
 

Sprawozdanie Komisji ds. Konkursów 

na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia 

w latach 2005 - 2009 

 

Komisja ds. Konkursów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w okresie 

mijającej kadencji pracowała w następującym składzie: Rafał Paluszkiewicz – 

przewodniczący, Robert Adamowicz, Barbara Chodzińska, Janusz Garlicki,  Katarzyna 

Karpińska, Hanna Michałek-Baranowska, Andrzej Morliński, Stanisław Niemczyk, 

Janusz Siemaszko, Ryszard Stańczak, Mieczysław Szatanek, Andrzej Włodarczyk, Maria 

Łyczywek-Zwierz. 

Komisja powołana została przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie i działała 

w oparciu o uchwalony Regulamin Komisji ds. Konkursów. 

W okresie sprawozdawczym Komisja zbierała się raz w miesiącu. Podstawowym 

celem jej działania było organizowanie konkursów na stanowiska ordynatorów oraz 

wskazywanie przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej, Kół Samorządu Lekarskiego i 

z delegatów wybranych na Okręgowy Zjazd Lekarzy (kadencja 2005-2009) - na 

członków komisji konkursowych wybierających: ordynatorów, dyrektorów ds. 

lecznictwa, pielęgniarki naczelne i oddziałowe. Wszystkie rekomendowane przez 

Komisję kandydatury były zatwierdzane przez Prezydium ORL w drodze głosowania. 

Tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska ordynatorów jest wieloetapowy i 

obejmuje kolejno: 

1. posiedzenie Komisji ds. Konkursów - wybranie kandydatów na przewodniczącego 

Komisji Konkursowej i dwóch jej członków w danej lub pokrewnej dziedzinie 

medycyny, 

2. zatwierdzenie kandydatów zaproponowanych przez Komisję ds. Konkursów przez 

Prezydium ORL, 

3. pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej 
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- ukonstytuowanie się Komisji Konkursowej 

- zapoznanie się członków Komisji z warunkami panującymi w oddziale, którym                    

kierować ma wybierany w konkursie ordynator  

- opracowanie i przyjęcie Regulaminu Konkursowego oraz treści ogłoszenia, które ma się 

ukazać w „Gazecie Lekarskiej”, 

4. drugie posiedzenie Komisji Konkursowej 

- zapoznanie się z dokumentami przedstawionymi przez kandydatów 

- rozmowa z kandydatami 

- wyłonienie kandydata na ordynatora w drodze tajnego głosowania 

- podpisanie protokołu z drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej. 

 

 W 2005 roku (od 10 września) do Komisji ds. Konkursów wpłynęły 32 

zgłoszenia celem wszczęcia postępowania konkursowego. Obejmowały one: 

-  21 zgłoszeń     - na stanowisko ordynatora 

-  34 zgłoszeń     - na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej 

-    1 zgłoszenie   - na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa. 

 W roku 2005 (od 10 września) odbyło się 31 pierwszych posiedzeń Komisji 

Konkursowych ds. wyboru ordynatorów. Zakończono 21 postępowań konkursowych, w 

wyniku których wyłoniono 21 ordynatorów. 

 W 2006 roku do Komisji ds. Konkursów wpłynęło 163 zgłoszeń celem wszczęcia 

postępowania konkursowego. Obejmowały one: 

-  78 zgłoszeń    - na stanowisko ordynatora 

-    2 zgłoszenia  - na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa 

-   83 zgłoszenia - na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej. 

 W roku 2006 odbyło się 96 pierwszych posiedzeń komisji konkursowych ds. 

wyboru ordynatorów. Zakończono 54 postępowań konkursowych, w wyniku których 

wyłoniono 54 ordynatorów. 

 W 2007 roku do Komisji ds. Konkursów  wpłynęło 241 zgłoszeń celem wszczęcia 
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postępowania konkursowego. Obejmowały one: 

-  126 zgłoszeń  - na stanowisko ordynatora 

-  115 zgłoszeń  - na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej. 

