
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej 

 

Zarząd Powiatu w Bochni 
ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital 
Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 31, 32–700 Bochnia 

 
 
Konkurs przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 

2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 2018, poz. 393) oraz art. 46 ust. 2 ustawy         

z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.)  

 

1) Wymagania niezbędne – kandydat winien posiadać: 

a) wykształcenie wyższe, 

b) wiedzę i doświadczenie dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

dyrektora, 

c) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia 

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 

d) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

     Kandydat winien posiadać doświadczenie i wiedzę w szczególności wynikające ze 

znajomości:  

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2190 

z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.),  

c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta            

(t.j. Dz. U. 2017, poz. 1318 z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018,          

poz. 1986 z późn. zm.), 

e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869), 

f) ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.) 

oraz  aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

2) Wymagane dokumenty 

a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska, przy czym w przypadku złożenia kopii dokumentu, kopia ta powinna być 



poświadczona za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie to może być 

dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej bądź Zarządu Powiatu 

kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, 

c) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV), 

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

czym w przypadku złożenia kopii dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za 

zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie to może być dokonane przez 

kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej bądź Zarządu Powiatu kandydat jest 

obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, 

e) koncepcja zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 

„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  

f) oświadczenie kandydata o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych 

w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” 

im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia), 

g) informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc 

przed dniem zgłoszenia do konkursu, 

h) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 

wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

i) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy – świadectwo pracy lub zaświadczenie 

o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę, gdy stosunek pracy nadal trwa. 

 

 

Uwagi  

1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 

zwrotnym (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer tel. kontaktowego) w Punkcie 

Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31,     

32 – 700 Bochnia lub przesłać pocztą na wskazany adres Starostwa w terminie do dnia 

01.07.2019 r. (włącznie) do godz. 15
00

 z dopiskiem:  

 

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej”  

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego 

w Bochni. 

 

Przewidywane miejsce rozpatrzenia kandydatur – Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza 

Wielkiego 31. 



Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur - 30 dni od upływu terminu składania dokumentów 

przez kandydatów. 

2. Każdemu kandydatowi udostępnia się - po złożeniu oświadczenia o wykorzystaniu 

uzyskanych informacji wyłącznie do celów związanych z uczestnictwem w konkursie -  

jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, 

organizacyjnym i ekonomicznym (w tym: Statut, Regulamin Organizacyjny, Opinię             

i Raport z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 31.12. 2017 roku oraz za 

01.01. – 31.12. 2018 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31).  

3. Materiały mogą być udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni              

w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w pok. 218 w dniach od 

poniedziałku do piątku w godz. 10ºº- 15ºº. 

4. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Radę Powiatu w Bochni. 

5. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po określonym terminie lub zostaną zgłoszone      

w niekompletnej formie nie będą rozpatrywane.  

6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki 

formalne będą poinformowani w formie pisemnej oraz telefonicznie.  

7. Informacja o ilości kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz o liczbie kandydatów, 

którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach naboru będzie 

umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Bochni oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” 

im. bł. Marty Wieckiej.  

 

Bochnia, dn. 12.06.2019 r. 

 

      Przewodniczący  

Zarządu Powiatu w Bochni  

           Adam Korta 


