
 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

ogłasza konkurs na stanowisko: 

 
Kierownik Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku 

 

 

 

Wymagania niezbędne: 
 

1. posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz posiadanie specjalizacji (lub w starym 
trybie specjalizację II stopnia) w dziedzinie psychiatrii, 

2. posiadanie co najmniej 10 - letniego doświadczenia w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie psychiatrii, w tym co najmniej 7 letniego doświadczenie pracy w 
ramach stacjonarnego, całodobowego oddziału psychiatrycznego, 

3. posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia w kierowaniu oddziałem zajmującym się 
leczeniem zaburzeń nerwicowych, 

4. umiejętność kierowania zespołem, 
5. samodzielność, odporność na stres. 

Wymagania dodatkowe: 

1. doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, 
2. doświadczenie w pracy w ramach oddziału detoksykacji. 

 

 Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności: 

 
1. Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w szczególności 

nadzorowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników oddziału. 
2.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii wraz z pełnieniem dyżurów 

medycznych. 
3. Przeprowadzanie obchodów lekarskich. 
4. Wydawanie zaleceń lekarskich. 
5. Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. 
6. Nadzorowanie bezpieczeństwa pacjentów. 
7. Wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych w sytuacjach tego wymagających 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. 

8. Podejmowanie interwencji lekarskiej w przypadku pogorszenia stanu zdrowia Pacjentów, 

łącznie z organizacją przeniesienia Pacjenta do innego szpitala. 

9. Dokonywanie wpisów w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta z każdorazowej 

interwencji lekarskiej podczas dyżuru (historia choroby, Indywidualna karta zleceń lekarskich). 

10. Nadzorowanie bezpieczeństwa Pacjentów przebywających w Szpitalu. 

11. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż., dbanie o mienie w  miejscu pracy. 

12. Prowadzenie książki raportów lekarskich z przebiegu dyżuru. 



13. Prowadzenie dokumentacji medycznej wraz z dokonywaniem wpisów w indywidualnej 
dokumentacji medycznej. 

14. Konsultowanie pacjentów innych oddziałów i poradni Szpitala.  

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, 
3. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza, 
4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii, 
5. kserokopia dokumentów potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań, 
6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie 

zawodowe, 
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo 

skarbowe, 
8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), wraz z czytelnym 
podpisem. 

  

Dodatkowe informacje: 

1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 
2. miejsce pracy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do godziny       
15 00 do dnia 15 maja 2017 roku opatrzonej dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika 
Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku”, pod adresem: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock lub przesłać pocztą. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu, a nie nadania, oferty złożone po terminie odsyłane są 
do nadawcy O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 30 
dni od zakończenia naboru. 

Szczegółowych informacji udziela: Joanna Niewczas - Jeż  ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock 
j.niewczas@zozmswia.pl; tel. 22 779 46 71 w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach 
od       7: 45 do 15:20. 

  

Zatwierdzam: 
Dyrektor   
/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 
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