137.0201.36.2021

Decyzja nr 36
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 8 października 2021 roku

w

sprawie:

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego Krakowie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm. zwaną dalej „Ustawą”) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 430 zwanego dalej „Rozporządzeniem”), w oparciu o § 211 Statutu UJ oraz o pełnomocnictwo
Rektora UJ z dnia 1 września 2020 r. nr 1.012.918.2020 ustalam, co następuje:
§1
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Przewodniczący – przedstawiciel Rektora UJ,
Dr. hab. Barbara Gryglewska, prof. UJ
Prof. dr hab. Maciej Siedlar,
Prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski,
Prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk,
Prof. dr hab. Andrzej Surdacki,
Prof. dr hab. Antoni Czupryna – Przedstawiciel Rady Społecznej USD w Krakowie
§2

1. Szczegółowy zakres zadań komisji konkursowej oraz sposób przeprowadzenia konkursu
określa Rozporządzenie.
2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:
a. opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursu;
b. opracowanie i przyjęcie projektu ogłoszenia o konkursie;

c. rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur;
d. wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem.
3. Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia prace komisji konkursowej, o których mowa w ust. 2 lit.
a. i b. mogą nastąpić w drodze korespondencyjnej, przy czym za drogę korespondencyjną
uznaje się także formę komunikacji elektronicznej (mailowej).
§3
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, albo z dniem stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego,
o którym mowa w § 8 ust. 2 Rozporządzenia.
§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

