
Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie 
ogłasza konkurs 

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rymanowie 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa muszą spełniać 
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896). 

Kandydaci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182) winni złożyć następujące dokumenty: 
          1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego  
stanowiska, czyli posiadanie: 

a) wykształcenia wyższego medycznego, 
b) tytułu zawodowego lekarza, lekarza dentysty i tytułu specjalisty lub specjalizację  

II stopnia w dziedzinie medycyny, 
c) aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny w RP, 
d) co najmniej ośmioletniego stażu pracy w zawodzie - opisany przebieg pracy 

zawodowej, 
e) świadectwa pracy z ostatnich 3 lat w przypadku gdy stosunek pracy został rozwiązany lub 

wygasł, 
f) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe  

kandydata, 
3) pisemną koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem, 
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym 

stanowisku, wydane przez lekarza posiadającego uprawnienia lekarza medycyny pracy, 
5) oświadczenie, że kandydat wyraża 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 prowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, 

6) zaświadczenie o niekaralności,  
7) Kandydaci składają oryginały dokumentów lub uwierzytelnione ich kopie.  

Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPG ZOZ  
w Rymanowie" należy składać w zamkniętych kopertach w: Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, ul. Piłsudskiego 2, pok. Nr 13 w godzinach pracy tj. od godz. 7.00 – godz. 
14.35., lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres wskazany powyżej.  
Na kopercie należy zamieścić swoje: nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego. 

Termin składania ofert upływa  w dniu 17 lutego 2017 r. o godz. 14.00 (decyduje data wpływu do 
SPG ZOZ).  

 Zasady postępowania konkursowego określa Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. Lecznictwa SPG ZOZ w Rymanowie. 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie do 30 dni 
od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, 
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w SPG ZOZ w Rymanowie, adres j.w., 
tel. 13 43 55 004 wewn. 33, w tym informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 
jednostki. 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,  na tablicy 
ogłoszeń SPG ZOZ w Rymanowie oraz w Urzędzie Gminy Rymanów. 

Rymanów, dnia 16 stycznia 2017 r.    


