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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, przekszta∏cania, likwidacji, organiza-
cji, zarzàdzania i kontroli zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewn´trznych

i Administracji.

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zak∏adach 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, z 1996 r. Nr 24,



poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114,
poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 9 paêdziernika 1998 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad tworzenia, przekszta∏-
cania, likwidacji, organizacji, zarzàdzania i kontroli za-
k∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 132,
poz. 870) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
tworzy, przekszta∏ca i likwiduje zak∏ady
opieki zdrowotnej w trybie okreÊlonym
w art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak∏adach opieki zdrowotnej, zwanej da-
lej «ustawà».

2. Wniosek o utworzenie i likwidacj´ zak∏adu
opieki zdrowotnej sk∏ada dyrektor komórki
organizacyjnej realizujàcej zadania z zakresu
spraw zak∏adów opieki zdrowotnej minister-
stwa obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, zwany dalej «Dy-
rektorem Departamentu», natomiast o prze-
kszta∏cenie — kierownik zak∏adu opieki zdro-
wotnej za poÊrednictwem Dyrektora Depar-
tamentu.

3. Zarzàdzenie o utworzeniu lub przekszta∏ce-
niu zak∏adu opieki zdrowotnej okreÊla na-
zw´, siedzib´ i obszar dzia∏ania zak∏adu
oraz form´ gospodarki finansowej, podsta-
wowe kierunki dzia∏alnoÊci oraz organ
sprawujàcy nadzór nad zak∏adem opieki
zdrowotnej.

4. Zarzàdzenie o likwidacji zak∏adu opieki
zdrowotnej powinno okreÊlaç sposób i for-
m´ zapewnienia osobom korzystajàcym ze
Êwiadczeƒ zdrowotnych likwidowanego za-
k∏adu dalsze nieprzerwane udzielanie tych
Êwiadczeƒ, bez istotnego ograniczenia ich
dost´pnoÊci, warunków udzielania i jakoÊci
Êwiadczeƒ oraz termin zakoƒczenia dzia∏al-
noÊci, nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce od daty
wydania zarzàdzenia o likwidacji.”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organizacj´ wewn´trznà oraz ramowy za-
kres dzia∏ania komórek organizacyjnych za-
k∏adu opieki zdrowotnej okreÊla w regulami-
nie organizacyjnym kierownik tego zak∏a-
du.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Regulamin organizacyjny, o którym mowa
w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez Dy-
rektora Departamentu.”;

3) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
nawiàzuje z kierownikiem zak∏adu opieki
zdrowotnej stosunek pracy na podstawie po-
wo∏ania lub umowy o prac´ albo zawiera
z nim umow´ cywilnoprawnà.”,

b) skreÊla si´ ust. 5;

4) w § 5:

a) skreÊla si´ oznaczenie ust. 1,

b) skreÊla si´ ust. 2;

5) po § 5 dodaje si´ § 5a—5l w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Konkurs na stanowiska, o których mowa
w § 5, przeprowadza komisja konkursowa,
zwana dalej «komisjà».

2. Przewodniczàcego komisji oraz cz∏onków
komisji powo∏uje kierownik zak∏adu opie-
ki zdrowotnej, nie póêniej ni˝ po up∏ywie
dwóch miesi´cy od dnia zwolnienia sta-
nowiska obj´tego konkursem.

3. Powo∏anie komisji wszczyna post´powa-
nie konkursowe.

§ 5b. 1. Post´powanie konkursowe obejmuje:
1) opracowanie i przyj´cie przez komisj´

regulaminu konkursu, na podstawie ra-
mowego regulaminu post´powania
konkursowego okreÊlonego w przepi-
sach wydanych na podstawie
art. 44a ustawy, oraz projektu og∏osze-
nia o konkursie,

2) og∏oszenie o konkursie, w terminie nie-
przekraczajàcym 2 miesi´cy od dnia
wszcz´cia post´powania konkursowe-
go,

3) rozpatrzenie zg∏oszonych kandydatur,
4) wybranie kandydata na stanowisko ob-

j´te konkursem.