 W  roku  2007 odbyło się  107 pierwszych posiedzeń komisji konkursowych ds. 

wyboru ordynatorów. Zakończono 72 postępowań konkursowych w wyniku których 

wyłoniono 72  ordynatorów. 

 W 2008 roku  do Komisji ds. Konkursów wpłynęło 187 zgłoszeń celem 

rozpatrzenia i wszczęcia postępowania konkursowego. Obejmowały one: 

- 86 zgłoszeń    - na stanowisko ordynatora 

-  101 zgłoszeń    - na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej. 

W roku  2008 odbyło się 67 pierwszych posiedzeń komisji konkursowych ds. 

wyboru ordynatorów. Zakończono 69 postępowań konkursowych, w wyniku których 

wyłoniono 69 ordynatorów. 

W 2009 roku (do 18 września) do Komisji ds. Konkursów wpłynęło 98 zgłoszeń 

celem rozpatrzenia i wszczęcia postępowania konkursowego. Obejmowały one 

- 50 zgłoszeń    - na stanowisko ordynatora 

- 48 zgłoszeń    - na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej. 

 W roku  2009 (do 18 września) odbyło się 46 pierwszych posiedzeń komisji 

konkursowych ds. wyboru ordynatorów. Zakończono już 34 postępowań konkursowych, 

w wyniku których wyłoniono 34 ordynatorów. 

 Prawie wszyscy kandydaci, którzy wygrali konkursy, zostali zatrudnieni przez 

dyrektorów.  Jedynie w pojedynczych przypadkach, wybrany na ordynatora kandydat nie 

był zatrudniany przez dyrektora szpitala. Miało to miejsce w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Radomiu, gdzie wybranego kandydata nie zatrudniono, a 

postępowanie konkursowe zostało, bez prawnego uzasadnienia, unieważnione przez 

dyrektora (do chwili obecnej sprawa nie została wyjaśniona). W Szpitalu Bielańskim w 

Warszawie kandydatka, która wygrała konkurs, z nieznanej mi przyczyny nie została 

zatrudniona przez dyrektora. W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie 
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z wybraną kandydatką w drodze konkursu nie nawiązano stosunku pracy z powodu 

decyzji podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego o utworzeniu 

niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i reorganizacji pracy w szpitalu. 

 W kilku przypadkach konkursy nie zostały rozstrzygnięte na drugim posiedzeniu i 

komisja zbierała się ponownie celem wyłonienia kandydata. W 6 przypadkach komisja 

konkursowa nie wyłoniła kandydata (żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej 

większości głosów). W Szpitalu Praskim w Warszawie po dwukrotnym postępowaniu 

konkursowym i nie wyłonieniu kandydata na stanowisko ordynatora urologii, komisja 

ogłosiła zakończenie swojej pracy. W 9 przypadkach konkursu nie rozstrzygnięto z 

powodu braku wymaganych ustawowo dwóch kandydatów. W kilku zakładach opieki 

zdrowotnej dyrektor zawiesił rozpoczęte wcześniej postępowania konkursowe na 

stanowiska ordynatorów, z powodu planowanej restrukturyzacji zakładu.  

 Do końca bieżącego roku pozostało jeszcze 29 konkursów do rozstrzygnięcia. 

 W okresie minionej kadencji członkowie Komisji ds. Konkursów oraz wszyscy 

członkowie poszczególnych Komisji Konkursowych wybierających ordynatorów, 

dyrektorów ds. lecznictwa i pielęgniarki przełożone i oddziałowe wykonali olbrzymią 

pracę, działając całkowicie społecznie, z wielkim zaangażowaniem – za to im serdecznie 

dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pani Haliny Skoczek, sekretarki 

Komisji ds. Konkursów, bez której wytrwałej pracy konkursy nie mogłyby się odbywać.  

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Konkursów 

na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia 

dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz 

 

 

 


