
Regulamin konkursu 

na stanowisko pielęgniarki oddziałowej 

Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 

w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

 §1.1.Postępowanie konkursowe na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Leczenia 

Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych przeprowadza Komisja konkursowa w składzie: 

1) dr Sabina Wiatkowska – Przewodnicząca Komisji – Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Opolu; 

Członkowie: 

2) lek. med. Adam Martyniszyn – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu; 

3) p. Stefania Szewczuk - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu 

4) dr Jarosław Czepczarz – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu; 

5) lek. med. Iwona Fijałkowska – lekarz Kierujący Oddziałem Leczenia Alkoholowych 

Zespołów Abstynencyjnych w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych; 

6) lek. med. Janusz Piechota – przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego; 

7) p. Anna Rohatyńska - przedstawicielka kierownika podmiotu leczniczego; 

8) p. Karolina Paluch – przedstawicielka kierownika podmiotu leczniczego; 

9) p. Adrian Nizioł – przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego. 

2. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 

połowa liczby osób powołanych w jej skład, w tym jej Przewodniczący. 

3. Terminy posiedzenia Komisji ustala Przewodniczący. O terminie posiedzenia 

przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba, powiadamia pisemnie osoby wchodzące w 

skład Komisji z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty w formie 

papierowej lub drogą elektroniczną. 

4. Przyjęcie regulaminu konkursu i projektu ogłoszenia o konkursie może odbywać się w 

formie korespondencyjnej. Regulamin konkursu oraz projekt ogłoszenia o konkursie uważa się za 

przyjęty, jeżeli żaden z członków Komisji konkursowej nie zgłosił uwag w terminie wskazanym 

przez przewodniczącego Komisji konkursowej.  

5. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych ul. Pałacowa 15 Woskowice Małe 46-100 Namysłów. 

6. Obrady Komisji są poufne, osoby uczestniczące w posiedzeniu mają obowiązek zachować 

w tajemnicy informacje o przebiegu konkursu. 

7. Posiedzenia Komisji są protokołowane.  

8. Sporządzany protokół z czynności Komisji podpisują Przewodniczący i Członkowie 

Komisji. 

9. W posiedzeniu Komisji poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.   

 

§2. 1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez Komisję obejmuje trzy etapy: 

1) ogłoszenie konkursu; 

2) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur; 

3) wyłonienie kandydata/ki na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. 

 

§3.1. Tekst ogłoszenia o konkursie ustala Komisja. 

2. Treść ogłoszenia zamieszczany jest na stronie biuletynu informacji publicznej Ośrodka 

Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 



§4.1. Do konkursu może przystąpić każdy po złożeniu oferty na warunkach i w terminie 

podanym w ogłoszeniu. 

2. Do czasu rozpatrzenia przez Komisje, napływające oferty organizator konkursu 

przechowuje w zamkniętych kopertach. 

3. W przypadku ofert nadesłanych pocztą o terminie nadesłania decyduje data stempla 

pocztowego. 

4. Wycofanie oferty z konkursu może nastąpić najpóźniej na dzień przed wyznaczoną datą 

rozpatrzenia kandydatury 

 

§5.1. Komisja na posiedzeniu: 

1) otwiera koperty z dokumentami kandydata/ki; 

2) zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów/ki; 

3) po sprawdzeniu kompletności dokumentów uznaje, czy w konkursie uczestniczy 

wymagana liczba kandydatów/-ek (co najmniej 2 osoby); 

2. Komisja nie rozpatruje ofert złożonych po terminie.  

3.Przewodniczący Komisji przedstawia charakterystykę kandydatów/ek na podstawie 

przedłożonych dokumentów. 

4. Rozpatrzenie zgłaszanych kandydatur obejmuje: 

1) otwarcie zgłoszonych w terminie kopert z ofertami; 

2) sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów; 

3) stwierdzenie zgodności ofert z wymogami konkursowymi. 

5.Komisja kwalifikuje kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu                     

o konkursie do kolejnego etapu konkursu. 

6. Kolejny etap Konkursu organizowany jest, pod warunkiem, że dopuszczono do niego co 

najmniej 2 kandydatów/ki. 

7. Jeżeli Komisja stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych, bądź 

spełnia je tylko jeden kandydat, nie prowadzi dalszego postępowania konkursowego. Protokół 

Komisji, stwierdzający taka okoliczność wraz z sugestią ogłoszenia nowego postępowania 

konkursowego, przewodniczący przekazuje organizatorowi konkursu, nie później niż w terminie 

14 dni od daty stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego. 

8. Komisja powiadamia o swojej decyzji składających oferty: 

1) zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu – informując, że nie będą zwracane koszty 

podróży; 

2) niezakwalifikowanych do kolejnego etapu – wskazując braki i uchybienia formalne. 

 

§6.1.Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające  

w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności 

na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków 

komisji konkursowej. 

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

gronie. 

§7.1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos. 

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

do głosowania zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, oznaczonych 



pieczęcią właściwego podmiotu, nadrukiem lub naklejką, zawierającymi nazwę, adres, numer 

identyfikacji podatkowej lub numer identyfikacyjny REGON podmiotu. 

3.Głosowanie dokonywane jest poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i 

skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów. 

4.Głos jest nieważny w przypadku: 

1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata, 

2) braku skreśleń. 

5.Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę. 

6.Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i traktowana jest jako 

odrzucenie kandydatów przystępujących do konkursu. 

 

§8.1. W razie odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do 

konkursu lub w razie niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego 

konkursu nie wybrano kandydata. 

 

 

/-/ dr Sabina Wiatkowska 

(podpis przewodniczącego komisji konkursowej) 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

1. /-/ lek. med. Adam Martyniszyn 

2. /-/ p. Stefania Szewczuk 

3. /-/ dr Jarosław Czepczarz 

4. /-/ lek. med. Iwona Fijałkowska 

5. /-/ lek. med. Janusz Piechota 

6. /-/ p. Anna Rohatyńska 

7. /-/ p. Karolina Paluch 

8. /-/ p. Adrian Nizioł 

 


