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ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektórę stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz.l8ż zę zm.) oraz Regulamin
Komisji Konkursowej opracowany ptzęz Komisję Konkursową powołaną Uchwałą Nr
XLIL283.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie
kierownika Gminnego Zespołu Zalładow Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą
w Krzywej.

l. Nazwa i adres podmiotu leczniczegą którego dotyczy konkurs:
Gminny Zespfi Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej.
Krzywa 17 A,59-225 Chojnów.

2. Zasady udostępni ania materiałów informacyj nych :

Z materińami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zapoznać
można się w siedzibie Gminnego Zespołu Zakładow Opieki Podstawowej w Choinowie
z siedzibą w Krzywej w terminie do ż7 grudnia 20l7 roku.

3. Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą
w Krzywe.i.

4. Kandydaci ubiegający ,ię o stanowisko objęte konkursem powinni spełniaĆ wymogi
określone w art. 46 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia ż0IIr. o dzińa|ności leczniczej {Dz.U, z
20l6t, poz. 1638 ze zm.) tj.:
l ) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadaĆ wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonyłvania

obowiązków kierownika;
3) posiadaĆ co najmniej pięcioletni staŻ pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone

studia podyplomowe na kierunku zarzadzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
l) nie byó prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie.

5. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) życiorys (CV) zuwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

objętego konkursem, w tym dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu;
4) dokumenty potwierdzającewymagany staŻ pracy;
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe

kandydata na stanowisko objęte konkursem;
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześnie.iszą

niż miesiąc przed dniem zg)oszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu



wykonywania zawodu, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ograniczenie prawa
wykonywania zawodu lub zakazn zajmowania określonego stanowiska;

8) oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanię danych osobowych w celach
przeprowadzania postepowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z
dnia ż9 sierpnia l997t. o ochronię danych osobowych (t. j. Dz. U . z 2016r., poz. 992).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składaó w sekretariacie Urzędu Gminy Chojnów
w Chojnowie ul. Fabryczna l pok. nr l03 lub przesłaĆ za pośrednictwem pocńy (decyduje data
wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Chojnów) na adres: Urząd Gminy Chojnów, ul.
Fabtyczna I 59-225 Chojnów, w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Zespołu Zakładow Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w
Krzlłvej" wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego
kandydata na stanowisko objęte konkursem.
Oferty należy składaó do dnia 27 grudnia 20l7r. do godz, l5.00, Ofeńy, które wpłyną do Urzędu
Gminy Chojnów po wyzej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Dodatkowę informacje:
1) postępowanie konkursowę przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr

XLIL283.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 listopadaż}l7 roku w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
wyłonienie kierownika Gminnego Zespołu Zal<Ładow Opieki Podstawowej w Chojnowie
zsiedzibąw Krzywej,

2) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodnośĆ z oryginałem, przy czym
poświadczenie moze byĆ dokonanę ptzęz kandydata na stanowisko objęte konkursem,
a na prośbę Komisji Konkursowej kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentów
oryginalnych,

3) rozpatrzenie przęz Komisję Konkursową zgłoszonych kandydatur odbędzie ,ię
w budynku Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna l, 59-225 Chojnów, przewidywany
termin - do l0 stycznia 20l8 roku,

4) o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostanQ poinformowani telefonicmie lub
pisemnie,

5) informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Chojnów http://www.gmina-chojnow.bip.net.pl, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Chojnów, ul. Fabryczna l, 59-225 Chojnów i w Gminnym Zespole
Zakładow Opieki Podstawowej w Chojnowie z siedzibą w Krzywej. Krzyvval7A, 59-
225 Chojnow,

6) kandydaci biorący udział w procedurze konkursowej w ciągu 14 dni od dnia ostatniego
posiedzenia Komisji zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach konkursu,

7) wszelkie dodatkowe infońacje na temat konkursu można uzyskać w Sekretariacie
Urzędu Gminy Chojnów tel.: +48 76 818 85 0ż.


