
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Konkursów 

na  Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia 

za rok  2014   

 

           Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia 

powołana Została  przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie Uchwałą Nr44/R-

VII/14 z dnia 28 lutego 2014r na okres kadencji 2013-2017 

   

Komisja ds. Konkursów powołana została w następującym składzie: 

 

 Rafał Paluszkiewicz  - przewodniczący 

 Robert Adamowicz 

 Stanisław Ancyparowicz  

 Wanda Balicka 

 Jacek Bierca 

 Hanna Michałek-Baranowska 

 Barbara Chodzińska 

 Andrzej Dąbrowski 

 Adam Górski 

 Andrzej Morliński 

 Stanisław Niemczyk 

 Maciej Ruszkowski 

 Janusz Siemaszko 

 Ryszard Stańczak 

 Mieczysław Szatanek  

 

          Komisja ds. Konkursów działa w oparciu o uchwalony Regulamin Komisji. 

Podstawowym celem działania komisji jest organizowanie konkursów na stanowiska 

ordynatorów, oraz wskazywanie przedstawicieli z Okręgowej Rady Lekarskiej i 

delegatów wybranych na Okręgowy Zjazd Lekarzy (kadencja 2013-2017) na członków  

komisji konkursowych wybierających ordynatorów, dyrektorów ds. lecznictwa, 

pielęgniarki naczelne i oddziałowe. 

          Wszystkie rekomendowane przez Komisję kandydatury są zatwierdzane przez 

Prezydium ORL. 

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      

- ukonstytuowanie  się Komisji Konkursowej 

- opracowanie i przyjęcie Regulaminu Konkursowego oraz treści ogłoszenia 

- podpisanie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej 

4./ drugie posiedzenie Komisji Konkursowej  

- zapoznanie się z dokumentami przedstawionymi przez kandydatów           

- rozmowa z kandydatami   

- dyskusja i w drodze tajnego głosowania wyłonienie kandydata 

- podpisanie protokołu z drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej 

       

      W 2014 roku  do Komisji ds. Konkursów wpłynęło  47 zgłoszeń,  w celu rozpatrzenia 

i wszczęcia postępowania konkursowego. Obejmowały one: 

- 30 zgłoszeń na stanowisko ordynatora 

- 76 zgłoszeń na stanowisko  pielęgniarki naczelnej i oddziałowej  

- 4 zgłoszenia na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa. 

      Komisja ds. Konkursów rekomendowała 39 osób do komisji na stanowiska 

pielęgniarki naczelnej i oddziałowej ,  4 osoby do komisji na stanowisko z-cy dyrektora 

ds. lecznictwa i 120 osób do komisji na stanowisko ordynatora.   

      W roku 2014 odbyło się 29 pierwszych posiedzeń Komisji Konkursowych ds. 

wyboru ordynatorów. Zakończyło się 28 postępowań konkursowych w wyniku których 

wyłoniono 28 ordynatorów. 

Wszyscy kandydaci, którzy wygrali konkurs zostali zatrudnieni przez dyrektorów.  

W 7 Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej  na ogłoszony konkurs 

wpłynęła tylko jedna oferta i po dwukrotnie ogłoszonym konkursie dyrektor nawiązał 

stosunek pracy ze zgłaszającym się kandydatem, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Konkursowej.  

Konkursy, które nie zostały zakończone 2014 roku będą kontynuowane  w 2015roku.  

                     Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom z 

Komisji ds. Konkursów  oraz członkom poszczególnych komisji konkursowych za 

wykonywaną całkowicie społecznie i z wielkim zaangażowaniem pracę na rzecz 

środowiska lekarskiego.   

     

                        

                                                                     Przewodniczący Komisji ds. Konkursów 

                                                                     Prof. dr. hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz        


