
ZARZ1\DZENIE Nr 7385 NII/17 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia '1 Cjfv..an·;\). 2017 r. 

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "Go rna" w Lodzi. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110) 
oraz rozporz'ldzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niekt6re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebyd'lcym przedsiybiorq (Dz. U. poz. 182 oraz z 2016 r. poz. 1957) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Oglaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego 
"G6ma" w Lodzi, zgodnie z tresci,! ogloszenia, stanowi,!cego zal'!cznik do niniejszego 
zarz,!dzenia. 

§ 2. Ogloszenie 0 konkursie zostanie udostypnione na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz podane w spos6b zwyczajowo 
przyjyty w siedzibie Miejskiego Centrum Medycznego "G6ma" w Lodzi. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Zdrowia 
Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Spraw 



OGLOSZENIE 

Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr tf38S NIII17 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia :( 'J'w:inf(1.. 2017 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora 
Miejskiego Centrum Medycznego "Gorna" w Lodzi 

z siedzib~ w Lodzi, przy ul. Felinskiego 7. 

Kandydatem przystypuj,!cym do konkursu moze bye osoba, kt6ra: 
1) posiada wyksztakenie wyzsze; 
2) posiada wiedzy i doswiadczenie daj,!ce rykojmiy prawidlowego wykonywania 

obowi,!zk6w Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "G6rna" w Lodzi; 
3) posiada co najmniej piycioletni staz pracy na stanowisku kierowniczym albo ukonczone 

studia podyplomowe na kierunku zarz,!dzanie i co najmniej trzyletni stat; pracy; 
4) nie zostala prawomocnie skazana za przestypstwo popelnione umyslnie. 

Oferty skladane przez kandydat6w powinny zawierae: 
1) podanie 0 przyjycie na stanowisko objyte konkursem; 
2) dokumenty stwierdzaj,!ce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebyd,!cego przedsiybiorc,!, w tym 
(jesli dotyczy) dokument potwierdzaj,!cy prawo wykonywania zawodu. 
Dokumenty powinny bye skladane w oryginale albo w odpisie poswiadczonym 
za zgodnose z oryginalem przez notariusza; 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 
4) inne dokumenty potwierdzaj,!ce dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

poswiadczone za zgodnose z oryginalem, przy czym poswiadczenie moze bye 
dokonane przez kandydata. Na prosby wlasciwego podmiotu lub komisji konkursowej 
kandydat jest obowi,!zany przedstawie oryginaly tych dokument6w; 

5) informacjy 0 kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzon,! dat,! 
nie wczdniejsz,! niz miesi,!c przed dniem zgloszenia do konkursu; 

6) oswiadczenie kandydata 0 braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania okreslonego stanowiska; 

7) oswiadczenie zawieraj,!ce zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 
przeprowadzenia postypowania konkursowego na stanowisko objyte konkursem. 

Oferty nalezy skladae w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska, adresu 
korespondencyjnego oraz nr telefonu kontaktowego z adnotacj,! 0 tresci "Konkurs 
na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego "G6rna" w Lodzi". 

Oferty byd,! przyjmowane w sekretariacie Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi ul. Zachodnia 47, 91-066 L6di:, I p., 
pok. 103 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogloszenia w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi. 



Przewidywany termin rozpatrzenia zgloszonych kandydatur w siedzibie Urz~du Miasta 
Lodzi wynosi do 14 dni po uplywie terminu skladania ofert. 0 dokladnym terminie i miejscu 
przeprowadzenia konkursu, z podaniem godziny zgloszenia siy na konkurs, kandydaci zostan~ 
powiadomieni indywidualnie. 

Materialy informacyjne 0 stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiego 
Centrum Medycznego "G6ma" w Lodzi b~d~ udost~pnione w miejscu skladania ofert. 


