
 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁASIN 
OGŁASZA KONKURS 

NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 

2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorącą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. 

Macieja z Miechowa w Łasinie. 

1. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy: 

Adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie, 

ul. Grudziądzka 2 86-320 Łasin 

Nazwa stanowiska: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej 

2. Wymagania kwalifikacyjne: 

1) niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, 

c) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku  kierowniczym albo ukończone studia 

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 

d) niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

2) preferowane: wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania  lub studia podyplomowe w zakresie 

zarządzania w opiece zdrowotnej. 

3. Warunki pracy na stanowisku: 

a) w przypadku lekarza - praca w wymiarze pełnego etatu z obowiązkiem udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

b) w przypadku osoby bez uprawnień lekarza - praca w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łasinie, 

b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska 

Dyrektora, a w przypadku lekarza również dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu 

lekarza, 

c) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

d) inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

e) oświadczenie o niekaralności, 

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w 

celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora, 

g) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Łasinie 



5. Dodatkowe informacje: 

Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Łasinie kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Łasinie, ul. Grudziądzka 2, 86-320 Łasin w godzinach pracy zakładu, po 

uprzednim kontakcie telefonicznym(56 466 4203). 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie lub pocztą na adres Urzędu: 86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2 z 

dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Łasinie", w terminie do 11 kwietnia 2015 r. Ponadto na kopercie kandydat umieszcza 

swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

(bip.lasin.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. 

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 14 kwietnia  2015 r. 
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