
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego  
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora  

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie 

ul. Poznańska 22 
       00-685 Warszawa 

 
I. Do konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
„Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie mogą przystąpić osoby, które: 

1. posiadają wykształcenie wyższe, 
2. posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia 
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, 
3. posiadają wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika 
ocenione na podstawie: 

a) przedstawionej koncepcji funkcjonowania i kierowania Stacją, 
b) dodatkowych pytań zadawanych przez członków komisji konkursowej, 

4. nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie. 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora, 
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 
5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.  
Na prośbę Zarządu Województwa Mazowieckiego lub komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest 
przedstawić oryginały dokumentów, 
6. zaświadczenie o niekaralności, 
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. 
poz.195) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Warszawie. 

III. Kandydat ma możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym  
oraz ekonomicznym Stacji, w oparciu o dokumenty dostępne w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej. 
Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. dokumentów w wersji elektronicznej, proszone są o zwrócenie się  
z prośbą o powyższe, na następujące adresy e-mail: ewa.jakubowska@mazovia.pl  
lub natalia.skolimowska@mazovia.pl. Ponadto, dokumenty dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wydziale Kadr,  Departamencie Organizacji, ul. Jagiellońska 26, 
03-719 Warszawa, pokój 434, tel. /22/ 59 07 741 lub 59 07 773, w dniach od poniedziałku do piątku  
w godz. 10:00 – 14:00. 

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym, 
numerem telefonu, emailem i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Warszawie”, do dnia 31 maja 2016 r. (do godz. 16:00), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, Kancelaria Ogólna, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. 

Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta złożona zostanie w Urzędzie najpóźniej w dniu  
31 maja 2016 r. do godziny 16:00.   
 
V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 

indywidualnie. 

VI. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Warszawie jest: 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa 

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacyjnych. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z: 
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 1502 z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), 
- rozporządzenia 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). 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. 
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