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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko 
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii 

Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, poz. 655, poz. 974, poz. 1079, poz. 2280, 
poz. 2705 i poz. 2770) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust. 1 i § 10 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 2021 r. poz. 430) Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu 
w Szczecinie, zwaną dalej komisją konkursową, w składzie: 

1) Lidia Rogaś - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin (przedstawiciel podmiotu tworzącego); 

2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta Szczecin (przedstawiciel podmiotu tworzącego); 

3) Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin 
(przedstawiciel podmiotu tworzącego); 

4) Agnieszka Witczak-Sadowska - lekarz (przedstawiciel podmiotu tworzącego); 

5) Renata Łażewska - Radna Rady Miasta Szczecin - przedstawiciel Rady Społecznej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Szczecinie. 

§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej wskazuje się Lidię Rogaś - Zastępcę Prezydenta 
Miasta Szczecin. 

§ 3. Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu 
w Szczecinie. 

§ 4. Powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe, które obejmuje: 

1) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu, na podstawie ramowego 
regulaminu przeprowadzenia konkursu; 

2) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie; 

3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego; 

4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur; 

5) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem. 

§ 5. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy albo zawarcia 
umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo z osobą, o której mowa 
w art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania 
konkursowego, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FBAC66DC-57D0-494A-8729-4D1B278FDB36. Projekt Strona 1



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej wynika z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 663 z późn. zm.), stosownie do treści którego 
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko 
kierownika. Mając na uwadze zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. 
w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), konkurs przeprowadza komisja konkursowa 
powołana przez właściwy podmiot, przez który, uwzględniajac treść ww. aktów prawnych 
i ugruntowanej linii orzeczniczej należy rozumieć podmiot tworzący - podmiot, który utworzył 
podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Biorąc pod 
uwagę powyższe, podmiotem właściwym do powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, jest organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego - Rada Miasta Szczecin, który czyni powyższe w drodze uchwały. Z kolei 
przeprowadzenie postępowania konkursowego (ogłoszenie o konkursie, nawiązanie stosunku pracy 
lub zawarcie umowy o zarządzanie podmiotem leczniczym) należy do Prezydenta Miasta Szczecin. 

Stosownie do treści § 10 pkt 1 ww. rozporządzenia w skład komisji konkursowej wchodzą 
w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska kierownika podmiotu leczniczego: 

- od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadajacych wykształcenie wyższe, 
w tym przynajmniej jeden lekarz (podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli 
przewodniczącego komisji), 

- przedstawiciel rady społecznej podmiotu społecznego, 

- przedstawiclel przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni 
prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli podmiot 
leczniczy zawarł z nią umowę o udostępnienie go na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych 
i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. W przypadku 
przedmiotowego konkursu nie zachodzi przeslanka właczenia w skład komisji konkursowej 
przedstawiciela, o którym mowa w §10 pkt 1 lit. c. 
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