
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 9 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zmianami/, w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zmianami/ zarządza się, co następuje : 

§ 1.  

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej. 

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 2.  

1. Ogłoszenie o konkursie podlega publikacji : 

a) w Tygodniku Siedleckim 

b) w tygodniku Nowy Dzwon 

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie pod adresem  www.kaluszyn.bip.org.pl   
w zakładce obwieszczenia i ogłoszenia /oferty pracy/ 

d) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.kaluszyn.pl   

e) na stronie internetowej SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej pod adresem 
 www.spzozkaluszyn.pl   w zakładce aktualności 

f) na tablicy ogłoszeń SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej, 05-310 Kałuszyn, ul. Wojska 
Polskiego 24 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej powołanej uchwałą Nr 
XIII/128/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie  z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 11/2020 

Burmistrza Kałuszyna 

z dnia 9 marca 2020 r. 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej 

Burmistrz Kałuszyna działając na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zmianami/ oraz § 4 ust. 1 pkt 3, § 9 i § 
12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w przedmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą /tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 393 z późn. zmianami/ ogłasza konkurs na stanowisko : 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni 
Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 24, 05-310 Kałuszyn  

1. Wymagania kwalifikacyjne kandydata : 

Do konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej mogą przystąpić osoby, które : 

1) posiadają wykształcenie wyższe, 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika 
ocenione na podstawie dodatkowych pytań zadawanych przez członków komisji konkursowej, 

3) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe 
na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 

4) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. 

2. W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest w szczególności znajomość : 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zmianami/, 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zmianami/, 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami/, 

4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/, 

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tj. dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zmianami/, 

6) aktów wykonawczych do w/w ustaw. 

3. Wymagane dokumenty : 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, 
a w przypadku lekarza  - dokument potwierdzający  prawo do wykonywania zawodu. 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

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

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy 
czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat 
zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, 

6) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed 
dniem zgłoszenia do konkursu, 
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7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, 
zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania 
określonego stanowiska, 

8) koncepcja funkcjonowania i rozwoju SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej, 

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego o treści : 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko kierownika SP 
ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/”. 

4. Miejsce i termin składania dokumentów : 

Oferty z dokumentami w zamkniętej kopercie, opisane imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata, numerem 
telefonu kontaktowego oraz adnotacją : „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej” należy składać  w Urzędzie 
Miejskim w Kałuszynie w sekretariacie /adres : Urząd Miejski w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn/ 
w terminie do dnia 25 marca 2020 roku  do godz.  15.oo. Oferty mogą zostać nadane pocztą – listem 
poleconym. Termin uważa się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie do Urzędu Miejskiego nie później niż w 
dniu 25 marca 2020 roku  do godz. 15.oo. 

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 

5. Udostępnianie materiałów informacyjnych : 

1) Regulamin konkursu, przyjęty przez komisje konkursową jest dostępny: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie pod adresem 
www.umgkaluszyn.bip.org.pl    w zakładce obwieszczenia i ogłoszenia  /oferty pracy/; 

- na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego www.kaluszyn.pl   ; 

- na stronie internetowej SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej pod adresem  
 www.spzozkaluszyn.pl   w zakładce /aktualności/ 

- na tablicy ogłoszeń SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej, 05-310 Kałuszyn, ul. Wojska 
Polskiego 24 

2) Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznych SP ZOZ w Kałuszynie – 
Przychodni Opieki Zdrowotnej kandydaci mogą uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 
05-310 Kałuszyn w godzinach pracy Urzędu w pokoju Nr 7 tel. 25 7576618 w. 11. 

6. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną 
powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

7. Rozpatrzenie ofert będzie się odbywać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1.  

Komisja konkursowa dokona rozpatrzenia złożonych ofert w terminie 14 dni od upływu terminu składania 
dokumentów aplikacyjnych. 

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w   Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie pod adresem  www.umgkaluszyn.bip.org.pl     oraz na stronie 
internetowej SP ZOZ w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej pod  adresem  
www.spzozkaluszyn.pl   w zakładce /aktualności/ .
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