
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU
NA STANOWISKO:

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP. Z O.O .
§ 1

1. Prezes Zarządu  Szpitala  Powiatowego  w Wyrzysku  Sp.  z  o.o.  powołuje  zarządzeniem skład 

komisji  konkursowej  na  stanowisko  Przełożonej  Pielęgniarek  Szpitala  Powiatowego  

w Wyrzysku Sp. z o. o.

2. Postępowanie konkursowe obejmuje:

1) umieszczenie na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. oraz w 

gazecie  o  zasięgu  krajowym  „Ogłoszenia  o  konkursie“  w  terminie  7  dni  od  wszczęcia 

postępowania konkursowego,

2) umieszczenie  na  stronie  internetowej  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o. 

„Regulaminu  przeprowadzania  konkursu“  na  stanowisko  Przełożonej  Pielęgniarek,  w 

terminie 7 dni od  dnia wszczęcia postępowania konkursowego.

3) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur,

4) wybranie  kandydata  na stanowisko objęte  konkursem i  przedstawienie  jego  kandydatury 

Prezesowi Zarządu .

3. Postępowanie  konkursowe  prowadzi  się  z  zachowaniem  kolejności  czynności  określonych 

w ust. 2.

4. Postępowanie  konkursowe  przeprowadza  Komisja  w  składzie  wyznaczonym  przez  Prezesa 

Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. na mocy odrębnie wydanego zarządzenia.  

5. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe.

6. Komisja składa się z:

1) Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji,

2) Członków:

a) przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i  położnych właściwej ze względu na 

siedzibę Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.,

b) pięciu  przedstawicieli Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp, z o. o.,

c) Przełożonej Pielęgniarek z innego podmiotu leczniczego.

§ 2
1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się 

z  dokumentami  złożonymi  przez  kandydatów  i  po  stwierdzeniu  ich  kompletności  uznaje, 

czy  w  postępowaniu  konkursowym  uczestniczy  wymagana  liczba  kandydatów  (co  najmniej 

dwóch).

2. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej 

kolejności na nadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko 

objęte  konkursem,  a  następnie  pytań  dodatkowych  zadawanych  przez  członków  komisji 

konkursowej.

3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.

4. W posiedzeniach komisji konkursowej, poza protokolantem, nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.



5. Komisja  konkursowa  może  prowadzić  prace,  jeżeli  w  posiedzeniach  komisji  bierze  udział  co 

najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, plus jej przewodniczący.

6.W  trakcie  rozpatrywania  zgłoszonych  kandydatur  komisja  konkursowa  w  toku  rozmowy 

z  kandydatem  może  wymagać,  aby  kandydat  wykazał  się  stosowną  wiedzą, 

w tym w stosunku do kandydatów na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek - wiedzą                        i  

umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym; wiedzę tę sprawdza komisja 

konkursowa albo wyznaczeni przez przewodniczącego komisji jej członkowie.

7. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich 

kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu 

leczniczego w zakresie dopuszczonym przepisami szczególnymi, na zasadach określonych w  pkt. 

7  „Ogłoszenia o konkursie“.

§ 3
1. Komisja  konkursowa  wybiera  kandydata  na  dane  stanowisko  w  drodze  tajnego  głosowania,  

bezwzględną większością głosów.

2. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.

3. Głosowanie  w  sprawie  wyboru  kandydata  jest  dokonywane  na  jednakowych  kartach  do 

głosowania,  ostemplowanych  pieczęcią  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku  Sp.  z  o.  o., 

zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.

4. Głosowanie  jest  dokonywane  poprzez  pozostawienie  nazwiska  wybranego  kandydata 

i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.

5. Głos jest nieważny w przypadku:

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;

2) braku skreśleń.

1. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

2. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana jako odrzucenie 

kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.

§4
1. W  przypadku  odrzucenia  przez  komisję  konkursową  wszystkich  kandydatur  zgłoszonych  do 

konkursu  albo  w  przypadku  niewyłonienia  kandydata,  komisja  uznaje,  że  w  wyniku 

przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

2. W przypadku  gdy  kandydaci  otrzymują  równą  liczbę  głosów,  wówczas  komisja  przeprowadza 

ponowne głosowanie.

3. Jeżeli  w drugim głosowaniu kandydat nie został  wybrany,  przewodniczący komisji  konkursowej 

zarządza trzecie głosowanie.

4. Przeprowadzenie  drugiego  i  trzeciego  głosowania  odbywa  się  w  sposób  wskazany 

wyżej i  może być poprzedzone ponowną dyskusją członków komisji  konkursowej  i  rozmową z 

kandydatem.

5. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który 

podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.



6. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie.

7. Prezes  Zarządu  powiadamia  pisemnie  o  wynikach  konkursu  kandydatów  biorących  udział  w 

konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

8. Komisja  konkursowa  ulega  rozwiązaniu  z  dniem  nawiązania  stosunku  pracy z  kandydatem 

wybranym w drodze konkursu.

§ 6
1. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym 

albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której prawnym .

2. Jeżeli  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  1,  zostaną  ujawnione  po  powołaniu  komisji 

konkursowej, właściwy podmiot dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja konkursowa 

w  nowym  składzie  może  uznać  za  ważne  czynności  dokonane  przez  komisję  konkursową 

działającą w składzie poprzednim.

§ 7

1. Prezes  Zarządu  powiadamia  pisemnie  przewodniczącego  komisji  konkursowej  o  składzie 

osobowym komisji.

2. Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia pisemnie członków komisji o posiedzeniu komisji 

konkursowej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§ 8
1. Postępowanie konkursowe unieważnia się w razie:

1) niezachowania kolejności czynności postępowania konkursowego,

2) pominięcia którejś z czynności postępowania konkursowego,

3) braków w ogłoszeniu lub niepodania ogłoszenia do wiadomości w sposób wymagany,

4) rozpatrzenia kandydatury pomimo braków formalnych (brak dokumentu),

5) udziału osób nieuprawnionych w komisji,

6) naruszenia zasady tajności przy głosowaniu,

7) braku zawiadomienia kandydata lub członka komisji o posiedzeniu.

§ 9

1. Wniosek  o  unieważnienie  konkursu  składa  się  do  Prezesa  Zarządu  Szpitala  Powiatowego  w 

Wyrzysku Sp. z o. o.  w ciągu 14 dni od wybrania przez komisję kandydata.

2. Jeżeli unieważniono postępowanie, ponowny konkurs wszczyna się w terminie dwóch miesięcy od 

stwierdzenia nieważności poprzedniego.

§10 

 1. Zastrzega  się  prawo  odwołania  konkursu,  przesunięcia  terminu  składania  ofert  lub  terminu 

rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.



 2. Decyzja  w  przedmiocie  wyboru  kandydata  na  stanowisko  Pielęgniarki  przełożonej  należy  do 

wyłącznej  kompetencji  Prezesa Zarządu,  po zasiągnięciu  opinii  Dyrektora ds.  Lecznictwa,   przy 

czym nie jest ona związany kandydaturą wskazaną przez Komisję. 


