
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezes Zarządu Szpitala  Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o
ogłasza Konkurs na stanowisko:

Przełożonej Pielęgniarek Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o .

1. Kandydaci  przystępujący  do  konkursu  muszą  posiadać  nieposzlakowaną  opinię,  wyróżniać  się 

wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

1) tytuł  magistra  na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i  studia podyplomowe lub tytuł 

specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  lub 

organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 

Liczba lat pracy w zawodzie – 3 lata,  w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w ochronie  

zdrowia  w lecznictwie zamkniętym;

2) tytuł  magistra  w  innym  zawodzie,  w  którym  może  być  uzyskiwany  tytuł  specjalisty  w 

dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia,  i  licencjat  pielęgniarstwa  lub 

położnictwa lub  średnie  wykształcenie  medyczne w  zawodzie  pielęgniarka  lub  położna  i 

studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i 

edukacji  zdrowotnej,  lub  organizacji  i  zarządzania,  lub  w  innej  dziedzinie  mającej 

zastosowanie w ochronie zdrowia. Liczba lat pracy w zawodzie -3  lata , w tym 3 lata na 

stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia w lecznictwie zamkniętym;

3) licencjat  pielęgniarstwa lub położnictwa i  tytuł  specjalisty w dziedzinie  pielęgniarstwa lub 

promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  lub  organizacji  i  zarządzania.Liczba  lat  pracy  w 

zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje- 5 lat, w tym:  3 lata na stanowisku kierowniczym 

w ochronie zdrowia w lecznictwie zamkniętym;

4) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w 

dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  lub  organizacji  i 

zarządzania. Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje- 6 lat, w tym 3 lata 

na stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia  w lecznictwie zamkniętym;

2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek;

3) dokumenty  stwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  wymagane  do  zajmowania  stanowiska 

Przełożonej Pielęgniarek oraz aktualne prawo wykonywania zawodu;

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

5) świadectwa pracy z ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł;

6) opinie lub referencje pracodawców ;

7) oświadczenie  o  korzystaniu  z  pełni  praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do 

czynności prawnych,

8) zaświadczenie o niekaralności ;



9) inne  dokumenty,  w  szczególności  potwierdzające  dorobek  i  kwalifikacje  zawodowe 

kandydata.

3. Dokumenty  przedłożone  w  kopiach  muszą  być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez 

kandydata.  Kandydat  wyłoniony  w  drodze  konkursu  będzie  zobowiązany  do  przedstawienia 

oryginałów dokumentów.

4. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie,  że wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

5. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  2,  kandydaci  zgłaszający  się  do  konkursu  składają  w 

Sekretariacie Szpital Powiatowego w Wyrzysku, ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk; na kopercie 

kandydat  umieszcza  swoje  imię  i  nazwisko  oraz adres  i  numer  telefonu kontaktowego,  a  także 

adnotację o treści:

"Konkurs  na  stanowisko  Przełożonej  Pielęgniarek."  Oferty  na  Konkurs  wraz  z  wymaganymi 

dokumentami  prosimy  składać  w  zaklejonej  kopercie  z  dopiskiem  „Konkurs  na  Przełożoną 

Pielęgniarek”  na adres:  Szpital  Powiatowy w Wyrzysku  Sp.  z  o.  o.,  ul.  22  Stycznia  41,  89-300 

Wyrzysk, w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i 

nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

6. Komisja  konkursowa  podejmie  decyzje  o  dopuszczeniu  lub  odrzuceniu  zgłoszeń  kandydatów w 

terminie  14  dni  roboczych  od  daty  upływu  terminu  zgłoszeń,  o  czym  poinformuje  pisemnie 

kandydatów.  Kandydaci  zakwalifikowani  do  postępowania  konkursowego  zostaną  poinformowani 

pisemnie o terminie posiedzenia Komisji, w którym wezmą osobisty udział.

7. Główny Księgowy Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o przekaże w siedzibie Spółki, na 

wniosek kandydata , który zgłasił się do konkursu i złożył wymagane dokumenty,  informacje o stanie 

prawnym,  organizacyjnym  i  ekonomicznym  Spółki,  po  złożeniu  stosownego  oświadczenia  o 

zachowaniu  w tajemnicy informacj zdobytych w związku z ubieganiem się o stanowisko Przęłożonej 

Pielęgniarek.   

8. Informacji  dotyczących  konkursu  udziela  w  zakresie  spraw  medycznych  oraz  w  zakresie 

postępowania  konkursowego  Dyrektor  ds.  Lecznictwa  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 

Sp. z o. o. 


