
UCHWAŁA NR 213/2021 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" 
w Kłodzku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 z późn. zm.). art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)oraz § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) Zarząd Powiatu Kłodzkiego: 

§ 1. 1. Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z ogłoszeniem o konkursie  stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały oraz przyjętym przez Komisję Konkursową Regulaminem przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń podmiotu leczniczego „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłodzkiemu. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Maciej Awiżeń 

 
Wicestarosta 

 
 

Małgorzata Jędrzejewska-
Skrzypczyk 

 
Członek Zarządu 

 
 

Piotr Marchewka 

 
Nieetatowy Członek Zarządu 

 
 

Ryszard Niebieszczański 

 
Nieetatowy Członek Zarządu 

 
 

Małgorzata Kanecka 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr        /2021  
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia…………………………….. 

 
 
 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO  
 

DYREKTORA PODMIOTU LECZNICZEGO  „ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ” W KŁODZKU 
57-300 KŁODZKO UL.SZPITALNA 1A 

 
1. Wymagania niezbędne: 

 
a) wykształcenie wyższe; 
b) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika; 
c) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku 

zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; 
d) niekaralność prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 
 

2. Wymagania dodatkowe: 
 
a) Studia podyplomowe w zakresie zarządzanie w ochronie zdrowia; 
b) wymagana wiedza specjalistyczna – znajomość aktualnych przepisów:  

• ustawy o działalności leczniczej; 

• ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

• ustawy Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta; 

• ustawy Prawo zamówień publicznych; 

• ustawy o finansach publicznych; 

• Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych; 
c) umiejętności: umiejętność korzystania z przepisów prawa, wyciągania wniosków, szybkiej i efektywnej pracy, pracy  w 

stresie, współpracy z podmiotami zewnętrznymi,  kierowania zespołem, analizy i pozyskiwania informacji, zdolności 
informacyjne, interpersonalne; 

d) pożądane cechy osobowościowe: zdecydowanie, empatia, kreatywność, komunikatywność. 
 

3. Warunki zatrudnienia: 
 

a) zatrudnienie  w pełnym wymiarze czasu pracy; 
b) zatrudnienie  na okres 6 lat; 
c) wynagrodzenie ustalone na podstawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi; 
d) praca przy monitorze komputera; 
e) praca z narażeniem na stres; 
f) dyspozycyjność. 

 
 

4. Wymagane dokumenty: 
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (z aktualnym nr telefonu kontaktowego); 
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
c) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem; 
d) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 
e) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 
f) dokumenty poświadczające wymagany  staż pracy- świadectwo pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu wystawione 

przez pracodawcę, gdy stosunek pracy nadal trwa; 
g) kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być 

dokonane przez kandydat, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany 
przedstawić oryginały dokumentów; 

h)  informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem 
zgłoszenia do konkursu; 

i) oświadczenie kandydata o braku zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego; 
j) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierownika podmiotu leczniczego; 
k)  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania 

postępowania konkursowego na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego. 
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.  
Dokumenty, o których mowa w pkt 4 kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w zamkniętych kopertach,  na kopercie 
kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: Konkurs na 
stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (należy podać nazwę stanowiska objętego 
konkursem). Dokumenty można składać  osobiście w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1 w 
godzinach 7:30-15:30 w  Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 8  lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. 
Okrzei 1,  57-300 Kłodzko. 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 5.01.2022 roku do godziny 15:30. 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w formie elektronicznej. 
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 
 
5. Przewidywane miejsce rozpatrzenia kandydatur – Starostwo Powiatowe w Kłodzku, 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1 
Komisja konkursowa ustaliła termin przeprowadzenia postępowania konkursowego: 

1)  części formalnej w dniu 10.01.2022r. 
2) części merytorycznej w dniu 12.01.2022r. 

 
6. Dodatkowe dokumenty 

 
a) CV 

 
 
Wszelkich informacji udzielają pracownicy referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku  tel. 
74 865 75 24. 
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Kłodzku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
UWAGA: Nie spełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.  
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl . 
 

