REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ POWOŁANEJ
DO PRZEPROWADZENIA NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA
DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWYCH
Członkowie Komisji Rekrutacyjnej i Przewodniczący Komisji zostali powołani Zarządzeniem
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie z dnia
22 września 2020r. stanowiącym załącznik do Regulaminu.
§1
1. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie przeprowadza
Komisja rekrutacyjna w składzie:
1) przewodniczący:
1. Dariusz Markowski
2) członkowie:
1. Dorota Głownicka
2. Iwona Pawlik
3. lek. Mieczysław Pełko
2. Komisja Rekrutacyjna, jest ciałem doradczym Dyrektora SP ZOZ Krotoszyn i podejmuje
rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniemrozstrzygnięcia dotyczącegowybrania
przez Komisję kandydata rekomendowanego Dyrektorowi do nawiązania stosunku pracy, które
jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
§2
1. Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu 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). W przypadku wpłynięcia tylko jednej ważnej aplikacji,
decyzję o kontynuowaniu postępowania lub o ponowieniu ogłoszenia, podejmuje Dyrektor
SP ZOZ Krotoszyn. Aplikacje nie posiadające upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych na potrzeby rekrutacji, nie będą brane pod uwagę.
2. Komisja przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające w pierwszej
kolejności na zadawaniu jednakowych pytań, niezbędnych do ustalenia przydatności na
stanowisko objęte konkursem, a następnie jej członkowie mogą zadawać pytania dodatkowe.
Komisja może zadecydować, po analizie przedłożonych aplikacji przesłanych przez
kandydatów, że do rozmów zostaną zaproszeni jedynie wybrani kandydaci, spełniający
warunki udziału w naborze.
3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym
gronie.
4. W posiedzeniach komisji poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.
5. Z wybranymi kandydatami, mogą być prowadzone dodatkowe rozmowy, w umówionym
indywidualnie terminie.
6. Rozmowy mogą odbywać się również przy użyciu środków porozumiewania się na
odległość (np. videokonferencja).
§3
1. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji Rekrutacyjnej przysługuje jeden głos.
2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do
głosowania, ostemplowanych pieczęcią właściwego podmiotu, zawierających nazwiska
kandydatów w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie jest dokonywane 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 jest traktowana jako
odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
7. Kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów, otrzymuje rekomendację Komisji do
nawiązania z nim stosunku pracy. Stanowisko Komisji nie jest wiążące dla Dyrektora SP
ZOZ i nie stanowi podstawy do nawiązania stosunku pracy. Ostateczną decyzję w zakresie
nawiązania stosunku pracy podejmuje Dyrektor SP ZOZ Krotoszyn.
§4
1. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji,
a szczególnie danych osobowych, do których uzyskali dostęp w wyniku prac Komisji
Rekrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Dariusz Markowski

