
Gmina Miasto Bochnia 

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2  

   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Miejskiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Bochni ul. Floris 16. 
 

Podstawa prawna: 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie 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) i w oparciu o Regulamin komisji 

Konkursowej.    

  

I. Kandydaci przystępujący do konkursu  powinni spełnić następujące warunki: 

 

1. posiadać wykształcenie wyższe; 

2. wykazać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia 

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy; 

3. posiadać wiedzę i doświadczenie dającą rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków Kierownika; 

4. wykazać brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

umyślnie oraz brak prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia 

prawa wykonywania zawodu, ograniczenia wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania 

stanowisk kierowniczych; 

5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, 

posiadać nieposzlakowana opinię oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 

stanowisku objętym konkursem; 

6. wykazać znajomość ustaw: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych i Kodeks Pracy; 

7. przedstawić koncepcję pracy na stanowisku Kierownika SPM ZOZ w Bochni.  

 

II. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny (podanie) na stanowisko Kierownika SPM ZOZ w Bochni zawierający 

m.in. zgłoszenie udziału w konkursie, pełne dane adresowe, nr telefonu i adres mailowy –

własnoręcznie podpisany, 

2. życiorys (curriculum vitae) zawierający opisany przez kandydata przebieg pracy 

zawodowej– własnoręcznie podpisany, 

3. kserokopie dyplomów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dla 

potwierdzenia kompetencji, o których mowa w pkt I.2), 

4. kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia dotyczącego trwającego 

zatrudnienia zawierające potwierdzenie co najmniej 5-letniego stażu pracy na stanowisku 

kierowniczym, albo co najmniej 3-letni staż pracy przy równoczesnym udokumentowaniu 

ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie, 

5.  kserokopie innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje 

zawodowe, 

6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach 

7. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż 

jeden miesiąc od terminu publikacji ogłoszenia o konkursie,  

8. koncepcję pracy na stanowisku Kierownika SPM ZOZ w Bochni, sporządzoną w formie 

pisemnej (max 3 strony), 

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i 



korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu nieposzlakowanej opinii i stanie 

zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem, 

10. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

popełnione umyślnie oraz brak prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu, 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia wykonywania zawodu lub zakazu 

zajmowania stanowisk kierowniczych; 

11. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych                    

w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem 

wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata lub 

notariusza zgodnie z art. 96 ustawy Prawo o notariacie. W przypadku samodzielnego poświadczenia 

dokumentów kandydat jest obowiązany przedstawić Komisji Konkursowej oryginały dokumentów 

podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

III. Miejsce i terminy złożenia dokumentów  

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem 

i numerem telefonu kontaktowego, z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Kierownika 

Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”, w Urzędzie Miasta 

Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 – Punkt Obsługi Klienta.  

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 czerwca 2019 r. godz. 12.00. 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w Urzędzie Miasta Bochnia  nie 

później niż do dnia 15 lipca 2019 r. 

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą mailową (za zwrotnym potwierdzeniem 

otrzymania wiadomości) o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Konkursowej, na którym zostaną 

przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne . 

 

IV. Udostępnienie materiałów informacyjnych 

Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję Konkursową w dniu 10 czerwca 2019 r. jest udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bochnia (www.bochnia.eu), w Biuletynie Informacji 

Publicznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni – 

www.przychodnia-floris.pl (zakładka Kierownictwo-konkursy). 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPM ZOZ w Bochni, będą 

udostępniane w Urzędzie Miasta Bochnia – pok. 114 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie 

internetowej SPMZOZ w Bochni. (statut, regulamin organizacyjny, budżet na 2019 r., sprawozdanie                    

z wykonania budżetu za 2018 r.)  

 

Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz o liczbie kandydatów, którzy 

spełniają wymagania formalne, jak również informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bochnia, na tablicy informacyjnej 

Urzędu Miasta Bochnia (hol główny) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń                     

w SPM ZOZ w Bochni. 

 
    

 

Bochnia, dnia 10 czerwca 2019 r.   
 

 

 

           Burmistrz Miasta  

                  (-) Stefan Kolawiński  

        
 

 

http://www.bochnia.eu/
http://www.przychodnia-floris.pl/


                      OŚWIADCZENIE: 

Ja ………………………….., niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej  
                (imię i nazwisko)  

wynikającej z art. 233§1Kodeksu karnego oświadczam, że 

-   posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

-  korzystam z pełni praw publicznych, 

-  posiadam nieposzlakowaną opinię, 

-  mój stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku objętym Konkursem (Kierownik 

SPM ZOZ w Bochni). 
                            

 

………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      OŚWIADCZENIE: 

Ja ………………………….., niżej podpisany/a świadomy/a odpowiedzialności karnej  

                (imię i nazwisko)  

wynikającej z art. 233§1Kodeksu karnego oświadczam, że: 

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, 

- brak wobec mnie prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia 

prawa wykonywania zawodu, ograniczenia wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania 

stanowisk kierowniczych; 
                            

 

………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko  Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późń. zm.) 

      

 

        ………………………………. 
                                      (czytelny podpis) 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), 

informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bochnia z siedzibą 

w Urzędzie Miasta, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować się na adres email: 

iod@um.bochnia.pl,  tel. 14 6149110, lub na adres siedziby Urzędu. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni w zakresie wskazanym 

w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018, poz. 2190 

z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania 

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) oraz Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917z późn. zm.), w ramach wykonania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

b. przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Samodzielnego 

Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni w zakresie danych, które 

dobrowolnie Pani/Pan przekazuje w ramach przedłożonych dokumentów, a które nie 

wynikają z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 

z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania 

konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 393) na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 

lit a) RODO.  

c. publikacji wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego na ogólnodostępnej 

stronie internetowej podmiotu tworzącego, która jest dostępna w dowolnym czasie dla 

nieograniczonej liczby odbiorców - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

mailto:iod@um.bochnia.pl


4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

uczestnictwa w postępowaniu konkursowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

postepowania konkursowego.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania 

konkursu dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną 

umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bochnia i Samodzielnego 

Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 

prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji 

ani profilowania. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

 

…………………………………… 
                         (czytelny podpis) 

 

 