2. Post´powanie konkursowe prowadzi si´
z zachowaniem kolejnoÊci czynnoÊci okre-
Êlonych w ust. 1.

§ 5c. 1. W sk∏ad komisji nie mo˝e wchodziç osoba,
która jest ma∏˝onkiem lub krewnym albo
powinowatym do drugiego stopnia w∏àcz-
nie osoby, której dotyczy post´powanie
konkursowe, albo pozostaje wobec niej
w takim stosunku prawnym lub faktycz-
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nym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàt-
pliwoÊci co do jej bezstronnoÊci.

2. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1, zostanà ujawnione po powo∏aniu
komisji, kierownik zak∏adu opieki zdro-
wotnej dokonuje w jej sk∏adzie odpowied-
niej zmiany; komisja w nowym sk∏adzie
mo˝e uznaç za wa˝ne czynnoÊci dokonane
przez komisj´ dzia∏ajàcà w poprzednim
sk∏adzie.

§ 5d. 1. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej po-
wiadamia pisemnie przewodniczàcego
komisji o sk∏adzie osobowym komisji.

2. Przewodniczàcy komisji powiadamia pi-
semnie cz∏onków komisji o posiedzeniu
komisji co najmniej na 14 dni przed wy-
znaczonym terminem posiedzenia.

3. Przyj´cie regulaminu konkursu i projektu
og∏oszenia o konkursie mo˝e odbywaç si´
w drodze korespondencyjnej; regulamin
konkursu i projekt og∏oszenia o konkursie
uwa˝a si´ za przyj´ty, je˝eli ˝aden z cz∏on-
ków komisji nie zg∏osi uwag w terminie
wskazanym przez przewodniczàcego ko-
misji.

4. W przypadku nieprzyj´cia dokumentów,
o których mowa w ust. 3, przez komisj´
w drodze korespondencyjnej, przewodni-
czàcy komisji zarzàdza posiedzenie komi-
sji.

§ 5e. 1. Post´powanie konkursowe jest niewa˝ne
w razie:

1) niezachowania kolejnoÊci czynnoÊci,
o których mowa w § 5b ust. 1,

2) niedokonania jednej lub wi´cej czynno-
Êci okreÊlonych w § 5b ust. 1, niespe∏-
nienia warunków wymienionych w § 5f
bàdê rozpatrzenia kandydatury osoby,
która nie z∏o˝y∏a jednego lub wi´cej do-
kumentów, o których mowa w § 5i
ust. 1,

3) ujawnienia, po zakoƒczeniu post´po-
wania konkursowego, ˝e do sk∏adu ko-
misji powo∏ane zosta∏y osoby, o któ-
rych mowa w § 5c ust. 1,

4) naruszenia tajnoÊci g∏osowania,

5) niepowiadomienia kandydata lub
cz∏onka komisji o terminie posiedzenia
komisji.

2. Wniosek o stwierdzenie niewa˝noÊci po-
st´powania konkursowego zg∏asza si´
do kierownika zak∏adu opieki zdrowot-

nej, który og∏osi∏ konkurs, w terminie
14 dni od dnia wybrania przez komisj´
kandydata na stanowisko obj´te konkur-
sem.

3. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej,
który og∏osi∏ konkurs, w razie stwierdze-
nia niewa˝noÊci post´powania konkur-
sowego og∏asza konkurs ponownie; po-
nowne wszcz´cie post´powania konkur-
sowego powinno nastàpiç nie póêniej
ni˝ w ciàgu 2 miesi´cy od stwierdzenia
niewa˝noÊci post´powania konkursowe-
go.

§ 5f. 1. Og∏oszenie o konkursie powinno zawieraç
w szczególnoÊci:

1) nazw´ i adres zak∏adu opieki zdrowot-
nej,

2) stanowisko obj´te konkursem,

3) wymagane kwalifikacje kandydata,

4) miejsce oraz termin z∏o˝enia wymaga-
nych od kandydatów dokumentów, nie
krótszy ni˝ 30 dni od daty opublikowa-
nia og∏oszenia,

5) przewidywany termin rozpatrzenia zg∏o-
szonych kandydatur.

