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UCIIWAŁA NR 163/894/18
Z ARZ ĄDa POWIATU KO ŚCIAŃSKIEG O

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sPrawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki
Zdrowotnej w Kościanie

Na Podstawię aft, 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 20l 1 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018.160 ze
zmianami) oraz § 4ust. 1pkt3rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 61utego 2012róku wsprawie sposobu
PrzeProwadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podńiocie leczniczym niebidącym
Przedsiębiorcą(tj.Dz.U.20l8.393) ZarządPowiatuKościańskiegouchwaląionastępuje:

§1.1.Zarząd Powiatu KoŚcińskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego publicznego
Zespołu opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitaln a 7 , 64-000 Kościan.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznikdo uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie udostępnia się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu
KoŚciańskiego orazw siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu opiet<i Zdiowotnej w Kościanie.

§ 3. WYkonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu ZarząduPowiatu Kościanskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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LIFY!
Zńącznikdo Uchwały Nr 163/894/18

Zarządu Powiatu Kościanskiego

z dnia l8 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7,64-000 Kościan

l. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zespoł Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna7, 64-000 Kościan

2. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1) wyksźałcenie wyższe,

2)wiedzai doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3) co najmniej pięcioletni staz pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na
kieruŃu zatządzanie i co najmniej trzyletni stażpracy,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

3. Wymagane dokumenĘ:

1) podanie o prryjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenĘ stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem
oraz staz pracy (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę
potwierdzaj ą ce staż pracy),

3) opisany przebieg pracy zawodowej,

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie
powinny być poświadczone za zgodność zoryginŃem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez
kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów),

5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niz miesiąc przed

dniem zgłoszenia do konkursu,

6) oświadczenie kandydata o braku zakazlzajmowania stanowisk kierowniczych,

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych,

8) oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania
postępowania konkursow€go na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w kościanie.

4. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem nalezy składać osobiście lub
pocńąw zamknięĘch kopertach na adres:

Zarząd Powiatu Kościańskiego

starostwo powiatowe w kościanie

al. Tadeusza Kościuszki 22
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Na kopercie naleĘ umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
adres e-mail oraz adnotację o treści:

,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kościanie".

Termin składania ofert upĘnie w dniu 9 maja 2018 r.

W przypadku zgłoszenia przesłanego pocńądecyduje data doręczenia.

Udostępnianie materiałów inform acyj nych :

MateriĄ informacyjne o stanie prawnym) organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie udostępniane są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al.
Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pok. 120 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu - tel.
65 512 70 67)

5. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

OfeĘ kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz
nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania koŃursowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upĘwa termin zgłaszania
ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kandydaci zostanąpowiadomieni pisemnie oraz telefonicznie
lub pocźą elektroniczną.

Rozmowy zkandydatami odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Tadeusza
Kościuszki 22, 6 4-000 Kościan.
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