
 UCHWAŁA Nr 128/2011 
ZARZĄDU POWIATU śUROMIŃSKIEGO 

z dnia 17 maja 2011 r. 
 
 
 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w śurominie  

 
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
Powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w śurominie przeprowadzony w trybie konkursu ofert. 
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/2011 
Zarządu Powiatu śuromińskiego 

z dnia 17 maja 2011 r. 
 

Regulamin 
konkursu na stanowisko Dyrektora  

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w śurominie 
 
 
I. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora SPZZOZ 

w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert.  
II. Procedura składania ofert. 

1. Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w śurominie” 
naleŜy składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w śurominie, 
Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 śuromin lub przesłać na adres Starostwa (decyduje data 
wpływu do urzędu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2011r. 
do godz. 1530. 

2. Koperta powinna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr telefonu 
kontaktowego. 

3. Do konkursu na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w śurominie moŜe przystąpić osoba, 
która spełnia  następujące kryteria: 
1) posiada wyŜsze wykształcenie i co najmniej 6 letni staŜ pracy w zawodzie lub 

posiada wyŜsze wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku 
zarządzanie w słuŜbie zdrowia i co najmniej 3 letni staŜ pracy w zawodzie bądź 
posiada wyŜsze wykształcenie i szkolenie zagraniczne i co najmniej 3 letni staŜ 
pracy w zawodzie, 

2) posiada co najmniej 3 letni staŜ pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym, 
3) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym 
4) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 

z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4) 
i art. 32 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 
z późn. zm.) 

5) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne. 

4. Wykaz wymaganych dokumentów: 
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy 

na stanowisku kierowniczym od lekarza medycyny pracy, 
5) opinie z poprzednich zakładów pracy, 
6) świadectwa pracy albo zaświadczenie potwierdzające staŜ pracy, w przypadku, gdy 

stosunek pracy nadal trwa 
7) oświadczenie, iŜ kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4) i art. 32 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 17.12.2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm., 

8) oświadczenie kandydata o niekaralności, 



9) oświadczenie kandydata, Ŝe wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko Dyrektora, 

10) koncepcja funkcjonowania SPZZOZ w śurominie na okres 6 lat 
5. Dokumenty naleŜy przedłoŜyć w oryginale lub jako kserokopie. W przypadku 

kserokopii dokumenty naleŜy poświadczyć „za zgodność z oryginałem” urzędowo lub 
notarialnie. 

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 
1. Konkurs przeprowadza się jeŜeli zgłosił się przynajmniej 1 kandydat 
2. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) niekompletne, 
2) złoŜone po terminie, 
3) złoŜone przez osoby nie spełniające warunków wymienionych w pkt II ust. 3 

regulaminu.  
3. Wyboru kandydata dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu 

na podstawie następujących kryteriów: 
1) stwierdzenia, czy kandydat spełnia wszystkie wymagania formalno - prawne 

na podstawie złoŜonych dokumentów,  
2) zapoznania się z koncepcją prowadzenia SPZZOZ w śurominie przedstawioną 

przez kandydata na piśmie oraz jej oceną. 
4. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami. 

IV. Postanowienia końcowe. 
1. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub przesunięcia terminu 

składania ofert. 
2. Regulamin konkursu  na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w śurominie jest dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w śurominie www.zuromin-powiat.home.pl oraz 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w śurominie www.zuromin-powiat.pl  

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
i SPZZOZ w śurominie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w śurominie  

4. Informacji na temat konkursu udziela Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa 
Powiatowego w śurominie 

5. Komisja przekazuje całą dokumentację konkursu do Wydziału Zdrowia i Edukacji 
po zakończeniu postępowania konkursowego 

6. Obsługę techniczną zapewnia Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego 
w śurominie 

7. Postępowanie konkursowe nie toczy się na podstawie przepisów rozporządzenia 
MZiOS z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania 
konkursu (Dz. U. Nr 115, poz. 749 ze zm.). 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/2011 
Zarządu Powiatu śuromińskiego 

z dnia 17 maja 2011 r. 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Zarząd Powiatu śuromińskiego 
ogłasza  

konkurs na stanowisko Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w śurominie 

 
Do konkursu na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w śurominie moŜe przystąpić osoba, która 
spełnia  następujące kryteria: 

1) posiada wyŜsze wykształcenie i co najmniej 6 letni staŜ pracy w zawodzie lub posiada 
wyŜsze wykształcenie i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w 
słuŜbie zdrowia i co najmniej 3 letni staŜ pracy w zawodzie bądź posiada wyŜsze 
wykształcenie i szkolenie zagraniczne i co najmniej 3 letni staŜ pracy w zawodzie, 

2) posiada co najmniej 3 letni staŜ pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym, 
3) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym 
4) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4) i art. 32 ust. 2 pkt. 1) 
lit. a) ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) 

5) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko 
niemu postępowanie karne. 

Wykaz wymaganych dokumentów: 
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
2) Ŝyciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy 

na stanowisku kierowniczym od lekarza medycyny pracy, 
5) opinie z poprzednich zakładów pracy, 
6) świadectwa pracy albo zaświadczenie potwierdzające staŜ pracy, w przypadku, gdy 

stosunek pracy nadal trwa 
7) oświadczenie, iŜ kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4) i art. 32 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. 
zm., 

8) oświadczenie kandydata o niekaralności, 
9) oświadczenie kandydata, Ŝe wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora, 

10) koncepcja funkcjonowania SPZZOZ w śurominie na okres 6 lat 
Dokumenty naleŜy przedłoŜyć w oryginale lub jako kserokopie. W przypadku kserokopii 
dokumenty naleŜy poświadczyć „za zgodność z oryginałem” urzędowo lub notarialnie. 

 
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w śurominie” naleŜy składać osobiście 
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w śurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 śuromin 



lub przesłać na adres Starostwa (decyduje data wpływu do urzędu), w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 czerwca 2011r. do godz. 1530. 
Koperta powinna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr telefonu 
kontaktowego. 
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 
 

 


