
 1

ZARZĄD POWIATU W LUBLI ŃCU 
OGŁASZA  KONKURS  NA  STANOWISKO 

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA   
SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI  ZDROWOTN EJ  

W  LUBLI ŃCU PRZY ULICY SOBIESKIEGO 9 
 

Na podstawie art. 49 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz § 9 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 
lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U., poz.182) oraz w związku 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 roku, Nr 151, poz. 896)  Zarząd Powiatu 
w Lublińcu ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, zwanego dalej „SP 
ZOZ”. 

 
Kandydat zgłaszający się do konkursu  składa: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ,  
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajęcia stanowiska 

zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ, tj. tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 
i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz co najmniej 8 
– letni staż pracy,  

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
4) zaświadczenie o niekaralności,  
5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym 

stanowisku, 
6) koncepcję pracy na tym stanowisku, 
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem, 
8) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. 

 
Dokumenty o których mowa w pkt 8) powinny być kserokopiami poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem. 
 
Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem i adresem zwrotnym) 
należy składać w ciągu 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem: „Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Lublińcu przy 
ulicy Sobieskiego 9”,  w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 7, pokój nr 
6, w godzinach 730 – 1530 .  
 
Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 21 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu można uzyskać  
w siedzibie SP ZOZ w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9, tel. (034) 350-63-80,  
fax 356-58-70 w godzinach od 730 - 1500. 
 
 


