
REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zesp6l Opieki Zdrowotnej" w Klodzku

§1.

1. Post^powanie konkursowe na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zesp61 Opieki Zdrowotnej" w Klodzku
przeprowadza Komisja konkursowa powotana uchwal^ Nr XII/104/2021 Rady Powiatu Klodzkiego w sprawie powolania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia post^powania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu
leczniczego „Zesp6I Opieki Zdrowotnej" w Klodzku w skladzie:

1) Maciej Awizen- przedstawiciel podmiotu tworz^cego- Przewodnicz^cy,

2) Piotr Berkowski - przedstawiciel podmiotu tworz^cego- lekarz;

3) Tomasz Nowicki- przedstawiciel podmiotu tworz^cego,

4) Jan Kalfas- przedstawiciel podmiotu tworz^cego,

5) Malgorzata Kanecka- przedstawiciel Rady Spolecznej podmiotu leczniczego

2. Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie post?powania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu
leczniczego „Zesp6I Opieki Zdrowotnej" w Klodzku obejmuj^cego czynno^ci okre§lone w §4 rozporz^dzenia w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektdre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb^d^cym
przedsi?biorc^.

3. Komisja konkursowa moze przeprowadzic prace, jezeli w jej posiedzeniach bierze udzial co najmniej potowa liczby
os6b powolanych w sklad komisji, w tym jej przewodnicz^cy ( co najmniej 3 czlonkdw).

4.Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygni?cia w glosowaniu jawnym, z wyl^czeniem rozstrzygni^cia dotycz^cego
wybrania kandydata, kt6re jest dokonywane w glosowaniu tajnym, bezwzglfdn^ wi?kszosci^ wa^ie oddanych glosdw
czlonkow komisji obecnych na posiedzeniu.

5. W posiedzeniach komisji nie mog^ uczestniczyd inne osoby z wyj^tkiem protokolanta.

§2.

1.Terminy posiedzen wyznacza przewodnicz^cy komisji konkursowej i informuje o nich pozostalych czlonkow komisji na
CO najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Informacja moze zostad przekazana w formie elektronicznej
lub telefonicznie.

2. Przyj^cie regulaminu konkursu i projektu ogloszenia o konkursie moze odbywac si? w drodze korespondencyjnej.
Regulamin konkursu i projekt ogloszenia o konkursie uwaza si? z przyj?ty jezeli zaden z czlonkdw komisji konkursowej
nie zglosi uwag w terminie wskazanym przez przewodnicz^cego komisji konkursowej.

3. W przypadku nieprzyj?cia dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.2 przez komisj? konkursowa w drodze
korespondencyjnej, przewodnicz^cy komisji zarz^dza posiedzenie komisji.

4. Przewodnicz^cy komisji przekazuje Zarz^dowi Powiatu Klodzkiego opracowany i przyj?ty przez komisj? konkursowa
Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zesp61 Opieki Zdrowomej" w
Klodzku oraz ogloszenie o konkursie.

5. Komisja przeprowadza post?powanie konkursowe w ramach dw6ch posiedzen, ktdre obejmuje cz?^d formaln^ bez
udzialu kandydatdw oraz cz?^d merytoryczn^ z udzialem kandydatdw. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia
kandydatur komisja konkursowa okresla w projekcie ogloszenia o konkursie.

6. Kandydaci, ktdrzy zlozyli dokumenty s^ zawiadamiani telefonicznie o miejscu i terminie posiedzenia komisji
konkursowej, na ktorej oceniana b?dzie dokumentacja pod wzgl?dem formalnym oraz zostan^ przeprowadzone rozmowy z
kandydatami. Informacj? zamieszcza si? takze na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Klodzku.



§3.

1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatow, zapoznaje si? z dokumentami
zloionymi przez kandydatdw i po stwierdzeniu ich kompletno^ci uznaje, czy w post?powaniu konkursowym uczestniczy
wymagana liczba kandydatdw (co najmniej dw6ch).

2. Po ustaleniu danych oscbowych kandydatdw, ktbrzy zgiosili si? do konkursu, kaidy z czionkdw komisji sklada w formie
pisemnej o§wiadczenie o bezstronno^ci oraz o^wiadczenie o poufhosci. Wz6r o^wiadczenia stanowi zal^cznik nr 1 do
Regulaminu.

3. W skiad komisji nie moie bye powolana osoba, ktorajest malzonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego
stopnia wt^cznie osoby, ktdrej dotyczy post?powanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, 2e moie to budzid uzasadnione w^tpliwo^ci co do jej bezstronno^ci.

4. W przypadku ujawnienia okoliczno^ci, o ktorych mowa w ust. 3 Rada Powiatu Klodzkiego dokonuje w skladzie komisji
odpowiedniej zmiany. Komisja konkursowa w nowym skladzie moie uznac wa^e czynno^ci dokonane przez komisj? w
skladzie poprzednim.

5. W przypadku zlo^enia rezygnacji przez czlonka komisji konkursowej postanowienia ust.4 stosuje si? odpowiednio.

6. Kandydaci, ktdrzy nie zloiyli kompletnych dokumentdw lub nie spelniajg wymogdw formalnych okreslonych w
ogloszeniu o konkursie informowani s^ telefonicznie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu post?powania
konkursowego.

§4.

1. Z kandydatami, ktbrych oferty spebiily wymogi formalne komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy,
polegaj^ce w pierwszej kolejno^ci na zadawaniu jednakowych pytah, niezb?dnych do ustalenia przydatnoSci na stanowisko
obj?te konkursem, a nast?pnie pytah dodatkowych zadawanych przez czlonkhw komisji.

2. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa mote odbyd dyskusj? we wlasnym gronie.

§5.

