
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. OPIEKI ZDROWOTNEJ 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA 

PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy 

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy. 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej” oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą ( Dz.U. 2021 poz. 430). 

Wymagane kwalifikacje zawodowe od kandydatów: 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  

( Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896, z późn. zm.), tj. posiadać: 

1) tytuł zawodowy lekarza, 

2) prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, 

4) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.  

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają: 

− podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

− dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,              

w tym prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kopie tych 

dokumentów poświadczone notarialnie,  

− opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

− inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe  kandydata – 

kopie dokumentów 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, 

− oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu 

zajmowania stanowiska objętego konkursem, 

− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki 

Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w 

Radecznicy. 

 Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci mogą uzyskać na 

wniosek złożony do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Radecznicy ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, tel. 846818841 lub na adres: 

poczta@radecznica.pl. 

Dokumenty do konkursu należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia 

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 

Lublinie (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do Szpitala), w zamkniętej kopercie 

z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy” na adres 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy ul. Klasztorna 4, 22-463 

Radecznica. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu 

kontaktowego.  

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – w ciągu 30 dni od daty 

opublikowania ogłoszenia o konkursie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.  

O dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 


