
UCHWAŁA NR XII/104/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 

Na podstawie art. 12. pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).w związku z art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz § 3, § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430). Rada Powiatu Kłodzkiego 
uchwala, co nastepuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 
stanowisko  dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowtnej" w Kłodzku w składzie: 

1) Pan Maciej Awiżeń- przedstawiciel podmiotu tworzącego - Przewodniczący, 

2) Pan Piotr Berkowski -przedstawiciel podmiotu tworzącego - lekarz, 

3) Pan Tomasz Nowicki- przedstawiciel podmiotu tworzącego, 

4) Pan Jan Kalfas- przedstawiciel podmiotu tworzącego, 

5) Pani Małgorzata Kanecka.- przedstawiciel Rady Społecznej podmiotu leczniczego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.
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UZASADNIENIE 

Stosownie do treści art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
konkurs na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą ogłasza 
podmiot tworzący. Zapis §3 ust.rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą  przewiduje, że do przeprowadzenia konkursu powoływana jest przez 
właściwy podmiot komisja konkursowa. Jej powołanie wszczyna postępowanie konkursowe. 
Zgodnie z poglądem przyjętym w orzecznictwie to organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego jest władny do podjęcia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą. Skład komisji konkursowej określony został w wyżej wymienionym 
rozporządzeniu. W ramach postępowania konkursowego przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia 
wskazują na obowiązek podejmowania następujących po sobie konkretnych czynności 
wymienionych w § 4 tego rozporządzenia, obejmujących: opracowanie i przyjęcie przez komisję 
kononkursową regulaminu konursu, na podstawie ramowego regulaminu przeprowadzania 
konkursu stanowiącego załącznik do w/w rozporządzenia; opracowanie i przyjęcie przez komisję 
konkursową projektu ogłoszenia o konkursie; ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania konkursowego; rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur; wybranie 
kandydata na stanowisko objęte konkursem. Akt powołania komisji konkursowej stwarza podstawy 
do prowadzenia postępowania, którego celem jest wybranie kandydata na stanowisko objęte 
konkursem a następnie powołanie tak wyłonionego kandydata na wolne stanowisko. W związku z 
ustaniem od dnia 29.10.2021 r. stosunku pracy z doytychczasowym dyrektorem konieczne jest 
wszczęcie postępowania kursowego poprzez powołanie komsiji konkursowej. 
Zgodnie z zapisem §10 rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w skład komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego 
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku  wejść winny  między innymi następujące osoby: 
a) od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających wykształcenie wyższe, 
w tym przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli 
przewodniczącego komisji, 
b) przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego. 
Odnosząc się do powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 

  
Zbigniew Łopusiewicz 
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