
    SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI 
KOMISJI DS. KONKURSÓW  WIL 
za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r. 

 
Komisja ds. Konkursów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powołana została przez Okręgową 
Radę Lekarską uchwałą nr 56/2018/VIII z dnia 27 marca 2018 r. oraz uchwałą nr 60/2018/VIII 
z dnia 21 kwietnia 2018r. 
Skład Komisji ds. Konkursów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przedstawia się następująco : 
 Przewodniczący Komisji - dr n. med. Wojciech Waliszewski 
 Zastępca Przewodniczącego  - dr Marian Furmaniuk 
 Sekretarz   - dr Grażyna Eliasz 
 Członkowie Komisji  - dr n. med. Halina Bobrowska 
     - dr n. med. Błażej Ciesielczyk 
     - dr n. med. Krzysztof Kordel 
     - dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski 
     - dr Sławomira Tomaszyk-Kozłowska  
    
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Komisji.  
Posiedzenia odbywały się zwyczajowo we wtorki poprzedzające posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej. 
 
W okresie sprawozdawczym do podstawowych zadań Komisji ds. Konkursów należało 
rekomendowanie Okręgowej Radzie Lekarskiej kandydatów na przedstawicieli do składów 
komisji konkursowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dnia 6 lutego 2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 182 ze zm.) w sprawie sposobu przeprowadzania 
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania 
konkursu.  
Zgodnie z Regulaminem Komisji ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej zatwierdzonym uchwałą nr 193/2014/VII Okręgowej Rady Lekarskiej 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 25 października 2014r., Komisja rekomendując 
kandydatów korzystała z opinii delegatury właściwej terytorialnie. 
 
Komisja, w porozumieniu z Przewodniczącymi Delegatur Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, 
nadzorowała sprawy dotyczące wyboru przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do 
komisji konkursowych, zatwierdzania kandydatów na przedstawicieli do składu komisji 
konkursowych dokonywała Okręgowa Rada Lekarska. 
 
W 2019r. Komisja ds. Konkursów rekomendowała przedstawicieli  

- do 19 komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie 
- do 74 komisji konkursowych na stanowisko pielęgniarki oddziałowej,  
- do 8 komisji konkursowych na stanowisko pielęgniarki naczelnej. 

Do 9 komisji konkursowych na stanowiska kierownicze i dyrektorskie oraz do 2 komisji w celu 
rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych, przedstawicieli 
rekomendowało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. 
 
 
       Przewodniczący 
           Komisji ds. Konkursów  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 

dr n. med. Wojciech Waliszewski 
 


