
UCHWAŁA NR 92, M
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia t .

w  sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w  Łowiczu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 49 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 1629) 
w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393), Zarząd Powiatu Łowickiego
uchwala, co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,

§2= Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:

1. Marcin Kosiorek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk -  Wicestarosta Łowicki

3. Janusz Michalak - Członek Zarządu





Załącznik do Uchwały N r.. f l Ł  W  
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia l£ )k%  V\

Zarząd Powiatu Łowickiego 
ogłasza konkurs na stanowisko 

DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 49 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, poz. 1629) 
oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w  sprawie 
przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 393),

W ym agane kwalifikacje kandydata:
1) wykształcenie wyższe;
2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

dyrektora;
3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone 

studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydaci posiadający wym agane kw alifikacje  pow inni przedłożyć:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

danego stanowiska;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata;
5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą 

nie wcześniejszą niż miesiąc przez dniem zgłoszenia do konkursu;
6) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania 
zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych;

8) oświadczenie o następującej treści; „Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 
przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019 r. 
poz. 371) i, że z dniem objęcia stanowiska dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w  Łowiczu zobowiązuję się do stosowania zasad wymienionych w art. 4 
ww. ustawy”;



9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone 
za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez 
kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest 
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Uwagi:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym imieniem 
i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego oraz adnotacją o treści: 
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” 
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, 
w sekretariacie pok. 101 w godz. 8.00-16.00 lub przesłać pocztą na wskazany adres 
Starostwa -  w terminie do 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. 
tj. do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Starostwa).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, będą udostępnione poprzez wyłożenie w Wydziale 
Kontroli i Zarządzania Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w pok. 16 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po upływie określonego terminu, nie będą 
rozpatrywane.

Otwarcie kopert nastąpi; na posiedzeniu Komisji konkursowej w dniu 7 maja 2019 r.
0 godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a,
1 piętro, sala 101, natomiast rozmowy z kandydatami, którzy spełnili warunki formalne 
będą miały miejsce w dniu 8 maja 2019 r. od godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym 
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a, l piętro, sala 101.

/



Załącznik do ogłoszenia 
o konkursie
na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu

Informujemy, że:
Klauzula Informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Martyna Bogucka, nr telefonu: 
46 837 56 03, adres maii: martvna.boqucka@oowiatiowicki.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie 
na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, ul, Ułańska 28, 
99-400 Łowicz na podstawie udzielonej zgody.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r,, Nr 14, 
poz. 67; Nr 27, poz. 140).

6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania i wycofania zgody.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie 
danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby obowiązujące przepisy 
o ochronie danych osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją 
niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

mailto:martvna.boqucka@oowiatiowicki.pl


Załącznik do ogłoszenia 
o konkursie
na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łowiczu

Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe 
w Łowiczu z siedzibą przy ui. Stanisławskiego 30 w Łowiczu, moich danych 
osobowych niezbędnych do przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zgodnie żart. 6 ust. 1 pkt a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

(data i czytelny podpis)


