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          Działając w imieniu Stowarzyszenia  pragniemy poinformować Pana, a równocześnie 

prosić o interwencje poprzez Nadzór Właścicielski w sprawie efektów przeprowadzonego 

konkursu na Przełożoną Pielęgniarek w wyrzyskim szpitalu. 

Sprawa za pewne jest Panu znana, a nasze Stowarzyszenie akceptuje prawo Zarządu szpitala 

do swobodnego doboru kadry kierowniczej, ale nie może przejść obojętnie, kiedy wybór 

konkretnej osoby na to stanowisko rodzi w skutkach pogorszenie i tak trudnej sytuacji 

finansowej placówki. 

Mając na uwadze ochronę prawną dotychczasowej Przełożonej Pielęgniarek, jej doskonałe 

kwalifikacje do pełnienia tej funkcji,  w świetle obowiązujących przepisów nie zaistniała 

konieczność przeprowadzenia konkursu. 

Zarząd szpitala był w pełni świadomy i posiadał wiedzę o statusie Pani Grażyny Kończewskiej 

– dotychczasowej Przełożonej, której członkostwo we władzach Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Pile gwarantowało ochronę prawną w zakresie warunków zatrudnienia i 

wynagrodzenia. 

Wybór innej osoby przez Komisję Konkursową i zatwierdzenie tego wyboru przez Zarząd 

szpitala wiąże się z okresowym wypłacaniem wynagrodzenia w pełnym zakresie Pani 

Kończewskiej i równolegle wypłatą pełnego wynagrodzenia nowo wybranej Przełożonej. 

Zarząd szpitala znając powyższe fakty, w trosce o finanse szpitala, mógł wbrew opinii Komisji 

Konkursowej dokonać innego wyboru, lub w ogóle nie przeprowadzać postępowania 

konkursowego. Niestety nie skorzystał z tej możliwości i w rezultacie naraził placówkę na 

dodatkowe koszty w wysokości ponad 60 000 zł w skali roku. 

Czy zdaniem Pana Starosty nie jest to działanie na szkodę spółki? 



Równocześnie pragniemy zwrócić Pana uwagę na fakt podpisywania przez Zarząd szpitala 

umów cywilno prawnych na świadczenie poddyżurów w wyrzyskim Pogotowiu Ratunkowym 

z osobami z innych placówek medycznych, pomimo, że miejscowi,  w pełni wykwalifikowani 

ratownicy medyczni są chętni do tej pracy i mogliby jak dotychczas świadczyć te usługi. 

Niestety z niewiadomych przyczyn nie daje się im tej możliwości a ci chcąc „dorobić”’ do  

niezbyt wysokich pensji pełnią dyżury w obcych placówkach (między innymi w Nakle). 

 

Uprzejmie prosimy Pana Starostę o zajęcie stanowiska w tej sprawie 

 

 

                                                                                      Z poważaniem 

                                                                                      W imieniu Stowarzyszenia 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Związki Zawodowe Szpitala w Wyrzysku 

-Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile 


