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§ 1. Tworzy się Wyższą Szkołę . Ekonomiczną 
w Szczecinie . jako państwową wyższą szkołę" zawodową. 

§ 2. Studenci oddziału szczecińskiego Akademii 
Handlowej w Poznan~u stają się studentami Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Oświaty. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło.., 
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r, 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Oświaty: SI. SkrzeszewskJ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 30 listopada 1949 r. 

w ,sprawie zasad powoływania fachowych pracowników na stanowiska w społecznych zakładach służby 
zdrowia. 

Na podstawie art. 22 i 31 ust. 3 ustawy z dnia 28 
października 1948 r. o zakładach społecznych służby 

zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdr1>wia (Dz. 
U. R. P. Nr 55, poz. 434) w porozumieniu z Ministrami: 
Administracji Publicznej, Pracy i Opieki Społecznej, 

Komunikacji, Oświaty oraz za zgodą Rady Państwa za-
rządza się, co następuje: . 

, 
§ 1. 1. Powołanie kandydatów na stanowiska dy~ 

rektorów i ordynatorów w państwowych szpitalach oraz 
w szpitalach klinicznych i specjalistycznych, utrzymy
wanych przez związki samorządu terytorialnego, insty
tucje i organizacje wymaga zgody Ministra Zdrowia. 

2. Powołanie kandydatów na stano.wiska dyrekto
rów i ordyąatorów w innych szpitalach niż określone 
w ust. 1, jak również na inne stanowiska lekarzy i le
karzy-dentystów oraz na stanowiska położnych kpie
lęgniarek (pielęgniarzy) we wszelkich zakładach spo
łecznych służby zdrowia wymaga zgody wojewódzkiej 
władzy administracji ogólnej (służby zdrowia). 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się przy powo
ływaniu kandydatów na stanowiska w zakładach spo
łecznych służby zdrowra prowadzonych przez Ministra 
Zdrowia. 

§ 2. 1. Kandydatury na stanowiska dyrektorów i or
dynatorów we wszystkich szpitalach a także w sanato
riach i prewentoriach oraz na stanowiska dyrektorów 
wojewódzkich centralnych poradni (centralnych porad
ni dla m. st. Warszawy i m. Łodzi) powinny być usta
lane w drodze konkursu publicznego. 

2. Bez konkursu publicznego może być ustalona 
kandydatura na stanowisko wymienione 'w ust. ' l 
w przypadku, jeżeli po . dwukrotnym ogłaszaniu kon
kursu ' zgłosi ł się tylko jeden ,kandydat bądź przy więk
szej ilości zgłoszeń - jeżeli komisja konkursowa nie 
zakwalifikowała żadnego z kandydatów, którzy się 
zgłosili. 

3. W zakładach społecznych służby zdrowia, pro
wadzonych przez Ministra Zdrowia, a przeznaczonych 
dla zaspokajania szczególnych potrzeb państwowych, 
Minister Zdrowia może zarządzić ustalanie kandydatur 
na stanowiska dyrektorów i ordynatorów w innym ' 
trybie niż określony w ust. 1. 

stra Zdrowia i w centralnych wojewódzkich porad
niach (w central~ poradniach dla m. sto Warszawy 
i m. Łodzi) ogłasza wojewódzka władza administracji 
ogólnej (służby zdrowia), w szpitalach utrzymywanych 
przez związki samorządu terytorialnego - organ wy
konawczy właściwego związku samorządu terytorial-

. nego, w pozostałych zaś szpitalach - powołana do 
obsadzenia tych stanowisk władza .lub organ instytucji 
(organizacji) utr.zymującej zakład. 

§ 4. 1. Konkurs na stanowiska określone w § 2 
powinien być ogłoszony nie później niż w ciągu 30 dni 
po zwolnieniu się stanowiska. 

2. Obwieszczenie o konkursie powinno być podane 
do publicznej wiadomości w Monitorze Polskim i wjed .. 
nym z czasopism fachowych, wskazanym przez Ministra 
Zdrowia. 

3. W przypadkach rozpisania konkursu w państwo
wych szpitalach prowadzonych przez Ministra Zdrowia, 
wojewódzka władza administracji ogólnej (służby zdro
wia) przedkłada Ministrowi Zdrowia tekst obwieszczenia 
równocześnie ze skierowaniem go do ogłoszenia. 

4. W przypadkach ogłoszenia konkursu w innych 
szpitalach władze · i organa ogłaszające konkurs przed~ 
stawiają tekst obwieszczenia w dwu egzemplarzach wo
jewódzkiej władzy administracji ogólnej (służby zdro.
wia), która jeden z otrżymanych egzemplarzy przedkla ... 
da Ministrowi Zdrowia. 

§ 5. W obwieszczeniach o konkursie (§ 4 ust. 2) po· 
winien być wyznaczony termIn do zgłaszania kandyda
tur, nie krótszy niz 14 dni, a nie dłuższy niż 45 dni od 

. dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim. 

§ 6. 1. Przed ogłoszeniem konkursu na stanowiska 
określonE1, w § 2 władze i organa ogłaszające konkurs 
powołują komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa: 
1) ustala szczegółowe warunki konkursu i tekst ob· 

wieszczenia o konkursie, 
2) bada i ocenia zgłoszone kandydatury, 
3) kwalifikuje kandydatów. 

3. Komisja konkursowa może zakwalifikować kan
dydatów w liczbie nie większej niż trzech na każde 

stanowisko. 

§ 3. Konkurs na stanowiska określone w § 2 § 7. W przypadku niepowołania przez właściwą 
Yl pa~twowych szpitalach prow~dzo}lych przez Minh władz.~ lub organ żadnego z kandydatów zakwalifiko., 
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wanych przez komisję, następuje ponowne ogłoszenie 

konkursu. 

