
ZARZĄDZENIE NR VIII/86/2019
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Baranowie

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w związku z § 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 przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Baranowie.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów: 
www.bip.gminabaranow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie podmiotu leczniczego – Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy 
Baranów: www.gminabaranow.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 
X/66/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Baranowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Baranów

Mirosław Roman Grzelak
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Załącznik do  

ZARZĄDZENIE NR VIII/86/2019 

WÓJTA GMINY BARANÓW 

z dnia 1 października 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Baranowie 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Baranowie 

 

 

Wójt Gminy Baranów 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Kierownika 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Baranowie 

 

 

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2190 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt 3, § 9 i § 12 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 393) ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Baranowie. 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:   

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie ul. Długa 26, 24 -105 

Baranów, pow. puławski, woj. lubelskie. 

2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego  

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie: 

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie kandydaci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy  

w Baranowie ul. Rynek 14, 24-105 Baranów w dni robocze w godzinach poniedziałek   

od 7.00 do 16.00, wtorek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 w pokoju Nr 10 tel. 81 

8834027 

3. Stanowisko objęte konkursem:  

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie. 

4. Wymagania kwalifikacyjne kandydata: 

1. Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe – preferowane medyczne lub ukończone studia podyplomowe 

w zakresie zarządzania służbą zdrowia,   

b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie,   

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

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 

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

2. Wymagania preferowane: 
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a) znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania 

podmiotu leczniczego, 

b) znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia, 

c) znajomość programów i procedur dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych, 

d) umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku, 

e) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych, 

f) znajomość aktów prawnych, a w szczególności: 

- przepisów o działalności leczniczej, 

- przepisów o finansach publicznych, 

- przepisów o prawach pacjenta, 

- przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych, 

- przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

5. Wymagane dokumenty: 

a) podanie o przyjęciu na stanowisko objęte konkursem, 

b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska 

kierownika, w przypadku lekarza – dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu, 

c)  CV z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej, 

d) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – świadectwo pracy ( w razie gdy stosunek pracy 

został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę  ( w razie, gdy 

stosunek pracy trwa), 

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

 ( staż pracy w zawodzie oraz na stanowiskach kierowniczych) 

f) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru  Karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż 

miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu, 

g) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania 

zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub 

zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

h) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). 

i) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Baranowie. 

j) Kandydaci składają oryginały dokumentów lub kopie, które powinny być poświadczone  

za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę 

Wójta Gminy Baranów lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały 

dokumentów. 

6. Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętych 

kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: 

Urząd Gminy w Baranowie 

ul. Rynek 14 

24-105 Baranów 

w terminie do dnia 14 października 2019 r. do godziny 15.00.  

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, 

a także adnotacje o treści: „ Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie” 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
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7. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy 

kwalifikacyjne kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie. 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą NR X/66/2019 r. 

Rady Gminy Baranów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie.   

8. Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 

Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania ofert w terminie 14 dni od upływu terminu składania 

dokumentów aplikacyjnych. Rozpatrzenie ofert będzie odbywać się w Urzędzie Gminy Baranów,  

I piętro, sala 11 

9. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości   w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów: www.bip.gminabaranow.pl.,  na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie podmiotu leczniczego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Baranowie oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Baranów: www. gminabaranow.pl 

10. Inne niezbędne informacje: 

a) wskazanie kandydata przez komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia  

o zatrudnieniu na stanowisku kierownika, 

b) oferty niekompletne nie będą rozpatrywane oraz te, które wpłyną do Urzędu po terminie 

określonym w punkcie 6. 
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REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO 

KIEROWNIKA SP ZOZ W BARANOWIE 

 

§ 1. 

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 

opieki Zdrowotnej w Baranowie przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie: 

1) Pelagia Maruszak – przedstawiciel podmiotu tworzącego, Przewodniczący Komisji, 

2) Roman Chwedorowicz – przedstawiciel podmiotu tworzącego, lekarz, 

3) Stanisław Włodarczyk – przedstawiciel podmiotu tworzącego, 

4) Małgorzata Pszczoła – przedstawiciel podmiotu tworzącego, 

5) Antoniewicz Stanisław – przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ w Baranowie. 

2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygniecie w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem 

rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które jest 

dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

§ 2. 

1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje 

się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, 

czy w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów ( co najmniej 

dwóch) 

2. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające  

w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia 

przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych 

przez członków komisji konkursowej. 

3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie. 

4. W posiedzeniu komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie. 

§ 3. 

1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji przysługuje jeden głos. 

2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartkach do 

głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu leczniczego, zawierających nazwiska 

kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

3. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata  

i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów. 

4. Głos jest nieważny w przypadku: 

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;  

2) brak skreśleń. 

5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę. 

6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako 

odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu. 

§ 4 

W przypadku odrzucenia przez Komisję Konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych  

do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku 

przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.  

Baranów, dnia 1 października  2019 r. 
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