
 

OGŁOSZENIE 

 

Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego  

im. prof. Bogusława Frańczuka 

al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków 

 

w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 

 

ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Postępowania konkursowe prowadzone są w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430). 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 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 z późn. zm.) oraz dodatkowo tytuł specjalisty  

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki (zgodnie z § 4 ust. 11 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej  

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 392). 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie pisemnych ofert zawierających 

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) tj: 

 

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2)  dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska 

a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, 

dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu); 

3)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

4)  inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata a 

także świadectwo pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu - poświadczenie może 

być dokonane przez kandydata; na prośbę Dyrektora Szpitala lub komisji konkursowej 

kandydat będzie obowiązany do przedstawienia oryginałów tych dokumentów;  

5)  oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania 

zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu 

lub zakazu zajmowania określonego stanowiska. 

6)  oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu 

przeprowadzania postępowania konkursowego. 

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego 

dostępne są w siedzibie podmiotu (al. Modrzewiowa 22, Kraków 30-224,Budynek nr 4, pok. 14). 

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 10 dni od daty opublikowania 

ogłoszenia o konkursie. Oferty należy składać w: 

Sekretariacie Dyrektora  

al. Modrzewiowa 22 (budynek nr 4, parter) 

30-224 Kraków 

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu 

kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii” 



 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni 

pisemnie. 


