
DYREKTOR  
SP ZOZ PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE 

CHORYCH W RYBNIKU 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 

 
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik. 
 

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, 
organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: materiały udostępnia  
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 
33, 44-201 Rybnik (Dział Kadr i Płac) od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 8.00 do 14.00. 

3. Stanowisko objęte konkursem: zastępca dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ 
Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 
44-201 Rybnik. 

4. Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra    
Zdrowia z dnia 20 lipca 2011  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w pomiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U z 2011r. Nr 151, poz. 896 z poź. zm.), tj.: 

1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie     
 medycyny; 

2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie; 

3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

5. Wymagania dodatkowe: 

1. pisemna koncepcja pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. lecznictwa  
w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,  
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik (należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami); 

2. znajomość ustawy o samorządzie województwa; 

3. znajomość ustawy o działalności leczniczej i ustawy o finansach publicznych; 

4. znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i aktów wykonawczych; 

5. znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 

6. znajomość podstaw ustawy Prawo zamówień publicznych; 

7. znajomość podstaw Kodeksu pracy; 

8. znajomość prawa karnego w zakresie orzeczonych detencji; 

9. znajomość innych obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania 
podmiotu leczniczego. 

6. Wymagane dokumenty od kandydatów: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 



2. kopie dokumentów stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do 
zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz kopia dokumentu potwierdzającego 
posiadanie prawa wykonywania zawodu; 

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy; 

5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku 
kierowniczym; 

6. kopie innych dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe; 

7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych; 

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 

9. oświadczenie kandydata, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia 
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzania postępowania konkursowego. 

Kopie złożonych dokumentów powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem"  
(na żądanie oryginały do wglądu komisji konkursowej). 

7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: Oferty 
należy przesyłać pocztą na adres: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Rybniku, 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33 lub składać 
w zaklejonych kopertach w sekretariacie podmiotu od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 14.00 w terminie: 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Na kopercie kandydat 
umieszcza swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej  
i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik” (o terminie zgłoszenia decyduje data 
stempla pocztowego). 

8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia. 

9. Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: SP ZOZ Państwowy 
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
(parter budynku Administracji). 

11. SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku poinformuje 
niezwłocznie osoby, które przystąpiły do konkursu o wynikach konkursu, na podany przez 
kandydata adres poczty elektronicznej oraz drogą pisemną. 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU  
NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA  
SP ZOZ PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE 

CHORYCH W RYBNIKU 
 

§1 
1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa przeprowadza 
Komisja w składzie: 
Przewodniczący: 
1) Mateusz Widenka – przedstawiciel Kierownika Podmiotu Leczniczego 
Członkowie: 
2) Grzegorz Gwóźdź – przedstawiciel Podmiotu Tworzącego 
3) Urszula Grzonka – przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala 
4) Małgorzata Pudlo – przedstawiciel ORL 
5) Anna Janik – przedstawiciel ORPiP 
6) Anna Las – przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych 
7) Joanna Moszant – przedstawiciel Kierownika Podmiotu Leczniczego 
8) Barbara Pope – przedstawiciel Kierownika Podmiotu Leczniczego 
9) Sabina Szkatuła – przedstawiciel Kierownika Podmiotu Leczniczego 
10) Sonia Ambroziak – przedstawiciel Kierownika Podmiotu Leczniczego 
11) Aleksandra Król – przedstawiciel Kierownika Podmiotu Leczniczego 
 
2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem 
rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które jest 
dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
 
 

§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 na 
zadawaniu jednakowych pytań w celu ustalenia przydatności na stanowisku zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa, następnie zadawane są dodatkowe pytania poszczególnych 
członków komisji konkursowej. 
 
3. Po rozmowach z kandydatami komisja obraduje w gronie własnym. 
 
4. W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie uczestniczą osoby trzecie. 
 
 

§3 
1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji przysługuje jeden głos. 
 
2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach, 
zawierających nazwiska kandydatów ułożone w kolejności alfabetycznej, oznaczonych 
pieczęcią właściwego podmiotu, nadrukiem lub naklejką, zwierającą dane SP ZOZ 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 



 
3. Głosowanie jest dokonywane poprzez postawienie znaku X w przeznaczonej do tego kratce, 
przy nazwisku wybranego kandydata. 
4. Głos jest nieważny w przypadku postawienia więcej niż jednego znaku X przy nazwiskach 
kandydatów. 
 
5. Karta na której nie postawiono żadnego znaku X jest ważna i traktowana jako odrzucenie 
wszystkich kandydatur 
 

§4 

W przypadku odrzucenie przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych  
do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku 
przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata. 

 


