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ogłasza konkurs na stanowisko 

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ  W KLINICE UROLOGII 
w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 

ul. Ujejskiego 75,     85-168 Bydgoszcz 
 
 
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o:  
1)    Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
2)    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
       stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą; 
3)    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 
       poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;  
4)    Regulamin  konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej. 

   
I. Wymagania  
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni 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. Nr 151, poz. 896). 
 

II. Wymagane dokumenty 
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają 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 2012 r., poz. 182); 

 
 - podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym aktualne prawo 
  wykonywania zawodu;  

 - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w zawodzie / w szpitalu; 
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 
- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 
- kopie dokumentów 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; 
- oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia 

prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego 
stanowiska; 

 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania 
    konkursowego na dane stanowisko; 

 - w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski  
    dokonane przez tłumacza przysięgłego. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest 

   obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 
Oferty kierowane są do Dyrektora Szpitala. 

 
III. Miejsce i termin składania dokumentów:  
 

1. Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą  na adres: 
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 
Ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz 
 
lub składać osobiście w Kancelarii Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 
 

2. Na kopercie należy umieścić:  

 Imię i Nazwisko, oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, 

 adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Urologii”.   
 

3. Termin składania ofert upłynie w dniu 02.11. 2020 r. o godzinie 15.00.  
4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr J. Biziela       

w Bydgoszczy. 

 



IV. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie  30 dni, od dnia w którym upływa termin 
składania ofert.  

2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75. 
3. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.  
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela 

w Bydgoszczy.  
5. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy,          

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz. 
6. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne 

zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną i/lub telefonicznie.  
 

V. Informacje dodatkowe 
 

1. Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały 
informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego na zasadzie wglądu, w  
Sekretariacie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75,                           
85-168 Bydgoszcz od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00. 
 

2.  Na stronie: www.biziel.umk.pl zamieszczona została klauzula informacyjna zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o 
Ochronie Danych (RODO).  

 

http://www.biziel.umk.pl/

