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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dn ia 6 kwietnia 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
w zakładach społecznych służby zdrowia. 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 28 października 
1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej 
gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434, 
z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. Nr 
11, poz. 67 oraz z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 35, poz. 192) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecz

nej z dnia 7 maja 1982 r. w sprawie zasad i trybu przep
rowadzania konkursu na niektóre stanowiska w zakładach 

społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 15, poz. 120 i z 1983 r. 
Nr 33, poz. 159) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) wyłonienie przez komisję konkursową : 

a) dwóch kandydatów na stanowiska określone 
w § 1 ust. 2 pkt 1, 

b) jednego kandydata na pozostałe stanowiska"; 

2) w § 5: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) organ uprawniony do powołania na stanowiska 
określone w § 1 ust. 2 pkt 1", 

b) w pkt 2 po wyrazie " stanowisk" dodaje się przecinek 
oraz wyrazy "z wyjątkiem stanowiska ordynatora", 

c) dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu : 

,,3) okręgowa rada lekarska - w odniesieniu do 
stanowiska ordynatora" , 

d) dotychczasowy pkt 3 oznacza s i ę jako pkt 4; 

3) w § 6: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) przedstawiciel właściwej terenowo okręgowej 
rady lekarskiej" , 

b) dodąje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. W razie gdy konkurs przeprowadza się na stano
w isko ordynatora, w skład komisji konkursowej 
wchodzą : 

1) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej 
- jako przewodniczący komisji , 

2) dyrektor zakładu, 

3) przedstawiciel nadzoru specjalistycznego, 

4) przedstawiciel właściwego towarzystwa 
naukowego, 

5) ordynator wyznaczony przez okręgową radę 
lekarską, 

6) po jednym przedstawicielu związków zawo
dowych działających w zakładzie pracy", 

c) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3 i dodaje 
się w nim pkt 6 w brzmieniu : 

,,6) przedstawiciel właściwej terenowo okręgowej 
rady lekarskiej" ; 

4) w § 7: 

a) w ust. 2 wyraz "uzupełnia" zastępuje się wyrazami 
"może uzupełnić" , 

b) w ust . 3 wyrazy " może żądać od osób zgłaszających 
się do konkursu" zastępuje się wyrazami " w toku 
rozmowy z kandydatem może żądać od niego"; 

5) w § 9 w ust. 2 wyraz "roku" zastępuje się wyrazami 
"sześciu miesięcy" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszen ia. 
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