Pszczyna, dnia 8 kwietnia 2022 r.

RADA NADZORCZA
spółki: SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowa spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie
ogłasza konkurs na stanowisko
Prezesa Zarządu
SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowej
spółki z o.o. z siedzibą w Pszczynie
1. Wymagania konieczne:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) co najmniej 5-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,
c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnianie innych niż wymienione w lit. a-c wymogów określonych w przepisach
odrębnych, a w szczególności nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności korzystanie z pełni
praw publicznych, posiadanie pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność.
2. Wymagania pożądane:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (prezes/członek zarządu spółki prawa
handlowego, w szczególności o profilu medycznym lub dyrektor/zastępca dyrektora
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej),
b) doświadczenie w restrukturyzacji podmiotów leczniczych,
c) znajomość zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym znajomość przepisów
ustawy o działalności leczniczej oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności
podmiotów leczniczych,
d) znajomość lokalnych potrzeb zdrowotnych,
e) znajomość zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych,
f) umiejętności menadżerskie, zdolności organizacyjne i negocjacyjne, umiejętność
komunikacji interpersonalnej,
g) umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność Spółki,
h) umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracy pod presją czasu.
3. Kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej
jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim,
senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na
podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej
umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
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c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
4. Kandydat na w/w stanowisko winien złożyć:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2
ogłoszenia (oryginały dokumentów należy przygotować do wglądu w trakcie prowadzonej
rozmowy kwalifikacyjnej)
d) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu, wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia,
e) oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu do celów rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1),
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku
toczących się przeciw kandydatowi postępowań karnych,
i) oświadczenie o niepodleganiu określonym przepisom prawa, ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,
j) w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest
dołączenie informacji o złożeniu właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów,
k) pisemne opracowanie zawierające koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki SZPITALA
JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowa spółka z o.o. (maksymalnie do 10 stron A4),
l) informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres
poczty elektronicznej i telefon kontaktowy).
Oświadczenia wskazane w pkt 4 lit. e) do i) należy złożyć na wzorze stanowiącym załącznik
do tego ogłoszenia.
5. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu – NIE OTWIERAĆ”
w sekretariacie
SZPITALA JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowa spółka z o.o.,
ul. dr. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna, IX piętro lub drogą pocztową/przesyłką kurierską.
W przypadku przesłania oferty pocztą/przesyłką kurierską decyduje czas doręczenia.
6. Termin składania ofert upływa dniu 2 maja 2022 roku o godz. 13.00.
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Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Spółki
udostępnione będą kandydatom do wglądu w sekretariacie Spółki od dnia ogłoszenia
konkursu. Materiały te można uzyskać również drogą e-mailową, na wniosek kandydata
przesłany pocztą elektroniczną na adres: dzial.prawny@szpital.pszczyna.pl. Informacje ogólne o
Spółce
kandydaci
znajdą
również
na
stronie
internetowej
Spółki:
https://www.szpital.pszczyna.pl/.
Osobą do kontaktów w sprawie jest Pani Barbara Zejma – Oracz, tel. 601 517 314, e-mail:
dzial.prawny@szpital.pszczyna.pl.

7. Otwarcie zgłoszeń oraz ocena kompletności, poprawności zgłoszonych danych i spełniania
wymagań stawianych kandydatom dokonana zostanie do dnia 6 maja 2022 r.
8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszonym
konkursie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu
po spełnieniu wymogów formalnych będą indywidualnie powiadomieni telefonicznie oraz za
pomocą poczty elektronicznej o terminie oraz miejscu przeprowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych. Planuje się przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w dniach 9 – 13 maja
2022 r. lub - w uzasadnionych przypadkach - w terminie późniejszym.
Kandydaci niezakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni za pomocą
poczty elektronicznej.
9. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenione zostaną kwalifikacje, doświadczenie zawodowe
i koncepcja zarządzania, funkcjonowania i rozwoju Spółki, wiedza oraz predyspozycje,
a w szczególności:
a) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem podmiotami leczniczymi,
b) wiedza dotycząca zakresu działalności Spółki,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem
spółek użyteczności publicznej, z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
d) umiejętność prezentacji wiedzy,
e) komunikatywność.
10. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez
podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
11. Zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki reguluje ustawa z dnia
9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
spółkami, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia stosuje się art. 4 ust. 2
pkt 2 ustawy.
12. Z wybranym kandydatem na Prezesa Zarządu Spółki zawiera się umowę o świadczenie
usług zarządzania, której proponowana treść zawarta jest we wzorze dostępnym w siedzibie
Spółki. Ostateczne postanowienia tej umowy ustali Rada Nadzorcza, uwzględniając właściwe
przepisy prawa.
Rada Nadzorcza
SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowa spółka z o.o
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SZPITAL JOANNITAS W PSZCZYNIE samorządowa spółka z o.o. z siedzibą przy ul. dr. Witolda
Antesa nr 11, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-15-22-246, REGON: 276581253 Spółka
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000479385. Kapitał
zakładowy w pełni opłacony 6 640 100,00 zł.
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