
Ogłoszenie  o konkursie  
na stanowisko Kierownika Przychodni Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej 

 
 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Przychodni Miejskiej 

VITAL-MED w Mszanie Dolnej z siedzibą: 34-730 Mszana Dolna, ul. Matejki 13. 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w: 

- Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011  roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)  

- Rozporządzeniu 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) 

 

I. Wymagania niezbędne kandydata: 

1. Posiada wykształcenie wyższe; 

2. Posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

kierownika; 

3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone 

studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; 

4. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

II. Wymagania dodatkowe kandydata 

1. Wiedza z zakresu wykonywania działalności leczniczej, świadczeń opieki zdrowotnej oraz 

praw pacjenta: 

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011  roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)  

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmian.) 

- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 

2012 r. poz. 159). 

2. Wiedza na temat funkcjonowania Przychodni Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej 

3. Wiedza na z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 885 z późn. zmian.) 

4. Umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku. 

5. Komunikatywność oraz kreatywność. 

6. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. 

 

III. Wymagana dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem. 

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska 

objętego konkursem. 

3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej. 

4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata. 

5. Oświadczenie, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem, zgodnie z 



ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zmian.). 

6. Zaświadczenie o niekaralności. 

7. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w 

ogłoszeniu. 

 

Kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę 

komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 

 

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i 

nazwisko oraz adres, numer telefonu kontaktowego oraz e-mail, a także adnotację „Konkurs na 

stanowisko Kierownika Przychodni Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej” w sekretariacie Urzędu 

Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana Dolna. Termin składania dokumentów 

upływa  15 września 2014 r. o godz. 15.30. Dokumentacja konkursowa, która wpłynie po terminie nie 

będzie rozpatrywana – decyduje data i godzina wpływu do urzędu.  

 

V. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Przychodni 

Miejskiej VITAL-MED w Mszanie Dolnej dostępne będą dla kandydatów w godzinach 9.00-14.00 w 

siedzibie Przychodni przy ul. Matejki 13 w Mszanie Dolnej (kontakt - tel. 18 331 00 28).  

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 września 2014. O dokładnym 

terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie. 

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mszana 

Dolna Nr 97/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Miejskiej VITAL-MED w Mszanie 

Dolnej 

 


