
 
DYREKTOR 

Szpitala św. Anny w Miechowie 
w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Krakowie   

ogłasza 
KONKURS 

na stanowisko 
 

ORDYNATORA ODDZIAŁU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone                             
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896): tytuł 
zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny 
zgodnej z profilem oddziału, osiem lat pracy w zawodzie  oraz złożyć dokumenty 
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 poz.393 z późn.zm.): 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 
stanowiska, w tym dokumenty potwierdzający prawo wykonywania zawodu                 
( poświadczone za zgodność z oryginałem); 
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 
kandydata; 
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez 
kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest 
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie 
wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia 
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska. 
 
Ww. dokumenty prosimy składać  w terminie do 31 marca 2021 roku  na adres:   
 

Szpital św. Anny w Miechowie 
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów 

na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu 
kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Ordynatora 
Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala św. Anny w Miechowie "  
Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania 
konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala 
św. Anny w Miechowie . O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 
 
Informujemy, że materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym                     
i ekonomicznym Szpitala udostępnione zostaną na pisemny wniosek Kandydata 
złożony w Sekretariacie Szpitala tel. (41)3820333, fax: (41) 3820342, adres e-mail: 
sekretariat@szpital.miechow.pl . 
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