
 

Zarząd Powiatu Sokólskiego ogłasza konkurs na stanowiska: 

 

Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka 

 

oraz 

 

Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Sokółce do spraw lecznictwa 

ul. gen. W. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka. 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie 

Białostockiej powinni spełniać wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy z 15.04.2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Sokółce do 

spraw lecznictwa powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowa z 

20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, 

poz. 896). 

 

Oferty kandydatów na stanowiska objęte konkursem powinny zawierać dokumenty określone w §12 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z 06.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 

niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą                         

(Dz. U. z 2012 r., poz. 182). Kopie przedłożonych dokumentów muszą być potwierdzone za 

zgodność z oryginałem notarialnie lub przez podmiot, który dokument wystawił (oryginały do 

wglądu na prośbę komisji konkursowej). 

 

Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w zaklejonej kopercie na 

adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Sokółce 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 

16-100 Sokółka 

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego,               

a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej” 

lub „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Sokółce do spraw lecznictwa” w 

zależności od tego, w którym konkursie kandydat bierze udział. 

 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin 

zgłaszania ofert. O terminie i miejscu rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur uczestnicy konkursów 

zostaną powiadomieni indywidualnie. 

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Dąbrowie 

Białostockiej i SP ZOZ w Sokółce dostępne są w Starostwie Powiatowym w Sokółce w pok. nr 76    

w godz. 8.00-15.00. 

 

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 4 września 2015 r.  

w dzienniku „Gazeta Prawna”. 


