
 

 

 

 

 

 

 

Oferta kandydatki / kandydata musi zawierać propozycję funkcjonowania Kliniki w zakresie:

1. Spełnienia wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. realizacji świadczeń 
gwarantowanych (organizacja, lokum, sprzęt i kadry), w tym zabezpieczenia udzielania świadczeń 
zdrowotnych przez pielęgniarki i pozostały personel medyczny (spełnienie obowiązujących norm 
zatrudnienia), pożądaną liczbę personelu lekarskiego z uwzględnieniem minimalnych norm. 
2. Organizacji zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych. 
3. Działań zmierzających do poprawy rentowności-zasad funkcjonowania Kliniki. 
4. Zasad prowadzenia gospodarki materiałowej i materiałowo-lekowej. 
5. Optymalizacji rozliczeń świadczeń zdrowotnych. 
6. Działań związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem 
Ministerstwa Zdrowia i wewnętrznymi procedurami w przedmiotowej sprawie. 
7. Utrzymania pożądanego stanu sanitarno-epidemiologicznego. 
8. Przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także wewnętrznych polityk, 
regulaminów, procedur instrukcji dotyczących danych osobowych funkcjonujących w SPSK-2. 
9. Analizy możliwości Kliniki w zakresie zwiększenia liczby prowadzonych badań klinicznych. 
10. Podziału zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych na osoby funkcyjne w Klinice. 
11. Planu funkcjonowania i organizacji macierzystej poradni (struktura zatrudnienia). 

Oferujemy: 
 stabilną pracę w rozwijającym się, dużym szpitalu klinicznym 
 bardzo dobre warunki pracy i płacy 
 możliwości rozwoju zawodowego i naukowego – podjęcie współpracy z Pomorskim Uniwersytetem 

Medycznym w Szczecinie 
 dofinansowanie kosztów szkoleń  

Materiały dot. aktualnego stanu zatrudnienia, wykonywania świadczeń i sytuacji finansowej Kliniki dostępne 
są w Wydziale Kontrolingu, Planowania i Rozwoju SPSK-2. 

Umowa zostanie zawarta na okres od 13 marca 2023 r. do 28 lutego 2026 r.  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 do 3 marca 2023 r., do 
godz. 14.00.. Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu 
udostępnianym przez udzielającego zamówienia.  

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
zapoznać się można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od 10 lutego 2023 roku. 
Formularze ofert z załącznikami można pobrać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 od 10 lutego 2023 roku. 

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu ofert: 06.03.2023 r., w budynku administracji SPSK-2 (bud. C). 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 


