
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 

ogłasza konkurs na stanowisko  

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA 
 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 

65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego 2 

 

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów: 

1) tytuł zawodowy lekarza; 

2) tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny; 

3) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie; 

4) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa; 

5) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

II. Wymagania dodatkowe, które kandydat może spełniać: 

1) uprawnienia lekarza systemu państwowego ratownictwa medycznego – zgodnie z ustawą  

z dnia 8 września 2016 roku o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U. 2019,  

poz. 993) ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji z medycyny ratunkowej; 

2) ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia;  

3) praca na stanowisku dyrektora lub zastępcy dyrektora ds. lecznictwa dysponenta zespołów 

ratownictwa medycznego;  

 

III. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa; 

2) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza oraz dokumenty 

stwierdzające kwalifikacje zawodowe określone w pkt I i II Ogłoszenia; 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata, 

6) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone 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 stanowiska zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 

w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, 



8) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 

publicznych,  

9) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora  

ds. lecznictwa, 

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, powinny być poświadczone za zgodność 

z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest 

obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 

Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, 
adresem e-mailowym i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją  
na kopercie: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej 
Górze” należy składać w terminie do dnia 14.02.2020 r., na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze,  
ul. Bolesława Chrobrego 15, 65-043 Zielona Góra. 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani 

indywidualnie. 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze 

ul. Bolesława Chrobrego 15, 65-043 Zielona Góra w ciągu 30 dni po upływie terminu składania 

ofert. 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Zielonej Górze kandydaci mogą uzyskać osobiście bądź pisemnie w siedzibie Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 15, 65-043 Zielona Góra tel. 68 320 22 25  

e-mail: wspr@pogotowie.zgora.pl. 

Zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz.U. 2018, poz. 2190), z kandydatem wybranym w drodze konkursu nawiązuje się stosunek 

pracy. 

 

 

 

Dyrektor WSPR SP ZOZ w Zielonej Górze 

mgr Marcin Mańkowski 

 


