Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. E. Plater 14
43-300 Bielsko-Biała
ogłasza po raz II konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
(przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku – ½ etatu)
Konkurs prowadzony jest na podstawie art.49 ust.1, pkt 2, ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016r., po. 1638, z późn.zm), § 4 ust.1, pkt 3
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz. 182, z późn.zm.) oraz regulaminu przeprowadzania
konkursu.
I Wymagane kwalifikacje kandydata:
1. tytuł zawodowy lekarza
2. tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny
3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza
4. dobry stan zdrowia
5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi
II W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest w szczególności
znajomość:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1638, z
późn.zm.);
2. Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z
2016r., poz. 1868, z późn.zm.);
3.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1793, z późn.zm.);
4. Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z
2016r., poz.186, z późn.zm.); oraz aktów wykonawczych.
III Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Bielskiego Pogotowia
Ratunkowego
2. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, tj.: tytuł zawodowy lekarza,
tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny, prawo wykonywania
zawodu, co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie
3. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata
4. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska konkursowego.
5. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej
6. Koncepcja pracy na stanowisku objętym konkursem

7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym
stanowisku
8. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z
uczestnictwem w konkursie
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
lecznictwa Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej
Wszystkie złożone dokumenty muszą być oryginałami, za wyjątkiem wymienionych w
pkt 2 i 3, których kserokopie musza być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
(oryginały do wglądu Komisji Konkursowej)
IV Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i
nazwiskiem, telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem „Konkurs
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Bielskiego Pogotowia Ratunkowego” w
terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia (licząc dzień ukazania się ogłoszenia jako
pierwszy).
Oferty w kopertach należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Dyrektora Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego ul. E. Plater 14, od poniedziałku do piątku od godz. 7.10 do godz.
14.45 lub przesłać na adres: Bielskie Pogotowie Ratunkowe ul. E. Plater 14, 43-300 BielskoBiała.
V Udostępnienie materiałów informacyjnych:
Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisje Konkursową w dniu 24 maja 2017r, jest
dostępny na stronie: www.pogotowie.bielsko.pl
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego są udostępniane do wglądu w Sekretariacie Bielskiego Pogotowia
Ratunkowego w Bielsku-Białej, przy ul. E. Plater 14, od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 7.10 do 14.45.
VI O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
VII Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 21 dni od upływu
terminu składania dokumentów.

