
Ogłoszenie o konkursie: 

,,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Lublinie”

Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

ul. M. Karłowicza 1, 20-027 Lublin

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (t. j. Dz. U.2022 poz. 633) art. 49. [Postępowanie konkursowe na niektóre stanowiska w

podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą].

I. Wymiar etatu: 1/3 etatu

II. Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata:

1) prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

2)  tytuł  specjalisty  w  dziedzinie  psychiatrii  lub  specjalizacja  II  stopnia  w  dziedzinie

psychiatrii,

3) co najmniej 8 lat pracy w zawodzie,

4) co najmniej 5 lat pracy w leczeniu uzależnień.

III.Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego

stanowiska,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) udokumentowany ośmioletni okres pracy w zawodzie lekarza i pięcioletni okres pracy w

leczeniu uzależnień.

Dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  i  staż  pracy  wymagany  do

zajmowania  stanowiska  należy  złożyć  w  kopiach  poświadczonych  za  zgodność  z

oryginałem.  Dostatecznym elementem  potwierdzającym  zgodność  z  oryginałem  jest

własnoręczny podpis kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem.”

Na prośbę właściwego podmiotu lub  komisji  konkursowej  kandydat  jest  obowiązany

przedstawić oryginały dokumentów,

5) oświadczenie  kandydata  o  braku  prawomocnie  orzeczonego  wobec  niego  zakazu

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
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wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,

6) koncepcja  pracy  na  stanowisku  Zastępcy  Dyrektora  ds.  Lecznictwa  (maksymalnie  3

strony),

7) oświadczenie  o dobrowolnym wyrażeniu  zgody na przetwarzanie  danych osobowych

w  celu  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  na  stanowisko  Zastępcy

Dyrektora  ds.  Lecznictwa,  zaakceptowaną  przez  kandydata  klauzulę  informacyjną

i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

           IV. Od kandydata wymagana jest znajomość :

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (t. j. Dz. U. Z 2021 r. z późn. zm.).

2)   Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 633).

3) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. Z 2021 r. poz 1119 z późn. zm.).

4)  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. 2020 r. poz.

2050, z 2021 r. poz.2469 ).

5)  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( t. j. Dz. U. Z 2020

r. poz. 685).

           W zakresie dotyczącym funkcjonowania Ośrodka. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.

2) W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich

tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

3) Zaleca  się,  aby  wszystkie  dokumenty  wraz  z  załącznikami  były  jednoznacznie

ponumerowane i spięte.

VI . Miejsce i termin składania oferty

1)  Oferty  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach

osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie, ul. M. Karłowicza 1, 

20-027 Lublin

2) Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie

do 30.05.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty

do Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie).

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

                kontaktowego oraz opcjonalnie adres e-mail, a także adnotację o treści:

                        „Konkurs  na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

                Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie Samodzielnego Publicznego Zakładu

                                                  Opieki Zdrowotnej w Lublinie”.
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VII. Informacja dotycząca udostępniania materiałów

Każdemu  kandydatowi  zgłaszającemu  się  do  konkursu  udostępnia  się  do  wglądu

jednakowe  dla  wszystkich  kandydatów  następujące  materiały  zawierające  podstawowe

informacje  o  stanie  prawnym,  organizacyjnym  i  ekonomicznym  Ośrodka  Leczenia

Uzależnień SP ZOZ w Lublinie:

1) Statut Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie.

2) Regulamin organizacyjny Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie.

3) Raport roczny o sytuacji finansowo-ekonomicznej Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ

w Lublinie.

 Materiały dostępne są w siedzibie Ośrodka przy ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin, pok. 107,

w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:35.

 VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1) Przewidywany  termin  rozpatrzenia  zgłoszonych  kandydatur:  do  30  dni  od  dnia,

w którym upływa termin zgłaszania ofert.

2) Miejsce  rozpatrzenia  zgłoszonych  ofert:  Ośrodek  Leczenia  Uzależnień  SP  ZOZ

w Lublinie, ul. M. Karłowicza 1, 20-027 Lublin.

3) Konkurs prowadzi  Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OLU SP ZOZ

w Lublinie. 

4) Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

5) Oferty  kandydatów,  które  nie  będą  zawierały  wymaganych  dokumentów  nie

podlegają  uzupełnieniu  oraz  nie  będą  brane  pod  uwagę  podczas  dalszej  części

postępowania konkursowego.

6) O  terminie  przeprowadzenia  postępowania  konkursowego  kandydaci  zostaną

powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Klauzula  informacyjna  wraz  z  oświadczeniem  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajduje się w załączniku. 
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