
 
             

Ciepielów, dnia 15 października 2008 roku. 
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Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 17 maja 2000 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby                         
na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju /Dz. U. Nr 44, poz.520          
z późn. zm./,:  

- posiadać wykształcenie wyŜsze i co najmniej sześcioletni staŜ pracy w zawodzie, lub 
- posiadać wykształcenie wyŜsze i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w słuŜbie 

zdrowia i co najmniej trzyletni staŜ pracy w zawodzie, 
- posiadać obywatelstwo polskie 
- mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, 
- posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku 
- nie moŜe być karana za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 
Wymagane dokumenty : 
- CV 
- kwestionariusz osobowy, 
- list motywacyjny, 
- pisemna koncepcja kierowania SP ZOZ w Ciepielowie, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie, 
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz za przewinienia 
zawodowe, 
- oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
- zaświadczenie o stanie zdrowia, 
 

Dokumenty  przedłoŜone w kopiach winny być poświadczone urzędowo lub notarialnie. Winny być 
przesłane w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów 
-  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika SP ZOZ w Ciepielowie", w terminie do dnia 29 
października 2008 roku do godziny 1000. 
 

Postępowanie konkursowe odbędzie się w dniu 30 października 2008 roku o godzinie 
1000  w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie - I piętro pokój nr 12. W postępowaniu konkursowym biorą 
udział osoby, które w terminie określonym powyŜej złoŜyły wymagane dokumenty.  
 

Postępowanie konkursowe nie toczy się na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego 
regulaminu przeprowadzania konkursu /Dz. U. Nr 115, poz. 749 z późn. zm./.  
 

Zasady postępowania konkursowego określa regulamin postępowania konkursowego uchwalony 
przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Ciepielów. 
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