Wójt Gminy Bojszowy
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach
43-220 Bojszowy ul. Świętego Jana 41
na kadencję 2016 - 2021
Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie Regulaminu z dnia 15 września
2015r. opracowanego zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 o działalności
leczniczej (Dz. Urz. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz załącznikiem do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 182).
Kandydaci na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej winni spełniać
następujące wymagania konieczne:
1) posiadać wykształcenie wyższe
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków kierownika GZOZ
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej
trzyletni staż pracy
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie
5) znajomość

przepisów

prawa

dotyczących

funkcjonowania

podmiotów

leczniczych
1. Wymagania pożądane, które będą dodatkowo oceniane, na podstawie złożonych
dokumentów konkursowych to:
1. Posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza ( 10 punktów ),
2. Ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia
(10 pkt.)
3. Doświadczenie w kierowaniu samodzielnym publicznym zakładem opieki
zdrowotnej (5 pkt. za każdy rok)
4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem pracowników
( 0-10 pkt. )
5. Doświadczenie w utrzymaniu i rozbudowie bazy leczniczej (ambulatoryjnej)
( 0-10 pkt. )
6. Znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiocie leczniczym oraz zasad
kontraktowania usług zdrowotnych ( 0-5 pkt. )
7. Doświadczenie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na utrzymanie
GZOZ ( 0-5 pkt. )
8. Prawo jazdy kategorii B ( 5 pkt. )

9. Zgoda na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych ( 5 pkt. )
10. Zgoda na pełnienie obowiązków Kierownika GZOZ z równoczesnym objęciem etatu

lekarza tego zakładu w zakresie medycyny rodzinnej ( 10 pkt. )
2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z numerem
telefonu i adresem poczty elektronicznej, celem informowania o czynnościach
związanych z postępowaniem konkursowym, CV,
2) koncepcję zarządzania Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bojszowach
z planem zadań remontowych i inwestycyjnych realnych do wykonania w
trakcie kadencji,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wymagania określone w
pkt 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, w tym dokumenty potwierdzające prawo
wykonywania zawodu lekarza, życiorys z opisem pracy zawodowej,
dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i dorobek zawodowy
4) inne

dokumenty:

referencje,

opinie,

wykaz

zadań

remontowych

i

inwestycyjnych realizowanych w trakcie pracy zawodowej w zakładzie
leczniczym,
5) kserokopia prawa jazdy i dowodu posiadania lub dysponowania samochodem
osobowym wraz ze zgodą na wykorzystywanie samochodu prywatnego do
celów służbowych,
6) oświadczenie

o

znajomości

przepisów

dotyczących

funkcjonowania

podmiotów leczniczych,
7) zaświadczenie o niekaralności,
8) zgoda, o której mowa w pkt. 1.10.
3. Ponadto kandydat składa oświadczenia:
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; o niekaralności zakazem
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o
których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168); że kandydat
nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie; o prowadzeniu
działalności gospodarczej wraz z deklaracją zaprzestania jej prowadzenia w przypadku
wybrania na stanowisko Kierownika GZOZ; o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) w
celu wyboru na stanowisko objęte konkursem; o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne w oryginałach lub w kopiach potwierdzonych za
zgodność, należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko
kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach z siedzibą przy ul.
św. Jana 41, na lata 2016 – 2021” w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy ul.
Gaikowa 35 lub w formie pisemnej na adres: UG Bojszowy 43-220 Bojszowy ul.
Gaikowa 35, w terminie do dnia 10 listopada 2015r. do godz. 1500 (decyduje data
wpływu dokumentów do UG Bojszowy). Komisja może zażądać do wglądu
oryginałów złożonych dokumentów.
5. Dokumenty, które wpłyną do UG Bojszowy po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
6. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę
Gminy Bojszowy uchwałą nr X/61/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r.
7. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
lub pisemnie.
8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 30 dni od ostatniego
dnia składania ofert.
9. Z wybranym kandydatem może być zawarta umowa o pracę na okres 6 lat, tj. od 1
stycznia 2016r. do 31 grudnia 2021r.
10. Wójt Gminy Bojszowy nie jest związany stanowiskiem Komisji Konkursowej i
decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez komisję albo odmowie o jego
zatrudnieniu.
11. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zakładu
dostępne są na stronie internetowej Gminy Bojszowy: bip.bojszowy.pl.
12. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w BIP
Urzędu Gminy Bojszowy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy i w
siedzibie GZOZ.
Wójt Gminy Bojszowy

mgr Henryk Utrata