 
7. Kandydatom udostępnia się jednakowe materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 

podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku: 
a) Statut podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku; 
b) Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku; 
c) Uchwałę Nr VII/45/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej”  w Kłodzku za rok 2020. 
d) Uchwałę Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku; 
 
W/w materiały udostępnione zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Kłodzku                                  
( www.bip.powiat.klodzko.pl) w zakładce nabory na stanowiska- nabory na stanowiska kierownicze w jednostkach 
organizacyjnych powiatu- konkurs na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 
8. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Radę Powiatu Kłodzkiego. 
9. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy. 
10. O godzinie  przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, zostaną poinformowani telefonicznie.  

Informacja zamieszczona zostanie także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku: 
1) administratorem danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku jest Starosta Kłodzki – Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 
1, 57-300 Kłodzko; 
2) dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, jednocześnie kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia 
zgody; 
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko  dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku nie będą udostępniane innym odbiorcom poza członkami komisji konkursowej oraz 
pracownikom Referatu ds. kadrowych i kancelaryjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku; 
4) kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania  ich poprawiania, sprostowania lub usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji; 
5) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego w Kłodzku nie 
dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania o których mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza 
to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają  automatycznie oraz nie buduje się profili kandydatów; 
6) kontakt z inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez administratora danych, jest możliwy przy użyciu danych 
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kontaktowych administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; 
7)  osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; 
8) dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do dnia nawiązania stosunku pracy albo zawarcia umowy 
cywilno-prawnej z wybranym kandydatem albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.  
9) podanie Staroście Kłodzkiemu  danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie informacji wskazanych w art. 221 

Kodeksu pracy tj. imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
przebiegu dotychczasowego zatrudnienia przez kandydata do pracy spowoduje, że otrzymana oferta zatrudnienia nie będzie 
rozpatrywana przez Komisję konkursową. 
10) dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione zostaną niezwłocznie odesłane po zakończeniu postępowania 
konkursowego.  
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UZASADNIENIE 

W dniu 30.11 br. Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę Nr XII/104/2021 w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu 
leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku. Zgodnie z zapisem § 3 rozporządzenia  Ministra Zdrowia 
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą powołanie komisji konkursowej wszczyna 
postępowanie konkursowe. W dniu 20.12  Komisja konkursowa przyjęła regulamin konkursu oraz 
ogłoszenie o konkursie.  
Zapis §4 ust.1 pkt 3 w/w rozporządzenia stanowi, że ogłoszenie o konkursie winno nastąpić w terminie 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego. W celu zachowania powyżej wskazanych 
terminów podjęcie  niniejszej uchwały jest zasadne.
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DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu 213/2021 
Data dokumentu 2021-12-22 
Organ wydający Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
Przedmiot regulacji w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora podmiotu 

leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku 
Identyfikator dokumentu EF823443-C7F1-483D-A74F-40A7B8038B74 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-575036929 
Numer seryjny 1587290303BADE46D04B413C8FD76BA707BDB3B0 
Osoba podpisująca Maciej Mirosław Awiżeń 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 22.12.2021 13:38:04 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa 

S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-1265430979 
Numer seryjny 0A866FB1806B02A8AB9CC2A53520E25DB0339C3D 
Osoba podpisująca Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 22.12.2021 13:39:05 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa 

S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-2124727010 
Numer seryjny 600641C6458C5E31E4A67758D0A32AA2171A0DFB 
Osoba podpisująca Piotr Marchewka 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 22.12.2021 13:40:40 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa 

S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-405523708 
Numer seryjny 3BB94C4317D334F55D6034F11AD2C55F55BE6B57 
Osoba podpisująca Ryszard Wiktor Niebieszczański 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 22.12.2021 13:41:13 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa 

S.A. PL  
Podpis: 
Sygnatura Signature-533335301 
Numer seryjny 1E49E3C05DCF0B3A51766013E02E8C9367E0929E 
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Osoba podpisująca Małgorzata Kanecka 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 22.12.2021 13:41:36 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa 
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Id: EF823443-C7F1-483D-A74F-40A7B8038B74. Podpisany Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie

