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RADA NADZORCZA 

Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. 

Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin 

 

Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Szpitala Mazowieckiego 

w  Garwolinie Sp. z o.o. 

 

I. Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wybór Członka Zarządu , do którego zakresu 

zadań należeć będzie nadzór nad działalnością inwestycyjno- techniczną spółki oraz prowadzenie 

spraw społecznych w Spółce.  

 

II. Kandydat na Członka Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania: 

1. legitymować się wyższym wykształceniem z zakresu prawa, ekonomii lub  zarządzania, 

2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, 

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, 

4. korzystać z pełni praw publicznych, 

5. posiadać pełną zdolności do czynności prawnych, 

6. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom luz zakazom  

zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach prawa handlowego, 

 7. posiadać wiedzę o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka, 

 8. posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym     

uwzględnieniem spółek działających w ochronie zdrowia. 

 

III. Termin i miejsce przyjmowania ofert: 

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z  dopiskiem 

„Oferta na stanowisko członka zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.”, w terminie 

do dnia 20 listopada 2019 roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Spółki (budynek B, II piętro) lub 

przesłać na adres Spółki do dnia 20 listopada 2019 roku do godz. 16:00. Za datę złożenia oferty 

uważa się datę wpływu oferty do Spółki. 

 

IV. Data otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2019 .o godz. 15 

 

V. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej: 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą w dniach 22-27 listopada 2019, 

w  siedzibie Spółki przy Al. Legionów 11 w Garwolinie, w budynku B Szpitala, na II piętrze, 

w  gabinecie Prezes Zarządu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z kandydatem. 

 

VI. Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej: 

1. wiedza o zakresie działania Spółki oraz sektora, w którym działa Spółka, 

2. doświadczenie zawodowe kandydata, 

3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek działających w ochronie zdrowia, 
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4. wiedza dotycząca zasad organizacji podmiotów leczniczych, organizacji i udzielania 

zamówień publicznych oraz ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne, 

5. wiedza w zakresie ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej 

w  ochronie zdrowia, 

6. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki. 

 

VII. Termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce: 

Na wniosek kandydata Spółka udostępnia niezbędne informacje poprzez ich okazanie lub w razie 

potrzeby wykonanie kopii ( w formie kserokopii lub skanów dokumentów). 

Informacje o Spółce można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30 – 14:00, w  Biurze 

Zarządu Spółki ( Garwolin, Al. Legionów 11, budynek B, II piętro). 

 

VIII. Oferta powinna zawierać: 

1. opis przebiegu kariery zawodowej kandydata, 

2. oświadczenia kandydata o: 

a) korzystaniu z pełni praw publicznych, 

b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska Członka Zarządu, 

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów 

postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki, 

e) niekaralności 

3. dokumenty potwierdzające*: 

a) posiadanie wyższego wykształcenia z zakresu prawa, ekonomii lub  zarządzania, 

b) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie 

na  stanowiskach kierowniczych, 

c) doświadczenie zawodowe. 

 

IX. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, 

w  każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłonienia kandydata. 

 

 

 
 dokumenty mogą zostać złożone w oryginałach albo w kopiach poświadczonych za zgodność 

z  oryginałem przez kandydata 

 


