
                                  

REGULAMIN 

PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO 

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK 

Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej 

W ŚCINAWIE 
§ 1 

1. Konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek ogłasza Dyrektor Miejsko- Gminnego   Zespołu 

Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie. 

2. Komisja konkursowa opracowuje projekt ogłoszenia o konkursie, które powinno zawierać: 

1) nazwę i miejsce zakładu opieki zdrowotnej, 

2) stanowisko objęte konkursem, 

3) wymagane kwalifikacje kandydata, 

4) miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, 

5) przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, 

6) wykaz wymaganych do przedłożenia dokumentów. 

 

3. Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej  MGZZOP w 

Ścinawie,  oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko- Gminnego   Zespołu Zakładów 

Opieki Podstawowej w Ścinawie. 

 

4. Ogłoszenie konkursu powinno nastąpić najpóźniej na 10 dni przed przewidywanym terminem 

rozpatrywania ofert konkursowych. 

§ 2 

1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowiska objętego konkursem określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz .U. z 2011r, Nr 151, poz. 896)  

 

2. Oprócz wymogów określonych w ust.1 kandydata ubiegającego się o stanowisko przełożonej 

pielęgniarek MGZZOP w Ścinawie powinny cechować: 

a)  wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności MGZZOP w 

Ścinawie., 

b) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole, 

c) kreatywność, samodzielność, komunikatywność 

 

§ 3 

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko przełożonej pielęgniarek Miejsko – Gminnego Zespołu 

Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie , przeprowadza komisja konkursowa w składzie: 

1) Anna Szafran                  -    przedstawicielka DOR Pi P we Wrocławiu– przewodnicząca, 

2) Urszula Olechowska        -     przedstawicielka  DOR Pi P we Wrocławiu– członek 

3) Halina Czarnocka            -     przedstawicielka  DOR Pi P we Wrocławiu– członek 

4) Irena Moczarna               -     przedstawicielka  PTP  we Wrocławiu– członek, 

5) Ryszard Kępa                 -     lekarz  przedstawiciel  Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  we Wrocławiu  

6) Ilona Smolarska              -     lekarz  przedstawiciel MGZZOP w Ścinawie  - członek 

7) Katarzyna Mucha            -     przedstawicielka  MGZZOP w Ścinawie  - członek, 

8) Aneta Skrzypek               -    przedstawicielka MGZZOP w Ścinawie  - członek, 

 

2. W posiedzeniach komisji poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie. 

3. Miejsce pracy komisji ustala Dyrektor MGZZOP w Ścinawie 



4. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji. 

4. Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia pisemnie członków komisji oraz kandydatów na 

stanowisko o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, co najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia. 

5. Członkowie Komisji mogą komunikować się w formie elektronicznej (poczta e-mail). 

 
 

§ 4 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów, przeprowadzonych w ciągu jednego posiedzenia. 

 

2. W ramach pierwszego etapu komisja 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). 

 

3. W przypadku stwierdzenia braku chociażby jednego z wymaganych dokumentów, bądź nie 

posiadania wymaganych kwalifikacji, określonych w §2 ust.1 Regulaminu, przewodniczący komisji 

konkursowej informuje kandydata, o odrzuceniu jego oferty podając uzasadnienie. 

 

4. Drugi etap konkursu obejmuje indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, polegające 

w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności na 

stanowisko objęte konkursem, a następnie członkowie komisji mogą zadawać pytania dodatkowe. 

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji kandydata, 

gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych mu obowiązków, w szczególności w zakresie 

kierowania zespołem pracowników oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania zadań 

określonych w Regulaminie Organizacyjnym MGZZOP w Ścinawie 

 

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

§ 5 

 

1. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, komisja konkursowa wybiera kandydata w drodze 

tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów. 

 

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że ten kandydat został wybrany, który 

uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów. W razie 

parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie 

oddanych głosów plus jeden ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie 

oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, 

przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. 

 

3. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust.1, kandydat nie zostanie wybrany, przewodniczący 

komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie. 

 

4. Jeżeli również w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wybrany, przewodniczący 

komisji konkursowej zarządza trzecie głosowanie. 

 

5. Przeprowadzenie drugiego i trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust.1 i 

może być poprzedzone ponowną dyskusją i rozmową z kandydatem. 

§ 6 

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

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

 

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

 



3. Głosowanie dokonywane jest na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych 

pieczęcią Miejsko- Gminnego   Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie zawierających 

zestaw nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

 

4. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata 

i skreślenie pozostałych kandydatów. 

