
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Konkursów 

na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia ORL w kadencji 2013-2017 

 

Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie powołana została przez Okręgową Radę 

Lekarską w Warszawie Uchwałą Nr 44/R-VII/14 z dnia 28 lutego 2014 r. na okres 

kadencji 2013-2017 i działała w oparciu o uchwalony Regulamin Komisji. Komisja w 

okresie mijającej kadencji pracowała w następującym składzie: Rafał Paluszkiewicz – 

przewodniczący, Robert Adamowicz, Stanisław Ancyparowicz, Wanda Jaroszewska-

Balicka, Jacek Bierca, Andrzej Dąbrowski, Adam Górski, Hanna Michałek-

Baranowska, Andrzej Morliński, Maciej Ruszkowski, Janusz Siemaszko, Ryszard 

Stańczak, Mieczysław Szatanek. 

Podstawowym celem jej działania było organizowanie konkursów  

na stanowiska ordynatorów oraz wskazywanie przedstawicieli z Okręgowej Rady 

Lekarskiej oraz spośród delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w kadencji 2013- 

2017 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 i dwóch jej członków w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny, 

2. zatwierdzenie na Prezydium ORL kandydatów zaproponowanych przez komisję,   

3. pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej: 

- ukonstytuowanie się Komisji Konkursowej, 

- opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursowego oraz treści ogłoszenia  

o konkursie,  

- podpisanie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej, 

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 2014 r. do Komisji wpłynęło 47 pism dotyczących rozpatrzenia  

i wszczęcia postępowań konkursowych. Obejmowały one: 30 zgłoszeń  na stanowisko 

ordynatora, 76 zgłoszeń na stanowiska pielęgniarki naczelnej i oddziałowej,  

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

W 2014 r. odbyło się 29 pierwszych posiedzeń komisji konkursowych  

ds. wyboru ordynatorów. Zakończono 28 postępowań konkursowych, w wyniku 

których wyłoniono 28 ordynatorów.  

W 2015 r. do Komisji wpłynęło 32 pisma dotyczących rozpatrzenia  

i wszczęcia postępowań konkursowych. Obejmowały one: 10 zgłoszeń  na stanowisko 

ordynatora, 90 zgłoszeń  na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej, 15 

zgłoszenia  na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa. 

W  2015 r. odbyło się 10 pierwszych posiedzeń komisji konkursowych  

ds. wyboru ordynatorów. Zakończono 4 postępowań konkursowych w wyniku 

których wyłoniono 4 ordynatorów. 

W 2016 r. do Komisji ds. Konkursów wpłynęło 39 pism dotyczących 

rozpatrzenia i wszczęcia postępowań konkursowych. Obejmowały one: 9 zgłoszeń   

na stanowisko ordynatora, 5 zgłoszeń na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 

lecznictwa, 130 zgłoszeń  na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej. 

W 2016 r. rozpoczęto 9 postępowań konkursowych na ordynatora, w tym 4 

zakończono wyborem ordynatora. Kandydaci, którzy wygrali konkursy, zostali  

zatrudnieni przez dyrektorów szpitali. 

W 2017 roku do Komisji ds. Konkursów wpłynęło 37 pism dotyczących 

rozpatrzenia i wszczęcia postępowań konkursowych. Obejmowały one:  20 zgłoszeń   

na stanowisko ordynatora, 9 zgłoszeń na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 



lecznictwa, 81 zgłoszeń  na stanowisko pielęgniarki naczelnej i oddziałowej. 

W 2017 r. rozpoczęto 16 postępowań konkursowych na ordynatora, w tym 4 

zakończono wyborem ordynatora. Kandydaci, którzy wygrali konkursy, zostali  

zatrudnieni przez dyrektorów szpitali. Cztery konkursy na ordynatora rozpoczęte w 

2017 r. będą kontynuowane w roku 2018.  

W obecnej kadencji, w porównaniu z poprzednią, znacznie zmniejszyła się 

liczba konkursów na ordynatora. W kadencji 2009-2013 rocznie przeprowadzaliśmy 

kilkadziesiąt konkursów. W drugiej połowie kadencji 2013-2017 było to już 

kilkanaście rozpoczętych postępowań rocznie, z których tylko kilka zakończyło się 

wyborem kandydata (z powodu braku chętnych na stanowisko). 

 

Pragnę podziękować wszystkim członkom Komisji ds. Konkursów  

na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia ORL oraz członkom 

poszczególnych komisji konkursowych za wysiłek i zaangażowanie w wykonywaną 

społecznie pracę. Dziękuję im za dotychczasową współpracę. 

                       

Przewodniczący Komisji   

Rafał Paluszkiewicz  