2. W og∏oszeniu mo˝na zamieÊciç informacj´
o warunkach pracy i warunkach socjal-
nych, które zapewnia zak∏ad opieki zdro-
wotnej.

3. Og∏oszenie o konkursie nale˝y:

1) zamieÊciç w prasie codziennej o zasi´gu
ogólnokrajowym oraz Problemach Le-
karskich,

2) podaç w sposób zwyczajowo przyj´ty
w siedzibie zak∏adu opieki zdrowotnej.

§ 5g. W sk∏ad komisji konkursowej wchodzà:

1) w przypadku gdy post´powanie konkur-
sowe dotyczy stanowiska ordynatora:

a) od trzech do szeÊciu przedstawicieli mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, w tym przynajmniej jeden lekarz
specjalista w danej lub pokrewnej dzie-
dzinie medycyny, powo∏anych na wnio-
sek Dyrektora Departamentu,

b) przedstawiciel w∏aÊciwej ze wzgl´du na
siedzib´ zak∏adu opieki zdrowotnej
okr´gowej rady lekarskiej,

c) kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej
lub jego przedstawiciel,

Dziennik Ustaw Nr 30 — 2199 — Poz. 350



d) konsultant z danej dziedziny medycy-
ny, powo∏any przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych,

e) przedstawiciel w∏aÊciwej ze wzgl´du na
siedzib´ zak∏adu opieki zdrowotnej
okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝-
nych,

f)  przedstawiciel Zwiàzku Pracodawców
S∏u˝by Zdrowia Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji,

g) przedstawiciel zak∏adowej organizacji
zwiàzkowej; w zak∏adzie, w którym
dzia∏a wi´cej ni˝ jedna organizacja
zwiàzkowa — po  jednym przedstawi-
cielu organizacji zwiàzkowej dzia∏ajàcej
w zak∏adzie,

h) przedstawiciel rady spo∏ecznej zak∏adu
opieki zdrowotnej,

2) w przypadku gdy post´powanie konkur-
sowe dotyczy stanowiska naczelnej piel´-
gniarki lub prze∏o˝onej piel´gniarek zak∏a-
du:

a) od jednego do trzech przedstawicieli
ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych, powo∏anych na wniosek
Dyrektora Departamentu,

b) przedstawiciel w∏aÊciwej ze wzgl´du na
siedzib´ zak∏adu opieki zdrowotnej
okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝-
nych,

c) kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej
lub jego przedstawiciel,

d) przedstawiciel Zwiàzku Pracodawców
S∏u˝by Zdrowia Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji,

e) przedstawiciel zak∏adowej organizacji
zwiàzkowej; w zak∏adzie, w którym dzia-
∏a wi´cej ni˝ jedna organizacja zwiàzko-
wa — po jednym przedstawicielu orga-
nizacji zwiàzkowej dzia∏ajàcej w zak∏a-
dzie,

f)  przedstawiciel w∏aÊciwej ze wzgl´du na
siedzib´ zak∏adu opieki zdrowotnej
okr´gowej rady lekarskiej,

g) przedstawiciel rady spo∏ecznej zak∏adu
opieki zdrowotnej,

3) w przypadku gdy post´powanie konkur-
sowe dotyczy stanowiska piel´gniarki od-
dzia∏owej:

a) przedstawiciel w∏aÊciwej ze wzgl´du na
siedzib´ zak∏adu opieki zdrowotnej

okr´gowej rady piel´gniarek i po∏o˝-
nych,

b) kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej
lub jego przedstawiciel,

c) prze∏o˝ona piel´gniarek,

d) ordynator oddzia∏u lub kierownik kli-
niki,

e) przedstawiciel w∏aÊciwej ze wzgl´du na
siedzib´ zak∏adu opieki zdrowotnej
okr´gowej rady lekarskiej,

f)  przedstawiciel rady spo∏ecznej zak∏adu
opieki zdrowotnej.