 

5. Głos jest nieważny w razie: 

1) pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata, 

2) braku skreśleń. 

 

6. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę. 

 

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

odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu. 

§ 7 

1. Po zakończeniu pracy komisji przewodniczący ogłasza wynik konkursu kandydatom, 

uzasadniając wybór osoby, która wygrała konkurs . 

 

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

podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu. 

 

2. Protokół z przeprowadzenia konkursu przewodniczący komisji przedstawia Dyrektorowi MGZZOP  

w Ścinawie celem : 

1) wskazania kandydata wyłonionego w drodze konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek. 

Miejsko- Gminnego   Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie  

2) ogłoszenia nowego konkursu, zgodnie z § 8. 

 

4. Osoby, których kandydatury były rozpatrywane, Dyrektor MGZZOP w Ścinawie powiadamia 

pisemnie o wynikach konkursu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia 

komisji konkursowej. 

 

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

§ 8 

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie  ogłasza nowy konkurs w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia 

postępowania poprzedniego konkursu, jeżeli: 

1) do konkursu nie zgłosi się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku odrzucenia oferty 

z przyczyn określonych w § 4 ust. 3 pozostanie mniej niż dwóch kandydatów, 

2) w wyniku konkursu nie zostanie wybrany kandydat, 

3) z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie zostanie nawiązany 

stosunek pracy. 

§ 9 

1. Dyrektor MGZZOP w Ścinawie  nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę ze 

wskazanym przez Przewodniczącego Komisji kandydatem.. 

 

2. Dyrektor MGZZOP w Ścinawie  nawiązuje stosunek pracy z osobą przez siebie wskazaną po 

zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, jeżeli w wyniku postępowania dwóch kolejnych konkursów 

kandydat nie zostanie wybrany z przyczyn określonych w § 8. 

§ 10 

1. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy 

z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą wskazaną przez Dyrektora. 

 

 



 

§ 11 

Regulamin obowiązuje od dnia  03.11.2021r. 

 

……………………………………… 

/-/ 
( podpis przewodniczącego komisji konkursowej) 

Podpisy członków komisji konkursowej: 

1) ………………………….  

2) …………………………. 

3) …………………………….  

4) ……………………………..  

5) ………………………………  

6) ……………………………… 

7) ……………………………  

8) ………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     Załącznik  nr 1.do  Regulaminu konkursu na stanowisko 

Przełożonej Pielęgniarek  MGZZOP w Ścinawie 

 

 

 

Ścinawa, dnia ………………………………. 

 

 …………………………………………. 

                     (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że w stosunku do Pana/Pani 

…………………………………………………. kandydata/kandydatki* na stanowisko 

Przełożonej pielegniarek  Miejsko- Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w 

Ścinawie jestem/nie jestem* małżonkiem, krewnym, powinowatym do drugiego stopnia 

włącznie oraz pozostaję/nie pozostaję wobec tej osoby w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w ocenie 

kandydatury. 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

        …………………………………… 

                 (podpis) 

 

 

 

 

 



 

                      Załącznik  nr 2 .do  Regulaminu konkursu na stanowisko 

                        Przełożonej Pielęgniarek  MGZZOP w Ścinawie 

 

                                                    Oświadczenie 

 

 

Ja niżej podpisany/a  ……………………………………………………….. 

                                                  ( imię i nazwisko ) 

 

Zamieszkały/a  ……………………………………………………………… 

                                               ( adres zamieszkania ) 

 

Legitymujący/a się dowodem osobistym seria……… nr……………………… 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań. 

                                                        oświadczam ,że 

 

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych 

 

2. nie byłem/am  karany/a  za przestępstwo umyślnie popełnione 

 

3.  brak prawomocnie orzeczonego wobec mnie zakazu wykonywania zawodu, 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania 

zawodu lub zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk 

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. 

4. o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

5.  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Przełożonej 

Pielęgniarek Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 

 

 

 

 

…………………..........                                                                            ………………………………… 

 



( miejscowość ,data )                                                                                ( podpis ) 

 

                                                                     Załącznik  nr 3.do  Regulaminu konkursu na stanowisko 

Przełożonej Pielęgniarek  MGZZOP w Ścinawie 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

Pieczęć MGZZOP  w Ścinawie 

 

 

 

 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA* 

 

Lp. Imię i nazwisko kandydata 
  

  
  

 

 

 
*. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego 

kandydata i skreślenie pozostałych kandydatów. 

 


