
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 55/2015 

Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 3 czerwca 2015 r. 

BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA 
Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie ul. Orła Białego 5 
 

Działając na podstawie art. 46 i art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U z 2015 r. poz. 618) oraz § 4 ust. 1 pkt 3, § 9 
i § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) – Burmistrz 
Bornego Sulinowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie. 
 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu 
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz w oparciu o regulamin konkursu 
przyjęty przez Komisję Konkursową. 
 
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Orła Białego 5 
78-449 Borne Sulinowo 
woj. Zachodniopomorskie 

 
2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ  

w Bornem Sulinowie kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, ul Orła 
Białego 5,78-449 Borne Sulinowo w godzinach pracy zakładu po uprzednim 
skontaktowaniu się z Główną Księgową SP ZOZ w Bornem Sulinowie. 

 
3. Stanowisko objęte konkursem: 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie. 

 
4. Wymagane kwalifikacje kandydata: 

1) posiada wykształcenie wyŜsze, 
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego 

wykonywania obowiązków dyrektora, 
3) posiada co najmniej pięcioletni staŜ pracy na stanowisku kierowniczym 

albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie   
i co najmniej trzyletni staŜ pracy, 

4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, 
5) dobry stan zdrowia. 



 
5. Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Bornem 
Sulinowie, 

2) koncepcja funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Bornem Sulinowie, 
3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane  

do zajmowania stanowiska dyrektora, w przypadku lekarza – dokument 
potwierdzający  prawo wykonywania zawodu, 

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje 

zawodowe kandydata ( staŜ pracy w zawodzie i dorobek zawodowy), 
6) zaświadczenie o niekaralności, 
7) oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) w celach związanych  
z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora, 

8) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  potwierdzające brak 
przeciwwskazania  do zajmowania kierowniczego stanowiska. 

 
6. Kandydaci składają oryginały dokumentów  lub kopie, które powinny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem. 
 
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne  moŜna składać w zamkniętych kopertach 

osobiście w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie lub przesłać listownie 
na adres Urzędu: 78-449 Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, z dopiskiem: 
„Konkurs na stanowisko Dyrektora  SP ZOZ w Bornem Sulinowie”  
w terminie do dnia 3 lipca 2015 r.  Ponadto na kopercie kandydat umieszcza 
swoje imię i nazwisko oraz  adres  i numer telefonu kontaktowego. 

 
8. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyŜej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane. 
 
9. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie. 
 
10. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do  24 lipca 

2015 r.  
 
 
 
                                                                          Burmistrz Bornego Sulinowa 
 
              Renata Pietkiewicz - Chmyłkowska 


