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skład komisji konkursowej nie powołuje się 
przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 
pkt 2 lit. d).", 

f) w ust. 6 w pkt 2 skreśla się lit. e), 

g) skreśla się ust. 6a; 

7) w § 8: 

a) w ust. 1 po wyrazach "dwóch kandydatów" do
daje się wyrazy "spełniających warunki uczest
nictwa w konkursie", 

b) w ust. 3 wyrazy " organ może zatrudnić ustano
wionego przez siebie kandydata po zasięgnięciu 
opinii komisji konkursowej" zastępuje się wyra
zami "do czasu obsadzenia w drodze konkursu 

tego stanowiska organ uprawniony może, po za
sięgnięciu opinii komisji konkursowej, zatrudnić 
na tym stanowisku ustanowioną przez siebie 
osobę na czas określony, nie dłuższy niż do 6 
miesięcy" , 

c) skreśla się ust. 4; 

8) w § 12 w ust. 2 wyraz " powołanych" zastępuje się 
wyrazami "z którymi stosunek pracy został nawią
zany". 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 marca 1996 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania 

konkursu. 

1. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmienia
jącego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których 
obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 99, poz. 491) 
ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie 
rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze 
konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. 
U. Nr 22, poz. 96), z uwzględnieniem zmian wprowa
dzonych : 

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w pu
blicznych zakładach opieki zdrowotnej, których ob
sadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 91, poz. 459), 

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniającym rozpo
rządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicz
nych zakładach opieki zdrowotnej, których obsa
dzanie następuje w drodze konkursu , oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr99, poz. 491), 

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniającym roz
porządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w pu
blicznych zakładach opieki zdrowotnej, których ob
sadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 41, poz. 179), 

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem wydania jednolitego tekstu. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst nie obejmuje: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w pu
blicznych zakładach opieki zdrowotnej, których ob
sadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 91, poz. 459), 
który stanowi: 
,,§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia.", 

2) § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w pu
blicznych zakładach opieki zdrowotnej, których ob
sadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 99, poz. 491), 
które stanowią: 
,,§ 2. Postępowanie konkursowe wszczęte przed 

wejściem w życie niniejszego rozporządzenia 
toczy się na dotychczasowych zasadach, chy
ba że komisja konkursowa nie podjęła jeszcze 
prac, z tym że do postępowania mają zastoso
wanie przepisy § 1 pkt 3 oraz pkt 5 lit. h) ." 

,,§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . ", 

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniającego roz
porządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w pu
blicznych zakładach opieki zdrowotnej, których ob
sadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 41, poz. 179), 
który stanowi: 
,,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia." 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski 
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Załącznik do obwieszczen ia M inistra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
28 marca 1996 r. (poz. 180) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 5 marca 1992 r. 

w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje 
w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. 
U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. 
Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i z 1996 r. 
Nr 24, poz. 110) za rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
zwanych dalej "zakładami", postępowanie konkurso
we przeprowadza się przy obsadzaniu stanowisk: 

1 )1) kierowników zakładów, z wyjątkiem kierowników 
żłobków, a ponadto - w razie gdy kierownik nie 
jest lekarzem - zastępców kierowników do spraw 
lecznictwa, 

2) ordynatorów, z wyjątkiem ordynatorów w szpitalach 
klinicznych, wyłonionych w drodze postępowania 
konkursowego, przeprowadzonego na zasadach 
i w trybie określonych w odrębnych przepisach, 

3) naczelnych pielęgniarek, 

4) przełożonych pielęgniarek, 

5) pielęgniarek oddziałowych. 

2.2) Postępowanie konkursowe na stanowiska, 
o których mowa w ust. 1, przeprowadza się co 6 lat. 

2a.3) W razie gdy osobom zatrudnionym na stano
wiskach, o których mowa w ust. 1, brakuje nie więcej 
niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, organ 
lub kierownik zakładu, który zatrudnia na stanowiska 
określone w ust. 1, może zarządzić postępowanie kon
kursowe w celu obsadzenia tych stanowisk z osiągnię
ciem przez te osoby wieku emerytalnego. 

3. Osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mo
wa w ust. 1, może ponownie przystąpić do konkursu na 
zajmowane stanowisko. 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządze
nia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 
1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju 
stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, któ
rych obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 99, poz. 491), które 
weszło w życie z dniem 9 września 1995 r. 

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządze
nia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 
1996 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju 
stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, któ
rych obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu 
przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 41, poz. 179), które 
wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1996 r. 

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia wymienione
go w przypisie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 
pkt 1 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 

§ 2. 1. Postępowanie konkursowe zarządza i ogła
sza organ, który zatrudnia na stanowiskach określo
nych w § 1 ust. 1, lub kierownik zakładu. 

2. Postępowanie konkursowe obejmuje: 

1) powołanie komisji konkursowej, 

2) opracowanie przez komisję konkursową regulami 
nu konkursu, 

3) ogłoszenie o konkursie, 

4) rozpatrzenie przez komisję konkursową zgłoszo

nych kandydatur, 

5)4) wyłonienie przez komisję konkursową kandydata . 

3.5) Postępowanie konkursowe prowadzi się z za
chowaniem kolejności czynności określonych w ust. 2 
pkt 1-5. 

§ 3. 1.6) Komisję konkursową powołuje organ lub 
kierownik zakładu pracy uprawniony do zatrudnienia 
na dane stanowiska. 

2.7) W skład komisji konkursowej nie może być po
wołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym al
bo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, 
której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozo
staje wobec niej w takim stosunku prawnym lub fak
tycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 
co do jej bezstronności. 

