
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

w Koszalinie 

ogłasza konkurs na stanowisko: 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej MSW w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin. 

 

1. Kandydat zgłaszający się do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
|z dnia 20.07.2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 
Nr 151, poz.896) tj. posiadać:  
a) prawo wykonywania zawodu lekarza w RP; 
b) tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia  
|w dziedzinie medycyny; 
c) wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania 
podmiotów leczniczych; 
d) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie. 
 
2. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien, stosownie do przepisów rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
(Dz.U.2012.182 ze zm.) złożyć następujące dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na stanowisko; 

b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa 

wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo; 

c) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

d) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe; 

e) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, ppkt. d, powinny być poświadczone za 

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

na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały 

dokumentów; 

f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 

wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzania postepowania konkursowego na dane stanowisko, zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.  

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich 

tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Na prośbę Komisji 

Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 

Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy 

składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce), w zamkniętych 

kopertach, na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

w Koszalinie ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin. 



Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu 

kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora 

ds. Lecznictwa SP ZOZ MSW w Koszalinie". 

Termin składania ofert upłynie w dniu 11 lipca 2017 roku. 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ MSW  

w Koszalinie udostępniane będą w siedzibie zakładu, po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym (94 347 16 70). 

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają 

uzupełnieniu. 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni, od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Sali konferencyjnej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie,  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin (budynek A, parter). 