1 Komisja konkursowa wybiera kandydata na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego w drodze tajnego glosowania,
bezwzgl?dn4 wi?kszo5ci4 wamie oddanych glosdw czlonkhw komisji obecnych na posiedzeniu. Kazdej osobie
wchodz^cej w sklad komisji przysluguje jeden glos.

2. Glosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do glosowania oznaczonych
piecz?ci^ Zarzqdu Powiatu Klodzkiego, zawieraj^cych nazwiska kandydathw w kolejno^ci alfabetycznej. Wz6r karty do
glosowania stanowi zal^cznik nr 2 do Regulaminu.

3. Glosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skre^lenie nazwisk
pozostalych kandydathw.

4. Glos jest niewazny w przypadku;

1) pozostawienia nieskre^lonego nazwiska wi?cej nii jednego kandydata;

2) braku skre^leh.

5. Gloshw niewainych nie bierze si? pod uwag?.

6. Karta, na ktorej wszystkie nazwiska zostaly skreslone, jest wazna i jest traktowana jako odrzucenie kandydatur
wszystkich kandydathw przyst?puj^cych do konkursu.

7. Je^eli w glosowaniu o ktdrym mowa w ust.l, kandydat nie zostal wybrany, przewodnicz^cy komisji konkursowej
zarz^dza drugie glosowanie.

S.Jeieli w drugim glosowaniu kandydat nie zostal wybrany, przewodnicz^cy komisji konkursowej zarz^dza trzecie
glosowanie.

9.Przeprowadzenie drugiego i trzeciego glosowania odbywa si? w spos6b wskazany w ust. 1 i moze byd poprzedzone
ponown^ dyskusj^ czlonkhw komisji konkursowej i rozmowy z kandydatem.



§6.

1 Ze swoich czynnoSci komisja konkursowa sporz^dza protok6} post^powania konkursowego, kt6ry podpisuj^ wszyscy
cztonkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.
2. Protokdl udost?pnia si? do wgl^du kandydatom bior^cym udziai w konkursie, na ich i^danie.

3. Przewodnicz^cy komisji konkursowej zawiadamia Zarz^d Powiatu Kiodzkiego o wyniku przeprowadzonego
post?powania konkursowego.

4. O wynikach konkursu kandydaci zostan^ powiadomieni przez Zarz^d Powiatu Ktodzkiego w terminie 14 dni od dnia
ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

§7.

W przypadku gdy do konkursu nie zglosilo si? co najmniej dw6ch kandydatdw lub w wyniku konkursu nie wybrano
kandydata albo z kandydatem wybranym w post?powaniu konkursowym nie nawi^zano stosunku pracy albo nie zawarto
umowy cywilnoprawnej zastosowanie maj^ wdwczas przepisy art. 49 ust.3 ustawy o dzialalno^ci leczniczej.

§8.

Komisja konkursowa ulega rozwi^zaniu z dniem nawi^zania stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej z
kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osob^, o ktdrej mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o
dzialataoSci leczniczej, albo z dniem stwierdzenia niewatoo^ci post?powania konkursowego, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1.
Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektdre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb?d4cym przedsi?biorc^.

Przewodnicz^q

Mai

komisji Konkursowej
iej Awizeii



Zalqcznik nr 1
do Regulaminu przeprowadzania

konkursu na stanowisko

dyrektor podmiotu leczniczego
,^esp61 Opieki Zdrowotnej" w Klodzku

Cztonek Komisji Konkursowej ,

Ktodzko,

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze znane mi sq przepisy o ochronie danych osobowych 1 zobowiqzuj^ si^ do przestrzegania Ich postanowieh

oraz zachowania w tajemnlcy wszystkich danych do ktorych mlatem dost^p, w zwiqzku z pracami w komisji konkursowej

na stanowisko dyrektora; podmiotu leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku

podpis

Oswiadczenie

Stosownie do postanowien § 5 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu

przeprowadzania konkursu na niektore stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb^dqcym przedsi^biorcq

niniejszym oswiadczam, ze nie wyst^pujq ani tez nie sq mi znane okolicznoki, ktore mogq wywotac wqtpliwosci, co do

mojej bezstronnosci w rozpatrywaniu ofert ztozonych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora podmiotu

leczniczego „Zesp6t Opieki Zdrowotnej" w Ktodzku

podpis

§ 5 Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektdre stanowiska kierownicze w
podmiocie leczniczym niebgdqcym przedsigbiorcq . . . . ■ » ■
W sHad komisji konkursowej nie moze byd powotana osoba, ktora jest matzonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia wt^cznie
osoby, ktorej dotyczy postgpowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzii uzasadnione
w^tpliwosci CO do jej bezstronnosci.



Zatqcznik nr 2
do Regulaminu przeprowadzania

konkursu na stanowisko

dyrektor podmiotu leczniczego
„Zesp61 Opieki Zdrowotnej" w Klodzku

Zarzqd Powiatu Ktodzkiego
57-300 Klodzkc

ul. Okrzei 1

INDYWIDUALNA KARTA DO GLOSOWANIA

/ gtosowanie nr 1 /
dnia

w konkursie na stanowisko

dyrektora podmiotu leczniczego „Zesp61 Opieki Zdrowotnej" w Klodzku

(imi? i nazwisko kandydata)

(imi? i nazwisko kandydata)

INFORMACJA

1. Glosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skre^lenie nazwisk pozostalych
kandydatdw.
2. Gtos jest niewaZny w przypadku:
1) pozostawienia nieskre^lonego nazwiska wi?cej niz Jednego kandydata;
2) braku skresleii,
3. Glosow niewaZnych nie bierze si? pod uwag?. . - . ■ jj a , ■ u
4. Karta, naktdrej wszystkie nazwiska zostaly skre^lonejest waZna i jest traktowanajako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatow przystcpujqcycn
do konkursu


