
Ogloszenie o konkursie n a  stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej 

w Serocku z siedzibq ptzy ul. Kqdzierskich 2 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 
w Serocku z siedzibqpny ul. Kedzierskich 2, 

2. Stanowisko objqte konkursem - Dvrektor Samodzielnego Publicznego Zakladu 
Opieki Zdrowotnei w Serocku, 

3. Wymagania niezbedne: 
Kandydaci ubiegajqcy sig o stanowisko objete konkursem powinni spdniac wymogi, 
okreSlone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2190 z p6zn. zm.). Kierownikiem podmiotu leczniczego niebgqcego 
ptzedsigbiorcqmoie byc osoba, ktora: 

I) posiada wyksztalcenie wyisze; 
2) posiada wiedze i doswiadczenie dajge rgkojmie prawidlowego wykonywania 

obowiazkbw kierownika; 
posiada co najmniej pi9cioletni stai pracy na stanowisku kierowniczym albo 
ukohczone studia podyplomowe na kierunku zatzqdzanie i co najmniej ttzyletni 
stat pracy; 

4) nie zostala prawomocnie skazana za ptzestepstwo popelnione umyslnie. 
4. wymagania dodatkowe oraz predyspozycje: 

I) posiadanie wyksztakenia wyiszego medycznego, 
2) specjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej, 
3) ~osiadanie staiu ~ r a c v  na stanowisku kierowniczvm w Zakladzie O~iek i  . . 

zdrowotnej lub innej jednostce zwiqzanej z d z i a l a i n o ~ ~ q l e c ~ n i c z ~  
doiwiadczenie w zawieraniu umow z Narodowm Funduszem Zdrowia, 
znajomosc m.in.: ustawy o dzialalnoSci leczrkzej oraz aktbw wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, ustawy prawo famaceutyczne, ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaieli i chorbb zakainych u ludzi, ustawy 
o dzialalnoSci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o izbach iekarskich, 
ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoSci, ustawy 
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodkbw publicznych, 
ustawy o zawodach pielegniarki i poloinej, 

6) posiadanie nastepujqcych predyspozycji: wysoka kultura osobista, sumiennoSC, 
odpornoic na stres, dyspozycyjnosc, 

7) umiejqtnoSc: pracy w zespole, stosowania odpowiednich ptzepisow, 
organizowania czasu pracy, zanqdzania infomacja, podejmowania decyzji. 

5. zakres wykonywanych zadah: 
I) kierowanie bieiqcq dzialalnosciq Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki 

Zdrowotnej w Serocku, m.in, w zakresie ambulatoryjnego udzielania Swiadczeli 
zdrowotnych doroslym i dzieciom w siedzibie Zakladu, a w uzasadnionych 
pnypadkach w miejscu wezwania, w zakresie podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej i stomatologii, 
reprezentowanie Zakladu na zewnqttz, 
nawiqywanie i rozwiqzywanie stosunk6w pracy ze wszystkimi pracownikami 
Zakladu z zachowaniem ustalonego trybu i obowiqzujqcych ptzepisinnr prawa, 
zawieranie umbw w imieniu Zakladu z zachowaniem kompetencji podmiotu, 
ktoly Zaklad utwotzyl oraz Rady Spolecznej, 
nadawanie regulamin6w oraz innych wewngttznych aktow prawnych, 



ustalanie planow finansowych Zakladu, 
opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, 
prawidlowe gospodarowanie mieniem, 
wsp6ldzialanie z organami samorzqdu terytorialnego, administracji rzqdowej 
og6lnej i specjalnej oraz instytucjami wykonujqcymi zadania z dziedziny 
pomocy spdecznej w zakresie dziatah sluzqcych zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia ludnokci oraz promocji zdrowia. 

6. wymagane dokumenty': 

podanie o przyjgcie na stanowisko objete konkursem, 
dokumenty stwierdzajqce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 
w. stanowiska, 
opisany pnez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
inne dokumenty w szczeg6lnoSci potwierdzajqce doswiadczenie i kwalifikacje 
zawodowe kandydata, 
UWAGA: kopie dokumentbw, o ktbrych mowa w pkt 4, powinny by6 poSwiaduone za zgodnoX 
z oryginalem, przy czym poSwiadczenie mote byt dokonane przez kandydata; na p r w  
wlaSciwego podmioh lub komisji konkunowej kandydat jest obowiqzany przedstawi6 oryginaly 
dokurnentbw 
informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Kamego opatrzonq datq nie 
wczesniejszqniz miesiqc przed dniem zgloszenia do konkursu, 
koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakladu 
O~iek i  Zdrowotnei w Serocku. 
dokumenty potwie;dzajqce psiadanie dodatkowych kwalifikacji, 
podpisane okwiadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec 
niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 
ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania okreslonego 
stanowiska. 

7. dokumenty, o ktorych mowa w niniejszym ogloszeniu, kandydaci zglaszajqcy sig do 
konkursu skladajq Przewodniczqcemu Komisji Konkursowej na adres: U ~ q d  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 takte adnotacjg o tresci: 
"Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Serocku". Dokumenty motna skladaC 
osobiscie w Kancelarii Urrdu Miasta i Gminy w Serocku (parter pokoj nr 1) 
lub za posrednictwem poczty na ww. adres. 

8. informacja o zasadach udostqpniania material6w informacyjnych o stanie prawnym, 
organizacyjnym i ekonomicznym: informacje w ww, zakresie mozna uzyskaC w siedzibie 
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Serocku p~zy ul. KNzierskich 2. 

9, przewidywany termin rozpatrzenia zgloszonych kandydatur: w ciqgu 7 dni od uplywu 
terminu na skladanie aplikacji w Urrgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock. 

Termin skladania dokument6w u W a  dnia 12.11.2019 r. (decvduie data faktvczneao WDIVWU 
do Urzedu) 

' W przypadku skladania kopii dokument6w powinny by t  one pofwiadczone 
za zgodnogt z oryginalem przez kandydata. 