§ 5h. Komisja mo˝e prowadziç prace, je˝eli w po-
siedzeniach komisji bierze udzia∏ przewodni-
czàcy komisji oraz co najmniej 5 osób powo-
∏anych w sk∏ad komisji.

§ 5i. 1. Kandydaci zg∏aszajàcy si´ do konkursu
sk∏adajà:

1) podanie o przyj´cie na stanowisko obj´-
te konkursem,

2) dokumenty stwierdzajàce kwalifikacje
zawodowe wymagane do zajmowania
danego stanowiska, a kandydaci na sta-
nowiska, z którymi wià˝e si´ posiadanie
prawa wykonywania zawodu — doku-
ment potwierdzajàcy to prawo,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy
zawodowej,

4) Êwiadectwo pracy z okresu ostatnich
3 lat, a w przypadku kandydata na sta-
nowisko ordynatora — dodatkowo co
najmniej dwie opinie dotyczàce przebie-
gu pracy zawodowej kandydata,

5) inne dokumenty, w szczególnoÊci po-
twierdzajàce dorobek i kwalifikacje za-
wodowe kandydata.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kan-
dydaci sk∏adajà w∏aÊciwemu podmiotowi,
który og∏osi∏ konkurs; na kopercie kandy-
dat umieszcza swoje imi´ i nazwisko oraz
adres.

§ 5j. 1. Komisja wybiera kandydata na dane sta-
nowisko w drodze tajnego g∏osowania,
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów.

2. Je˝eli w g∏osowaniu, o którym mowa
w ust. 1, kandydat nie zosta∏ wybrany,
przewodniczàcy komisji zarzàdza drugie
g∏osowanie.

3. Przeprowadzenie drugiego g∏osowania
odbywa si´ w sposób wskazany w ust. 1
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i mo˝e byç poprzedzone ponownà dysku-
sjà i rozmowà z kandydatem.

§ 5k. Ze swoich czynnoÊci komisja sporzàdza pro-
tokó∏ post´powania konkursowego, który
podpisujà wszyscy cz∏onkowie komisji obec-
ni na posiedzeniu.

§ 5l. 1. Komisja konkursowa ulega rozwiàzaniu
z dniem nawiàzania stosunku pracy
z kandydatem wybranym w drodze kon-
kursu.

2. W przypadku gdy z ˝adnym z kandydatów
wybranych w wyniku post´powania
dwóch kolejnych konkursów nie nawiàza-
no stosunku pracy, kierownik zak∏adu
opieki zdrowotnej mo˝e powo∏aç nowà ko-
misj´ konkursowà.”;

6) w § 6:

a) w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji” zast´puje si´ wyra-
zami „ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przewodniczàcego rady powo∏uje i odwo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych.”,

c) dodaje si´ ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Cz∏onków rady powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych po zasi´-
gni´ciu opinii odpowiednio Komendanta

G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Ko-
mendanta G∏ównego Policji, Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej i Dyrektora Ge-
neralnego S∏u˝by Wi´ziennej.

7. Posiedzenia rady zwo∏uje przewodniczàcy
rady.”;

7) w § 8 w ust. 2 i 3 wyrazy „Dyrektora Centralnego
Zarzàdu S∏u˝by Zdrowia Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji” zast´puje si´ wyraza-
mi „ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych”;

8) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad zak∏adami opieki zdrowotnej spra-
wuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych za poÊrednictwem Dyrektora Departa-
mentu.”;

9) w § 10 w ust. 1 wyrazy „Dyrektorowi Centralnego
Zarzàdu S∏u˝by Zdrowia Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji” zast´puje si´ wyraza-
mi „Dyrektorowi Departamentu”.

§ 2. Post´powanie konkursowe wszcz´te przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia toczy si´ wed∏ug
przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki


