
Załącznik do Zarządzenia Nr 77.2015 Wójta Gminy Imielno z dnia
12 listopada 2015 roku

Wójt Gminy Imielno,
ul. Cmentarna 7, 28-313Imielno, tel.413851210, e-mail:kancelaria@imielno.pl

ogłasza KONKURS NA STANOWISKO
Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie,

z siedzibą w Imielnie, ul. Cmentarna 5, 28-313 Imielno, woj. Świętokrzyskie

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie
będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182) oraz woparciu o regulamin przeprowadzania
konkursu.

Do udziału w konkursie może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone w art.46 ust.2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (jednolity tekst OZ.U. z 2015r., poz.618
z póżn.zm) która:

1. posiada wykształcenie wyższe,
2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania

obowiązków kierownika,
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oprócz wymogów wyżej określonych, kandydata ubiegającego się o stanowisko kierownika
powinny cechować:

1. dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarzadzania służbą zdrowia,
2. umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,
3. kreatywność,
4. umiejętność podejmowania decyzji oraz przekazywania zadań i uprawnień,
5. umiejętność motywowania podległych pracowników.

Przewidywany zakres obowiązków na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej:

1. kierowanie Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Imielnie, będącym Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej i reprezentowanie go na zewnątrz,

2. realizowanie zadań statutowych GOZ,
3. organizowanie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa podstawowego w ramach

posiadanych specjalności Ośrodka,
4. prowadzenie statystyk i informacji medycznej Ośrodka,
5. organizowanie gospodarki finansowej Ośrodka na podstawie przyjętego planu oraz spraw

związanych ze sporządzaniem bilansu i ustaleniem wyniku finansowego działalności Ośrodka oraz
prowadzenie rachunku dochodów i kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

6. prawidłowe gospodarowanie mieniem Ośrodka,
7. organizowanie pracy podległych pracowników,
8. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa należących do Kierownika Samodzielnego

Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia,

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, wraz z danymi:
- adres korespondencyjny,
- adres e-mail,
- numer telefonu,

mailto:e-mail:kancelaria@imielno.pl


2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Kierownika
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, ponadto kandydaci na stanowisko
Kierownika -lekarza, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem;

na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów,

6. zaświadczenie o niekaralności,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz.926 z późno zm.),

8. koncepcję funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Imielnie, złożonej w formie pisemnej.

Dopuszcza się udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wyłonionego kandydata na Kierownika
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie wykonującego zawód medyczny
w wymiarze czasu pracy określonym w umowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie z siedzibą w Imielnie" należy składać listownie na adres: Urząd Gminy Imielno,
ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie pokój nr 16,
II piętro w terminie do 17 grudnia 2015 roku do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Imielno.

Komisja zapozna się ze złożonymi aplikacjami, a następnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na
rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku o godz.10.00. O terminie
rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie i e-mail.

Po przeprowadzonych rozmowach Komisja dokona wyboru kandydata na stanowisko Kierownika
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie w dniu 18 grudnia 2015 roku.

W przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie
zostanie wybrany kandydat, albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie zostanie
nawiązany stosunek pracy, podmiot tworzący ogłosi nowy konkurs w terminie 30 dni od dnia zakończenia
postepowania konkursowego w poprzednim konkursie.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na
stronie: www.bip.imielno.akcessnet.net na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Imielnie udostępnia upoważniona osoba każdemu kandydatowi w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Imielnie w dniach roboczych w godz. od 8.00 do 15.00 Udostępnianie będzie polegało na wglądzie
w w/w dokumenty w siedzibie GOZ w Imielnie.

Wójt Gminy Imielno
Zbigniew Huk

http://www.bip.imielno.akcessnet.net
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