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UZASADNIENIE 
 

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity  
Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs. Konkurs, w myśl § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, przeprowadza komisja konkursowa 
powołana przez właściwy podmiot. Przez właściwy podmiot, zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, 
należy w tym przypadku rozumieć podmiot tworzący, o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy  
o działalności leczniczej. Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku utworzyła gmina, Uchwałą Rady Miasta Rybnika 
Nr 52/VI/99 z dnia 8 lutego 1999 r.   
 
Na tle pojęcia „właściwy podmiot”, który jest uprawniony do powołania komisji konkursowej, 
kształtuje się rozbieżne orzecznictwo sądowe.   
 
Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września  
2013 r. VII SA/Wa 837/13 organem właściwym do przeprowadzenia postępowania konkursowego  
na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz jego zastępcy 
jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a nie rada gminy (miasta). Zdaniem tego Sądu oznacza to,  
że także wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje komisję konkursową. 
 
Natomiast odmienne stanowisko w kwestii podmiotu właściwego do powołania komisji konkursowej 
zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w orzeczeniu z 9 września 2013 r. II SA/Op 245/13. 
 
Co do właściwości Rady Miasta do powołania komisji konkursowej ma też zastrzeżenia Nadzór 
Prawny Województwa Śląskiego, który jednakże nie podjął rozstrzygnięcia nadzorczego wobec 
Uchwały Rady Miasta Rybnika z dnia 26 marca 2014 r., ale skłania się ku stanowisku WSA  
w Warszawie. 
 
Nie ulega wątpliwości, organem właściwym do przeprowadzenia postępowania konkursowego  
na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych 
Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku jest Prezydent Miasta , a nie Rada Miasta. Skoro 
jeden z elementów procedury konkursowej jakim jest powołanie komisji stanowi kontrowersje,  
dla bezpieczeństwa całego konkursu właściwe będzie uchylenie Uchwały Rady Miasta i powołanie tej 
komisji Zarządzeniem Prezydenta Miasta. 
 
 
 
 


