
 
           

UCHWAŁA NR 3770/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z  dnia 1 czerwca 2017 roku 
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.  
 
 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 486 ze zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia  
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.), 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Postanawia się ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 

 
§ 2 

 
1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego oraz zostanie podane do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 
w siedzibie Zespołu. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko 
Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu, który 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Konkurs, o którym mowa w §1 zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną uchwałą 
Nr XXX/795/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie 
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu.  
 

§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 
 
 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3770/2017 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.  
 
 
 

W związku z potrzebą powołania nowego Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu na 

wskazane stanowisko. Konkurs przeprowadza się zgodnie z zapisami art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.), komisja konkursowa powołana uchwałą 

Nr XXX/795/17 z dnia 24 kwietnia 2017 roku opracowała i przyjęła projekty: ogłoszenia o konkursie 

oraz regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem w Poznaniu.  

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Maciej Sytek 

Członek Zarządu 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 3770/2017 
        Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
        z dnia 1 czerwca 2017 roku 

     
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E   
 
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora 

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (61-825 Poznań, 

ul. Krysiewicza 7/8).  

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu 

leczniczego, udostępniane są do wglądu w siedzibie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz spełniać 

wymagania zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).  

 

Oferty powinny zawierać: 

1 )   podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem, 

2 )   życiorys (CV), 

3 )   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe  wymagane  do zajmowania                

       danego stanowiska poświadczone za zgodność z oryginałem, 

4 )   opisany  przez  kandydata przebieg pracy zawodowej, 

  5)  dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za 

zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat 

może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, 

  6) stwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane 

stanowisko, 

  7) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed 

dniem zgłoszenia do konkursu, 

8) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu zajmowania 

określonego w ogłoszeniu stanowiska. 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora 

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu”, wraz 

z podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu i numeru telefonu kontaktowego w terminie do 30 dni 

od daty opublikowania ogłoszenia, w sekretariacie Departamentu Zdrowia (pokój 1134) Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 61 – 714  Poznań al. Niepodległości 34. Za datę 

złożenia oferty uważa się datę wpływu do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 



Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane 

procedurze konkursowej.  

Przewiduje się, że rozpatrzenie kandydatur nastąpi w ciągu 40 dni od upływu terminu do 

składania ofert, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament 

Zdrowia.  



        Załącznik nr 2 do uchwały nr 3770/2017 
        Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
        z dnia 1 czerwca 2017 roku 

 

 
 

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU 

    NA STANOWISKO DYREKTORA SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI 

ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU  

 

 

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu przeprowadza komisja konkursowa w składzie: 

1) przewodniczący: 

 -  Maciej Sytek 

2) członkowie: 

- Marlena Sierszchulska 

- Adam Habryło 

- Dariusz Siwiński 

- Wojciech Romanowski 

- Jacek Sobczak 

- Mikołaj Grzyb. 

2. Zadaniem komisji konkursowej jest wybór kandydata na stanowisko Dyrektora 

Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, spośród 

kandydatur, które wpłynęły w wyniku ogłoszenia konkursu przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. 

3. Postępowanie konkursowe może się odbyć w przypadku gdy do konkursu przystąpi co 

najmniej dwóch kandydatów spełniających kryteria formalne. 

4. Postępowanie konkursowe obejmuje trzy etapy: 

a) pierwszy etap – zapoznanie się komisji konkursowej z dokumentami złożonymi przez 

kandydatów i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu poszczególnych kandydatur do 

drugiego etapu. 

Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne bądź złożone po terminie lub przez  

kandydata nieposiadającego wymaganych kwalifikacji. 

b) drugi etap – przeprowadzenie indywidualnych rozmów z kandydatami, 

c) trzeci etap – głosowanie. 

5. Termin posiedzeń komisji konkursowej ustala jej przewodniczący. 



6. Posiedzenia komisji konkursowej odbywają się przy obecności co najmniej połowy liczby osób 

powołanych w skład komisji w tym jej przewodniczącego, po stwierdzeniu prawidłowego 

zawiadomienia wszystkich członków. 

7. Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w drodze tajnego 

głosowania: 

a) Członkowie komisji konkursowej wypełniają jednakową, ostemplowaną kartę do 

głosowania, która zawiera nazwiska kandydatów umieszczone w kolejności alfabetycznej, 

b) każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos, 

c) konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał połowę możliwych głosów plus jeden. 

Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata na 

karcie do głosowania i skreślenie pozostałych kandydatów. Głos jest nieważny,                        

w przypadku gdy pozostawiono nieskreślone nazwisko więcej niż jednego kandydata lub 

w przypadku braku skreśleń,  

d) jeżeli w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów 

(połowa + jeden) przewodniczący komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie. 

Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie został wybrany, Przewodniczący komisji 

konkursowej zarządza trzecie głosowanie,   

e) w przypadku uzyskania  przez więcej niż jednego kandydata takiej samej liczby głosów, 

komisja konkursowa przeprowadza ponowne głosowanie, 

f) jeżeli ponowne głosowanie nie przyniesie pozytywnego rezultatu, konkurs uznaje się za 

nierozstrzygnięty. 

8. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego 

wyniki konkursu. 

9. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na 

posiedzeniu komisji konkursowej. 

10. Protokół postępowania konkursowego wraz z dokumentacją przewodniczący przekazuje 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

11. O wynikach konkursu kandydaci powiadomieni zostaną pisemnie przez Zarząd  

Województwa  Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji 

konkursowej. 

 


