Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
Nr 107/II/2018 z dnia 22 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza
spółki Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach
działając na podstawie §20 oraz §21 ust. 3 pkt 1 Aktu założycielskiego Spółki ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu ds. Ekonomicznych i Kontrolingu
spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.
Zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:
1. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) legitymuje się znajomością języka polskiego,
b) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
c) posiada 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,
d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
f)

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe prawomocnym
wyrokiem sądu,

g) spełnia inne wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń
lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2.

Kandydatem 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,
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.

3. Kandydat powinien posiadać między innymi:
a) wykształcenie kierunkowe (preferowane wykształcenie: ekonomiczne, prawnicze, ochrona
zdrowia i zarządzanie zdrowiem) i/lub doświadczenie zawodowe odpowiadające sektorowi
ochrony zdrowia, w którym funkcjonuje Spółka,
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b) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka,
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, w szczególności z zarządzaniem placówkami
ochrony zdrowia,
a) wiedzę z zakresu regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności leczniczej, w tym w
oparciu o umowy z NFZ,
b) wiedzę z zakresu zasad kontrolingu i metod budżetowania, w tym znajomość stosownych narzędzi
informatycznych,
d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne,
f)

znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości,
finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.

Dodatkowymi atutami będą:


znajomość języków obcych,



umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia,



wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne,



doświadczenie w kontrolingu/analizie,



doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia,



komunikatywność i samodzielność,



wysoka odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji i pracy pod presją czasu.

4. Głównymi zadaniami na oferowanym stanowisku będą:


współudział w kształtowaniu i realizowaniu polityki finansowej Spółki,



wdrażanie i rozwój narzędzi kontrolingowych i metod budżetowania,



opracowywanie analiz i rekomendacji dla podejmowania decyzji zarządczych,



bieżące monitorowanie i raportowanie sytuacji finansowej Spółki,



tworzenie prognoz finansowych, raportów i analiz,



przewidywanie ryzyka biznesowego oraz finansowego,



aktywny udział w procesach inwestycyjnych, w tym związanych z realizacją strategicznego planu
naprawczo-rozwojowego,



nadzór na pionem finansowo-księgowym Spółki,



współudział w realizacji zadań z zakresu marketingu i sprzedaży usług,



wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki.

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 1, kandydat zobowiązany jest
przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
a)

dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
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b)

dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub
zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagania wskazane w pkt. 1 c),

c)

dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu
działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane
doświadczenie pracy,

d)

oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i
zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów
zajmowania stanowiska członka zarządu,

e)

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do
czynności prawnych,

f)

oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się
postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

6. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 2 kandydat zobowiązany jest
przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności
wymienionych w pkt. 2.
7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 5 lub w pkt. 6 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale,
natomiast dokumenty, o których mowa w pkt. 5 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez kandydata – w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów
przedłożonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe
dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
8. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 5-6, kandydat zobowiązany jest
przedłożyć w zgłoszeniu:
a) list motywacyjny, zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego (którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail
do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
b)

życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy
zawodowej.

9. Zgłoszenia kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego można składać osobiście lub drogą
pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka
Zarządu ds. Ekonomicznych i Kontrolingu spółki Szpital Murcki Sp. z o.o.” na adres Spółki: Szpital
Murcki Sp. z o.o., ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice w terminie do 15.06.2018 roku, do godziny
12:00.
10. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Spółki, w ww. określonym terminie.
11. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu
określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w
postępowaniu.
12. Kandydaci spełniający wymogi formalne i merytoryczne, wskazani po przeprowadzeniu analizy
dokumentów aplikacyjnych, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Każdy z zaproszonych
kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
13. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już
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po zaproszeniu kandydatów. W takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną
poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w
szczególności zagadnienia wymienione w pkt. 3.
15. Kandydaci mogą otrzymać do wglądu następujące dokumenty i informacje o Spółce:
- Akt założycielski Spółki,
- sprawozdanie finansowe za rok 2016 i 2017,
- sprawozdanie F-01 za I kwartał 2018 r.
Po informacje oraz dokumenty kandydat zgłasza się osobiście w terminie do dnia 15.06.2018 r.
Informacje udostępnia się w siedzibie Spółki po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie
Spółki (tel. 32 255 61 63), przy czym przed ich otrzymaniem kandydat będzie zobowiązany do
złożenia oświadczenia o zachowaniu tych informacji w poufności.
16. Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, powiadomi kandydatów
uczestniczących w postępowaniu o jego wynikach na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu do
postępowania numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
17. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie,
bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje
kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany przez kandydata w zgłoszeniu
do postępowania numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
18. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
19. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym,
można odebrać w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.
20. Administratorem danych osobowych jest spółka Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w
Katowicach 40-749 przy ul. Sokołowskiego 2. Podane przez kandydata dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Ekonomicznych i
Kontrolingu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania
oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna
treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO została wskazana, we wzorze
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów
postępowania kwalifikacyjnego.
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