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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY  

 

ogłasza konkurs na stanowisko 

DYREKTORA 

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr.E.Warmińskiego  w Bydgoszczy, 

z siedzibą przy ul. Szpitalnej 19 

 

 

 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego. 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr.E.Warmińskiego  w Bydgoszczy,  

ul. Szpitalna 19 

  

 

II. Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko dyrektora. 

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i poz. 138): 

 

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. kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

III. Wymagane dokumenty. 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

2. dokumenty  -  w oryginale - 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. 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; 

6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie 

wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 

7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia 

prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko; 

 

IV. Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów. 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają je w zaklejonych kopertach, 

umieszczając na kopercie swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu 

kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko dyrektora  

Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E.Warmińskiego  w Bydgoszczy". 
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Dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, 

w  Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym - Referat Kadr - Bydgoszcz, 

ul. Jezuicka 1 (Ratusz pok. 11).       

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego – Referatu Kadr. 

 

V. Informacja o zasadach udostępniania materiałów o stanie prawnym, 

organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego. 

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla 

wszystkich materiały informacyjne, które można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-

Administracyjnym – Referacie Kadr – osobiście lub po telefonicznym umówieniu pod 

numerem telefonu 52 58 58 940. 

 

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w Urzędzie Miasta 

Bydgoszczy, ul Jezuicka 1 w terminie do 30 czerwca 2018 r. Rozpatrzenie zgłoszonych 

kandydatur i wybór kandydata nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rozmów 

kwalifikacyjnych z kandydatami. 

 

VII. Wyniki konkursu. 

Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 14 dni od 

dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. 

 

 