§ 8. 1. Komisja konkursowa może zaządać od zgła
szających się do konkursu kandydatów praktycznego · 
wykazania srę kwalifikacjami fachowymi wobec komisji 
bądź wyznaczonych jej członków - w drodze dyskusji 
fachowej lub w- -drodze wykonania zleconych czynno
ści lub zabiegów. 

2. Komisja może zapraszać do udziału w swych 
czynnościach znawców z głosem doradczym. 

- § 9. 1. W szpitalach wojewódzkich, klinicznych 
i "specjalistycznych oraz w centralnych wojewódzkich 
poradniach (w centralnych poradniach dla m. st. War
szawy lub m. Łodzi) w skład komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora i ordynatora wchodzą: 

1) naczelnik wydziału zdrowia urzędu wojewódzkie
go (Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy i m. Ło
dzi) jako przewodniczący, 

2) delegat prezydium wojewódzkiej (miejskiej m. st. 
Warszawy i m. Łodzi) rady narodowej, 

3) delegat okręgow~j rady związków zawodowych 
(w miarę możności lekarz), 

4) delegat · wyższej szkoły akademickiej, znawca spe
cjalności właściwej dla stanowiska, na które mają 
być ustalone kandydatury, a ponadto 

5) dyrektor danego szpitala - w przypadku ogłoszenia 
konkursu na stanowisko ordynatora. 

2. W posiedzeniach komisji konkursowej może brać 
udział z głosem doradczym delegat Ministra Zdro
wia, a w zakładach leczniczych prowadzonych lub nad
zorowanych przez innych ministrów także delegat 
właściwego ministra. 

3. Instytucja lub organizacja utrzymująca szpital 
może delegować do komisji konkursowej swego przed
stawiciela z głosem stanowczym. 

§ 10. 1. W szpitalach innych niż określone w § 9 
w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
wchodzą osoby wymienione w § 9 ust. 1 . pkt 1 - 4, 
a ponadto właściwy lekarz powiatowy (miejski). 

2. Przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 11. 1. W szpitalach innych niż określone w § 9 
w skład komisji konkursowej na stanowisko ordyna
tora wchodzą: 

1) lekarz powiatowy jako przewodniczący, 
2) dyrektor danego szpitala, 
3) delegat prez)'Jium powiatowej (miejskiej) rady na

rodowej, 
4) delegat okręgowej rady zwi:lzków zawodowych, 
5) ordynator odpowiedniego oddziału w najbliższym 

szpitalu klinicznym, a w razie zbytniego oddalenia 
takiego szpitala- odpowiedniego oddziału w szpi
talu wojewódzkim. 

2. W posiedzeniach kom:sji konkursowej może 

brać udział z głosem duradczym" delegat wojewódzkiej 
władzy administracji ogólnej (służby zdrowia). 

3. Przępi~4 9 · ust. 3 stosltje się odpowiednio. 

§ 12. Posiedzenie komisji konkursowej zwołuje na 
zlecenie przewodniczącego i biurowość tej komisji pro
wadzi dyrektor szpitala bądź poradni, w którym (w któ
rej) ma być obsadzone stanowisko. 

§ 13. Przy powoływaniu fachowych pracowników 
służby zdrowia na stanowiska, na które kandydatury 
nie są ustalane w drodze konkursu, władze i organa, 
upoważnione w myśl obowiązuj ących przepisów do 
powoływania pracowników, obowiązane są zasięgać 

uprzedniej opinii o kandydacie od kierownictwa zakła
du leczniczego, w którym kandydat poprzednio pra
cował lub odbywał praktykę, a w przypadku, jeżeli 
kandydat nie pracował poprzednio w żadnym zakła

dzie leczniczym · - od szkoły, którą kandydat ukończył. 

§ 14. 1. Władze i organa powołuj~ce pracowników 
mogą według swego uznania zarządzać rozpisanie kon
kursu w celu "llstalenia kandydatur również na stano
wiska nie przewidz_iane w § 2. 

2. W przypadku ogłoszenia konkursu władza bądź 
organ ustala wytyczne do konkursu, warunki i sposób 
jegQ przeprowadzenia oraz skład komisji konkursowej, 
z tyrpjednak zastrzeżeniem, że termin do zgłaszania 
kandydatur nie może być krótszy niż 14 dni, a prze
wodniczącym komisji konkursowej w szpitalach woje
wódzkich, klinicznych i specjalisty;cznych powinien być 
delegat wojewódzkiej władzy administracji ogólnej 
(służby zdrowia), przewodniczącYIIl zaś. w innych zakła
dach - lekarz powiatowy (miejski). 

§ 15. 1. Lekarze zatrudnieni w dniu weJscla w 
życie rozporządzenia na stanowiskach dyrektorów i or
dynatorów w zakładach społecznych służby" , zdrowia 
będą mogli pozostać na dotychczasowych stanowiskach, 
jeżeli władza określona w § 1, na wniosek komisji 
weryfikacyjnej (§ 16), nie zgłosi co do tego sprzeciwu 
w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia roz
porządzenia. 

2. W przypadkach sprzeciwu ~tosunek służbowy 
bądź stosunek pracy powinien być rozwiązany przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów. 

§ 16. 1. Przy wojewódzkich władzach admini
stracji ogólnej (służby zdrowia) powołuje się komisje 
weryfikacyjne, jako organa opiniodawcze dla oceny 
kwalifikacji zawodowych i dotychczasowej pracy dy
rektorów i ordynatorów. 

2. Skład komisji, szczegółowy zakres działania 
i tryb postępowania ustali regulamin nadany przez 
Ministra Zdrowia. 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 

Minister Pracy i. Opieki Społecznej: K. Rusinek 

Minister Komunikacji: J. Rabcwowski 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewslil 


