndciq Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki 

Zdrowotnej w Serocku, m.in. w zakresie ambulatotyjnego udzielania Swiadczen 
zdrowotnych doroslym i dzieciom w siedzibie Zaktadu, a w uzasadnionych 
przypadkach w miejscu wezwania, w zakresie podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdmwotnej, rehabilitacji leczniczej i stomatologii, 

2) reprezentowanie Zakladu na zewnqttn, 
3) nawiqywanie i rozwiqywanie stosunkow pracy ze wszystkimi pracownikami 

Zakladu z zachowaniem ustalonego trybu i obowiqzujqcych przepisow prawa, 
4) zawieranie umow w imieniu Zaktadu z zachowaniem kompetencji podmiotu, 

kt6ry Zaklad utworzyt oraz Rady Spdecznej, 
5) nadawanie regulaminow oraz innych wewngtrznych aktow prawnych, 



6) ustalanie planow finansowych Zakladu, 
7) opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, 
8) prawidlowe gospodarowanie mieniem, 
9) wsp6klzialanie z organami samoaqdu terytoriainego, administracji nqdowej 

ogolnej i specjalnej oraz instytucjami wykonujqcymi zadania z dziedziny 
pomocy spdecznej w zakresie dzialali stuiqcych zachowaniu, ratowaniu, 
prrywracaniu lub poprawie zdrowia IudnoSci oraz promocji zdrowia. 

6, wymagane dokumenty': 

1) podanie o payjecie na stanowisko objete konkursem, 
2) dokumenty stwierdzajqce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

ww. stanowiska, 
3) opisany pnez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
4) inne dokumenty w szczeg6lnoici potwierdzajqce dokwiadczenie i kwalifikacje 

zawodowe kandydata, 
UWAGA: kopie dokument6w, o ktbryrh mowa w pkt 4, powinny bye po$wiadczone za zgodnoX 
z oryginakm, przy czym po6wiadczenie mote byt dokonane przez kandydata; na pr&k 
wla9dwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiapy przedstawid oryginaly 
dokumentbw 

5) informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatnonq da$ nie 
wczeiniejszq n i i  miesiqc przed dniem zgloszenia do konkursu, 

6) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakladu 
Opieki Zdrowotnej w Serocku, 

7) dokumenty potwi&dzajqce posiadanie dodatkowych kwaliikacji, 
8) podpisane oiwiadczenie kandydata o braku prawomocnie otzeczonego wobec 

niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 
ograniczenia prawa wykonywania zawodu tub zakazu zajmowania okreSionego 
stanowiska. 

i. dokumenty, o ktorych mowa w nlniejszym ogloszeniu, kandydaci zgtaszajqcy sig do 
konkursu skladajq Przewodniczqcemu Komisji Konkursowej na adres: Urzqd Miasta 
i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21; 05-140 Serock; na kopercie kandydat umieszcza swoje 
imig i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a take adnotacjg o treici: 
.Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Serocku". Dokumenty motna sktadak 
osobiicie w KancelariiUn@u Miasta i Gminy w Serocku (parter pokoj nr 1) 
lub za poirednictwem poczty na ww. adres. 

8. informacja o zasadach udostgpniania materialow informacyjnych o stanie prawnym, 
organizacyjnym i ekonomlcznym: informacje w ww. zakresie moina uzyskaC w siedzibie 
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Serocku pay ul. K~dzierskich 2. 

9. przewidywany tennin rozpatrzenia zgloszonych kandydatur: w c iqu  7 dni od uplywu 
terminu na skladanie aplikacji w Urz@zie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock. 

Termln skladania dokumentow uPhrwa dnla 31.07.2019 r. ldecvduie data faktvcznego wdvwu 
do Urzedu) 

' W przypadku sktadania kopii dokumentdw powinny byt one pogwiadczone 
za zgodnoJt z oryginatem przez kandydata. 


