
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU

§ 1.

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Ośrodka Leczenia

Uzależnień SP ZOZ w Lublinie w Ośrodku Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie przeprowadza

Komisja w składzie:

1) Andrzej Kaciuba - przewodniczący

2) Andrzej Tytuła

3)  Leszek Buk

4) Jadwiga Mach

5)  Monika Orzechowska

6)  Beata Kowalska

7) Bogusława Urbaniuk

8) Piotr Wiejak 

9) Marta Tomaszewska Skwarek

10) Ludmiła Konefał

11)  Marlena Duda – protokolant 

2. Komisja konkursowa może prowadzić pracę, jeżeli  w posiedzeniach komisji  bierze udział  co

najmniej połowa liczby osób powołanych w skład komisji, w tym jej przewodniczący.

3. W posiedzeniach komisji konkursowej  nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

  § 2.

  Komisja  konkursowa  podejmuje  rozstrzygnięcia  w  głosowaniu  jawnym,  z  wyłączeniem

rozstrzygnięcia  dotyczącego  wybrania  przez  komisję  konkursową  kandydata,  które  jest

dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

  § 3. 

   1. Komisja konkursowa na posiedzeniu podejmuje kolejno następujące czynności:

a) sprawdza czy złożone zostały co najmniej dwie oferty;
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b) otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi

przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy w postępowaniu konkursowym

uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch spełniających wymogi konkursu);

c) jeżeli są co najmniej dwie oferty, które spełniają wymogi konkursu, uzgadnia treść pytań

wspólnych dla kandydatów;

d) jeżeli uczestniczy wymagana liczba kandydatów  przeprowadza indywidualnie rozmowy

z kandydatami,  polegające  w  pierwszej  kolejności  na  zadaniu  dwóch  jednakowych  pytań,  a

następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji konkursowej w obrębie pytań

głównych. Rozmowy z kandydatami przeprowadzane są w kolejności alfabetycznej.

2.  Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.

§ 4. 

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

2.  Głosowanie  w  sprawie  wyboru  kandydata  jest  dokonywane  na  jednakowych  kartach

do  głosowania  zawierających  nazwiska  kandydatów  w  kolejności  alfabetycznej,  oznaczonych

pieczęcią  właściwego  podmiotu,  zawierającą  nazwę,  adres,  numer  identyfikacyjny  REGON

właściwego podmiotu.

3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

4.  Głosowanie  jest  dokonywane  poprzez  zaznaczenie  znaku  „X”  przy  nazwisku  wybranego

kandydata.

5. Głos jest nieważny w przypadku postawienia znaku ,,X”  przy nazwisku  więcej niż jednego

kandydata. W przypadku nie postawienia znaku  ,,X” przy nazwisku żadnego kandydata głos jest

ważny ‘’ bez wskazania kandydata (nie oddany na TAK na żadnego kandydata).

6. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.

7. Komisja konkursowa wybiera kandydata który uzyskał bezwzględną większość głosów, to jest

więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. 

8. Jeżeli w pierwszym głosowaniu, o którym mowa, kandydat nie został wybrany, przewodniczący

komisji konkursowej zarządza drugie głosowanie.

9.  Jeżeli  w drugim glosowaniu kandydat  nie  został  wybrany,  przewodniczący komisji  zarządza

trzecie głosowanie.

10. Przeprowadzenie drugiego i  trzeciego głosowania odbywa się w sposób wskazany w ust.  4

i może  być  poprzedzone  ponowną  dyskusją  członków  komisji  konkursowej  i  rozmową

z kandydatem. 
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§ 5.

 W  przypadku  gdy  w  postępowaniu  konkursowym  nie  uczestniczyło  co  najmniej  dwóch

kandydatów spełniających wymogi konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja

uznaje,  że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie  wybrano kandydata.  Komisja  zgłasza  do

kierownika podmiotu wniosek o ogłoszenie nowego konkursu.

  § 6.

1.  Ze  swoich  czynności  komisja  konkursowa  sporządza  protokół  postępowania  konkursowego,

który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.

2. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie, na ich żądanie.

3. Właściwy podmiot powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział

w konkursie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
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Miejsce na pieczęć                                                                                        Załącznik do Regulaminu
przeprowadzania konkursu 

na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa 
 Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

Imię i Nazwisko 
kandydata 

1. 

2. 

3. 

4. 
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