
Załącznik do uchwały 

Rady Nadzorczej Spółki Regionalne Centrum Medyczne  

w Białogardzie sp. z o.o. nr 5/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.   

 

 

Rada Nadzorcza Spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o. o. 

z siedzibą: ul. Chopina 29, 78 – 200 Białogard  

ogłasza konkurs na stanowisko 

Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w 

Białogardzie  

 

 

§1. 

1. Pisemne oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie 

Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o., Białogard (kod pocztowy:         

78 – 200) ul. Chopina 29, w dni robocze, w terminie do dnia 08.03.2022 r., do godziny 13.30.   

2. Za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do siedziby spółki Regionalne Centrum 

Medyczne w Białogardzie  sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.  

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej adnotacją „Konkurs na stanowisko 

Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą 

w Białogardzie”.  

4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do dnia 31 marca 2022 r.  

5. Postępowanie konkursowe może zostać unieważnione na każdym etapie, bez konieczności 

wskazania przyczyny lub zakończone bez wyłonienia kandydata.  

6. Rada Nadzorcza powiadomi o sposobie zakończenia postępowania konkursowego, poprzez 

opublikowanie oświadczenia na stronie internetowej spółki: www.szpitalbialogard.pl 

7. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi. 

 

§2. 

Kandydat na Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z 

siedzibą w Białogardzie, musi spełniać łącznie następujące wymogi: 

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, na kierunku: ekonomia, prawo, 

zarządzanie lub w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie;  

2) posiada co najmniej 5 letni staż w Zarządzie Spółki bądź Radzie Nadzorczej Spółki, w której 

większościowy udział miał w tym czasie Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego, w tym co najmniej roczny staż w spółce współpracującej z Narodowym 

Funduszem Zdrowia;    



3) posiada co najmniej 3 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej 

umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; 

4) korzysta w pełni z praw publicznych; 

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  

6) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

7) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków 

podmiotu zarządzającego podmiotem leczniczym. 

 

§3.  

1. Oferta kandydata powinna zawierać: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające dane osobowe: imię i 

nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy; 

2) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

stanowiska objętego konkursem;  

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

4) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i staż pracy; 

5) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe; 

7) oświadczenie o braku karalności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania 

stanowiska objętego konkursem; 

9) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności 

do czynności prawnych; 

10) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

11) oświadczenie kandydata, że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji 

kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

12) oświadczenie kandydata o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz o 

terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli kandydat zostanie 

wybrany na stanowisko objęte niniejszym konkursem; 

13) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z niniejszym ogłoszeniem o konkursie;  



14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów 

postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum 

Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.  

2. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 powinny być poświadczone „za zgodność z 

oryginałem”, poświadczenia może dokonać kandydat (na żądanie oryginały do wglądu Rady 

Nadzorczej).  

§4.  

1. Z kandydatami, których oferty po weryfikacji uznane zostaną za kompletne przeprowadzona 

zostanie rozmowa kwalifikacyjna, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie.  

2. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej może uzyskać 

następujące informacje o spółce: aktualny wyciąg z KRS, umowę spółki, informacje dotyczące 

sytuacji finansowej i organizacyjnej spółki. Informacji udziela Pani Krystyna Janowska – Prokurent 

Spółki oraz Główny Księgowy, tel. 94 311 37 11 lub 533-355-855.  

3. Zagadnienia będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będą: 

1) znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, a także aktualnie obowiązujących przepisów 

wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności mających zastosowanie do zakresu i rodzaju 

świadczeń udzielanych przez Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. z 

siedzibą w Białogardzie; 

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz 

przepisami z zakresu prawa pracy; 

3) znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej; 

4) znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych; 

5) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego; 

6) koncepcję funkcjonowania Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. z 

siedzibą w Białogardzie, z uwzględnieniem kierunków rozwoju na 3 lata.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Piotr Kajszczak  


