
 UNIWERSYTET   
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
 W TORUNIU 

 
ZARZĄDZENIE Nr 164 

 
Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 22 października 2013 r. 

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy 
 

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217)  
 

z a r z ą d z a   się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy w składzie: 
 

  przewodniczący:  prof. dr hab. Jan Styczyński - Prorektor ds. Collegium Medicum, 
z-ca przewodniczącego:  prof. dr hab. Danuta Dziawgo - Prorektor ds. Ekonomicznych  

i Rozwoju, 
członkowie: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – dziekan Wydziału 

Nauk o Zdrowiu, 
prof. dr hab. Jacek Kubica – dziekan Wydziału Lekarskiego, 
mgr Magdalena Brończyk – zastępca Kanclerza ds. Collegium 
Medicum, 
prof. dr hab. Jerzy Krysiński - przedstawiciel Rady Społecznej   
Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza  
w Bydgoszczy, 

sekretarz: mgr Agnieszka Mróz -  kierownik Działu Spraw Pracowniczych CM. 
 

§ 2 
 
1. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1 przeprowadzi postępowanie konkursowe  

na stanowisko dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza  
w Bydgoszczy, które obejmuje: 
1) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu;  
2) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie; 
3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

konkursowego; 
4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur; 
5) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem. 

2.  Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe z zachowaniem kolejności 
czynności, określonych w ust. 1 pod rygorem nieważności postępowania. 

3.   Komisja konkursowa sporządza ze swoich czynności protokół postępowania konkursowego, 
który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu. 



4. Komisja konkursowa działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego  
2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze  
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182). 

 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2013 r.  
 
 
 
 
            R E K T O R 
 
 
             prof. dr hab. Andrzej Tretyn  


