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Bytom, dnia 14.03.2017 r. 
SPZOZ WSS Nr 4 /2017 

 
 

 „Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (41-902), Aleja Legionów 10 w porozumieniu                        

z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach na podstawie rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze              

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz.182) ogłasza: 

 

Konkursy na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych: 

 

 Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,  

 Oddziału Chorób Wewnętrznych, 

 Oddziału Chorób Płuc, 

 Oddziału Nefrologii, 

 Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, 

 Oddziału Urologii, 

 Oddziału i Bloku Operacyjnego Okulistyki, 

 Oddziału Ortopedyczno -Urazowego, 

 Oddziału Chirurgii Ogólnej, 

 Oddział Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej, 

 Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii,  

 Oddziału i Bloku Otorynolaryngologii, 

 Oddziału Psychiatrii, 

 Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

 Oddziału Onkologii Klinicznej, 

 Oddziału Dermatologii, 

 Stacji Dializ, 

 Izby Przyjęć, 

 Centralny Blok Operacyjny. 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych             
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania   konkursu na 
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niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  
(Dz.U. 2012r.poz.182) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na dane stanowisko. 
 

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia                
z dnia 20 lipca 2011 roku w spawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz.896).  
 

Informację o zasadach udostępniania  materiałów informacyjnych oraz o stanie prawnym, 

organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można  uzyskać do wglądu w Dziale 

Organizacyjnym Szpitala (Bud. K piętro II.). 

 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej Szpitala Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4,                    

w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem Aleja Legionów 10; 41-902 

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

telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko …………………….. 

Oddziału.............................”. 

 

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur maj – czerwiec 2017 r. 

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Okręgowa Izba Pielęgniarek               

i Położnych ul. Francuska 16 , Katowice.  

 

 

O terminie i miejscu rozpatrywania zgłoszonych kandydatur, kandydaci zostaną powiadomieni 

pisemnie. ” 

 


