Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)
oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz.182) ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im.
Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2, 06-200
Maków Mazowiecki.
I. Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1. wykształcenie wyższe;
2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
dyrektora;
3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
5. niekaralność
zakazem pełnienia
funkcji
kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi.
II. W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest w szczególności
znajomość:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.
217);
2. ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.);
4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
5. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
późn. zm.);
oraz aktów wykonawczych.
III. Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe;
3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, wskazany w ogłoszeniu o
konkursie – świadectwo pracy (w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany)
lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę ( w razie, gdy
stosunek pracy nadal trwa);
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
5. kwestionariusz osobowy z opisanym przebiegiem pracy zawodowej;
6. zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do
zatrudnienia na stanowisku dyrektora;
7. zaświadczenie o niekaralności;
8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi;
9. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Złożone dokumenty muszą być oryginałami, za wyjątkiem wymienionych w punkcie 4,
których kserokopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez
kandydata (oryginały do wglądu Komisji Konkursowej).
IV. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty z dokumentami w zamkniętej kopercie, opisane imieniem, nazwiskiem, adresem
kandydata, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego
Krzyża w Makowie Mazowieckim”, należy składać w Starostwie Powiatowym w
Makowie Mazowieckim w pokoju nr 20 (adres: Starostwo Powiatowe w Makowie
Mazowieckim, ul. Rynek 1. 06-200 Maków Mazowiecki) w terminie do dnia 23
kwietnia 2013 r. do godz. 16.00. Oferty mogą także zostać nadane pocztą – listem
poleconym w terminie wyżej określonym. Decyduje data nadania przesyłki.
V. Udostępnianie materiałów informacyjnych:
1. Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję konkursową jest dostępny na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w
Makowie
Mazowieckim pod adresem www.bip.powiat-makowski.pl w sekcji „nabór
pracowników” oraz na stronie SP ZOZ pod adresem www.szpital-makow.pl w
zakładce „aktualności”.
2. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w
Makowie Maz są udostępniane do wglądu w budynku administracyjnym Szpitala,
przy ul. Witosa 2, w godzinach od 9:00 do 14:00, pokój Nr 338 (sekretariat).
VI. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zawarte w
ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie.
VII. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty
zakończenia przyjmowania dokumentów.

