
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE  
IM. STANISŁAWA STASZICA DO SPRAW LECZNICTWA 

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ogłasza konkurs na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica ds. Lecznictwa. 
 
Wymagane kwalifikacje zawodowe od kandydatów: 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać 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. 2011 Nr 151, poz. 896, z późn. zm.), tj. posiadać: 

1) tytuł zawodowy lekarza, 
2) prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
3) tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, 
4) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.  

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala udostępnia            
do wglądu Kancelaria Szpitala, po uprzednim umówieniu stosownego terminu drogą elektroniczną za 
pośrednictwem e-maila skierowanego na adres kancelaria@szpital.pila.pl. 
 
Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Dział Służb Pracowniczych Szpitala Specjalistycznego 
w Pile im. Stanisława Staszica: tel. 67 210 62 15, kadry@szpital.pila.pl.  
 
Pełna treść ogłoszenia oraz Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie 
internetowej Szpitala: www.szpitalpila.pl. 
 
Dokumenty do konkursu należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. 
do godz. 14:30 (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentacji konkursowej 
do Kancelarii Szpitala), w zamkniętej kopercie z adnotacją o treści „Oferta na Konkurs na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica do spraw Lecznictwa” 
na adres Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła. Na 
kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego.  
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – nie później niż w terminie do dnia 21 
września 2022 r. Komisja rozpatrzy Kandydatury na posiedzeniu, które odbędzie się w Szpitalu 
Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła. O terminie posiedzenia 
kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub w formie dokumentowej, drogą elektroniczną.  
 
Komisja zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu do składania dokumentów konkursowych oraz 
terminu rozpatrzenia kandydatur. 
 


