
                 projekt 
Uchwała Nr 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora  
Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 

 
Działając na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.), art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295) oraz  
§ 3 ust. 1 i 3 oraz § 10 pkt 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 2018 r., poz. 393 z późn. 
zm.)  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 
 

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie  SP ZOZ w składzie: 
 

1) Przewodniczący – ……………….- przedstawiciel Województwa  
Podkarpackiego. 

2) Członkowie: 
a) ……………………….- lekarz, przedstawiciel Województwa 

Podkarpackiego, 

b) ………………….. ...-  przedstawiciel Województwa Podkarpackiego, 

c) ………………….....- przedstawiciel Województwa Podkarpackiego, 

d) ……………………. .- przedstawiciel Województwa Podkarpackiego, 

e) ……………………...- przedstawiciel Województwa Podkarpackiego. 

3) ……………..........................– przedstawiciel Rady Społecznej przy 

Podkarpackim Centrum Medycznym  w Rzeszowie SP ZOZ. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

      
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora  
Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 

 
 

W związku z vacatem na stanowisku dyrektora Podkarpackiego Centrum 

Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury 

konkursowej.  

Zgodnie z regulacją art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) postępowanie 

konkursowe na stanowisko kierownika w podmiocie leczniczym przeprowadza się   

w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  

w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393  

z późn. zm.). 

W skład komisji konkursowej wchodzi od trzech do sześciu przedstawicieli 

podmiotu, który utworzył zakład, posiadających wykształcenie wyższe w tym 

przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli 

przewodniczącego komisji.  W skład komisji wchodzi również przedstawiciel rady 

społecznej podmiotu leczniczego. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 

 

 


