
Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie 

w porozumieniu 
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie 

ogłasza Konkurs na stanowisko 
Pielęgniarki Naczelnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

im. Jana Bożego w Lublinie 

Kandydaci przystępujący do Konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie 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. z 2011 r. Nr 151, poz. 896 ze zm.). 

Wymagania niezbędne: 
1. Posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa lub położnictwa i studia podyplomowe lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub 

organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 5 

lat stażu w zawodzie. 
2. Posiadanie tytułu zawodowego magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany 

tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa 

lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna  

i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia  

i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie 

w ochronie zdrowia oraz 7 lat stażu w zawodzie. 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych  

w §12 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. 2018, poz. 393 ze zm.) tj.: 
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte Konkursem, 
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,  

w tym: prawo wykonywania zawodu i odpowiednio: dyplom specjalisty, dyplom studiów 

podyplomowych (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie), 
3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
4. Dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe dodatkowe, (oryginały lub 

kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek komisji 

konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów), 
5. Dokumenty potwierdzające staż pracy zawodowej (zaświadczenie lub świadectwa pracy), 
6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 

wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska objętego Konkursem, 
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. 

Oferty na stanowisko objęte powyższym Konkursem należy składać do 14 dni od dnia 

ukazania się Ogłoszenia o Konkursie w zamkniętych kopertach na adres: Samodzielny Publiczny 

Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego 20-089 Lublin ul. Biernackiego 9, lub osobiście w Kancelarii 

Szpitala do godz. 15.00 z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie ul. 

Biernackiego 9”. 

Należy wpisać dane kandydata imię, nazwisko oraz adres do korespondencji z numerem telefonu 

kontaktowego. Data wpływu do Kancelarii decyduje o kwalifikacji ofert składanych na Konkurs. 
 



Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur odbędzie się w terminie do 60 dni 

od dnia zakończenia składania ofert. Miejsce rozpatrzenia kandydatur-Okręgowa Izba Pielęgniarek  

i Położnych w Lublinie ul. Czechowska 3a. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu 

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na 7 dni przed terminem postępowania 

konkursowego. 

Każdemu kandydatowi udostępnia się jednakowe materiały i informacje o stanie prawnym, 

organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, które można uzyskać w Dziale 

Administracyjno- Organizacyjnym. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Płac 

pod numerem telefonu: (81)740-89-93 godz. 8.00–14.00. 