3.8) Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2, zo
staną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, 
organ lub kierownik zakładu, określony w ust. 1, doko
nuje w jej składzie odpowiedniej zmiany. 

§ 3a.9) 1. Postępowanie konkursowe jest nieważne 
w razie: 

1) niezachowania kolejności czynności, o których mo
wa w § 2 ust. 2, 

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wy
mienionego w przypisie 2. 

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego 
w przypisie 1. 

6) Według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia 
wymienionego w przypisie 1. 

7) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego 
w przypisie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 
rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 

8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego 
w przypisie 1. 

9) Dodany przez § pkt 4 rozporządzenia wymienionego 
w przypisie 2. 
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2) niedokonania jednej lub więcej czynnoscl okre
ślonych w § 2 lub niezachowania warunków wy
mi enionych w § 4 bądź nieprzedłoźenia jednego 
lub więcej dokumentów , o któ rych m owa w § 6 
ust. 1, 

3) ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkur
sowego, źe do składu komisji konkursowej powo
łane zostały osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, 

4) naruszenia tajności głosowania, 

5) niepowiadomienia kandydatów lub członków ko
misji o terminie posiedzenia komisji. 

2. W razie stwierdzenia niewaźności postępowania 
konkursowego przez organ lub kierownika zakładu pra
cy, o których mowa w § 2 ust. 1, konkurs ogłasza się po
nownie, co powinno nastąpić nie później niź w ciągu 
2 miesięcy. 

3. Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowa
nia konkursowego zgłasza się w terminie 14 dni od 
dnia wyłonienia przez komisję konkursową kandydata 
stosownie do § 7 ust. 2. 

§ 4. 1. Ogłoszen i e o konkursie powinno zawierać : 

1) nazwę i adres zakładu , 

2) stanowisko będące przedmiotem postępowania 
konkursowego, 

3) wymagane kwalifikacje kandydatów, 

4) termin zgłoszenia wniosku o przystąpienie do kon
kursu i złożenia wymaganych dokumentów, nie 
krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłosze
nia, 

5) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków, 

6) (skreślony)10). 

la. 11 ) W ogłoszeniu moźna zamieścić informację 
o warunkach pracy i warunkach socjalnych, które za
pewnia zakład. 

2. Ogłoszenie o konkursie należy: 

1)'2)zamieścić w prasie codziennej o zasięgu ogólno
krajowym, jeżeli przedmiotem postępowania kon
kursowego są stanowiska określone w § 1 
ust. 1 pkt 1-3, a w razie gdy przedmiotem postę
powania konkursowego jest stanowisko, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 - również w Gazecie Le
karskiej, 

2) podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przy
jęty w siedzibie zakładu. 

§ 5. 1. W razie gdy postępowanie konkursowe do
tyczy stanowisk, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 
w skład komisji konkursowej wchodzą: 

10) Przez § 1 pkt 5lit. a) rozporządzenia wymienionego w przy
pisie 2. 

11 ) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) roz porządze nia wymienione
go w przypisie 2. 

12) W brzm ieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzen i a wy
m ienionego w przypisie 1 i przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporzą
dzenia w ym ienionego w przyp isie 2. 

1) 13) od trzech do sześciu przedstawicieli, w tym przy
najmniej jeden lekarz, organu uprawnionego do 
powołania na dane stanowisko, z których jeden 
pełni funkcję przewodniczącego, 

2) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę 
zakładu okręgowej rady lekarskiej, 

3) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę 
zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położ
nych, 

4)14) przedstawiciel zakładowej organizacji związko
wej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna 
organizacja związkowa - po jednym przedstawi
cielu zakładowej organizacji związkowej wchodzą
cej w skład reprezentatywnej -w rozumieniu dzia
łu XI Kodeksu pracy - ponadzakładowej organiza
cji związkowej, 

5) przedstawiciel rady nadzorczej publicznego zakła
du opieki zdrowotnej, 

6) przedstawiciel organu gminy, jeżeli nie jest to or
gan uprawniony do powołania kierownika zakładu, 
lub sejmiku samorządowego. 

1 a. 15). 

2. Jeżeli organem uprawnionym do powołania 
na dane stanowisko jest organ gminy, w skład komi
sji konkursowej wchodzi również przedstawiciel or
ganu rządowej administracji ogólnej, który zlecił za
dania związane z prowadzeniem zakładu opieki zdro
wotnej. 

3. Jeżeli postępowanie konkursowe dotyczy stano
wiska dyrektora szpitala klinicznego, w skład komisji 
konkursowej, oprócz przedstawicieli wymienionych 
w ust. 1 pkt 1-5, wchodzi przedstawiciel rektora aka
demii medycznej, właściwej ze względu na siedzibę 
szpitala. 

4. 16) W razie przeprowadzania konkursu na stano
wisko ordynatora, w skład komisji konkursowej wcho
dzą: 

1) 17) przewodniczący komisji - przedstawiciel właści
wej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej ra
dy lekarskiej - lekarz będący specjalistą w danej 
lub pokrewnej dziedzinie medycyny, 

2) członkowie komisji: 

a) kierownik zakładu; w przypadku gdy o stanowi
sko ordynatora ubiega się kierownik zakładu lub 
jego zastępca do spraw lecznictwa - członkiem 

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządze
nia wymienionego w przypisie 1 i przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret 
pierwsze rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie 
rozporządzenia wymienionego w przypisie 2. 

15) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) roz porządzenia wymienione
go w przypisie 1 i skreślony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporzą
dzenia wymienionego w przypisie 2. 

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporządze
nia wymienionego w przypisie 1. 

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. e) rozporządze
nia wymienionego w przypisie 2. 






