
 1 

             

UCHWAŁA NR XLVI/1059/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.  

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze 
zm.) oraz § 10 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

 

Powołuje się w skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
następujących przedstawicieli podmiotu tworzącego: 

 

1) Przewodnicząca: 

Marlena Sierszchulska – Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

 

2) Członkowie: 

a) Dariusz Siwiński – Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego; 

b) Leszek Sobieski - Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego; 

c) Wojciech Romanowski - Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego; 

d) Tomasz Karmiński - Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego; 

e) Wojciech Grzelak – Przedstawiciel Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 2.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/1059/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 4 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.  

Zgodnie z zapisami art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przeprowadza 

się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego, w przypadku, gdy kierownik nie jest 

lekarzem. 

W związku z potrzebą ogłoszenia konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Specjalistycznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Pani Izabela Grzybowska – Dyrektor Zespołu 

zwróciła się do Pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o wyznaczenie 

przewodniczącego i przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu 

przeprowadzenia konkursu na wskazane stanowisko. W związku z tym, iż o stanowisko Z-cy Dyrektora 

ds. Medycznych Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu będzie się 

ubiegał obecny p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Zespołu, podmiot tworzący wskazuje od trzech do sześciu 

przedstawicieli w tym przewodniczącego komisji. Ponadto podmiot tworzący wskazuje swoich przedstawicieli 

spośród osób posiadających wykształcenie wyższe, a przynajmniej jeden z przedstawicieli musi być lekarzem. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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