
Zarządzenie Nr 577/2014 

Wójta Gminy Janów 

z dnia 18 kwietnia 2014 roku 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół 

Ośrodków Zdrowia Gminy Janów oraz regulaminu pracy komisji konkursowej. 

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 

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 2012 r., poz. 182) zarządzam: 

 

§1. 

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika SP 

ZOZ Pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Tomasz Gmitruk, przedstawiciel Gminy Janów 

2. Członkowie Komisji: 

1) Monika Gałązka - przedstawiciel Gminy Janów 

2) Kamila Czekaj - przedstawiciel Gminy Janów 

3) Paweł Stefaniak - przedstawiciel Gminy Janów 

4) Danuta Tomza - przedstawiciel Gminy Janów 

5) Grażyna Bednarska - przedstawiciel Gminy Janów, lekarz, 

6) Ewa Piekarska - przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ Pod Nazwą Zespół 

Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 

 

§2. 

Zatwierdzam wzór regulaminu pracy komisji konkursowej w brzmieniu ustalonym  

w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 



§3. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Janów publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Janów 

/-/ Sławomir Krzyształowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Monika Gałązka – Sekretarz Gminy Janów 

Sprawdził:  



 

Załącznik  

do zarządzenia Nr 577/2014 

Wójta Gminy Janów 

z dnia 18 kwietnia 2014 roku 

 

Regulamin  

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej pod Nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów 

 

§ 1. 

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko przeprowadza Komisja w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Tomasz Gmitruk - przedstawiciel Gminy Janów 

2. Członkowie Komisji: 

1) Monika Gałązka - przedstawiciel Gminy Janów 

2) Kamila Czekaj - przedstawiciel Gminy Janów 

3) Danuta Tomza - przedstawiciel Gminy Janów 

4) Paweł Stefaniak - przedstawiciel Gminy Janów 

5) Grażyna Bednarska - przedstawiciel Gminy Janów, lekarz 

6) Ewa Piekarska - przedstawiciel Rady Społecznej przy SP ZOZ pod Nazwą Zespół 

Ośrodków Zdrowia Gminy Janów. 

2. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem 

rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które 

dokonywane jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

§ 2. 

1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, 

zapoznaje się z nimi 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 zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia 

przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie jej członkowie mogą zadawać 

pytania dodatkowe. 

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. 

§ 3. 

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

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

pieczęcią podmiotu leczniczego, zawierających zestaw nazwisk kandydatów w kolejności 

alfabetycznej. 

3. Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata  

i skreślenie pozostałych kandydatów. 

4. Głos jest nieważny w razie: 

1) pozostawienia nie skreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata, 

2) braku skreśleń. 

5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę. 

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

odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu. 

§ 4. 

W razie odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do  

konkursu lub w razie niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że konkurs nie doprowadził 

do wybrania kandydata. 

 

Janów, dnia …................ 

………………………………………….. 
(podpis przewodniczącego komisji konkursowej) 

Podpisy członków komisji konkursowej: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 


