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oGŁoszENlE o KoNKURslE
NA STANOWISKO PIELĘGN|ARKI ODDZIAŁOWEJ

oDDzlAŁU REHABlLlTAcJl
W ZESPOLE OPlEKl ZDROWOTNEJ W DĘBICY

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 201 1 roku o działalności leczniczej (tj, Dz,U. z2022r. poz, 633 ze zm),

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu pzeprowadzenia
konkursu na niektore stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym pzedsiębiorcą
(tj. Dz. U,z2021r. poz.430),

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
pzedsiębiorcami(Dz.U, z2011r, Nr 151, poz.896 zezm,),

l. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Zespół OpiekiZdrowotnejw Dębicy, 39 - 200 Dębica, ul. Krakowska 91

ll lnformacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnvm,

oroanizacyjnvm i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały zawierające informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Dębicy udostępniane są w siedzibie podmiotu leczniczego.

lll. Stanowisko obięte konkursem:

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji.

lV. Wymagania kwalifikacyjne kandvdata:

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać wymogi określone Rozpoządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących pzedsiębiorcami
(Dz,U. z 2011r, Nr 151, poz. 896 ze zm,). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie
zarządzania zakład am i op ieki zd rowotnej.

V. Dokumenty wymaqane od kandydata:

Oferty wrazz dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6lutego 2012r.
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym pzedsiębiorcą(tj. Dz, U.z2021r, poz.430).
W pzypadku złożenia kopii dokumentow, powinny one zostać poświadczone za zgodnośó
z oryginałem , przy czym poświadczenie moze byó dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji
kon ku rsowej kandydat jest obowiązany pzedstawió oryg i nały dokumentow,



Vl. Miejsce oraz termin składania wymaoanych dokumentów:

WYmagane dokumenty nalezy składać w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, 39 -200 Dębica, ul. Krakowska 91 ( o zachowaniu terminu
decyduje data wpływu).
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a takze adnotację o treści: ,,Konkurs na stanowisko Pielęgniarka Oddziałowa Oddziiłu
Rehabi titacji Zespołu Oplekl Zdrowotnej w Dębicy."

Vll. Miejsce oraz termin rozpatzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozstzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania
wymaganych dokumentów w siedzibie Okręgowej lzby Pielęgniarek i Połoznych w Rzeszowie,
ul. Rymanowska 3,


