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SZPITAL MRĄGOWSKI  

im. Michała Kajki Spółka z o.o. 

 
 

 

Mrągowo, dnia 11.06.2018r. 

Prezes Zarządu 
Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. 

ogłasza konkurs na stanowisko: 
Kandydata na Koordynatora ds. ratownictwa medycznego 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni posiadać następujące kwalifikacje: 

- dyplom licencjata w zakresie ratownictwa medycznego i udokumentowane co najmniej 6 lat pracy na 
stanowisku ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych, 
- dyplom ratownika medycznego i co najmniej 10 lat pracy na stanowisku ratownika medycznego w zespołach 
wyjazdowych. 
 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni posiadać wiedzę i umiejętności bezwzględnie potrzebne do 
realizacji podstawowych założeń zakresu czynności, do którego należą: 
1) w zakresie planowania: 

 systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę ratowników medycznych i pielęgniarek 
wyjazdowych oraz ratowników medycznych w SOR. 

 planowanie ilości i rodzaju sprzętu niezbędnego do zapewnienia ciągłości opieki. 

 opracowywanie i wdrażanie standardów postępowania medycznego. 
 

2) w zakresie organizacji własnej i zespołu:  

 przygotowywanie planu pracy własnej  na kolejny rok pracy. 

 prowadzenie polityki kadrowej umożliwiającej właściwe gospodarowanie personelem (układanie 
harmonogramów pracy, planów urlopów, planów szkoleń, wykazów przepracowanych godzin świątecznych i 
nocnych  itp. w formie pisemnej i elektronicznej). 

 udział w pracach zespołów jakościowych. 

 przeprowadzanie okresowej oceny podległego personelu. 

 przeprowadzanie bieżącej kontroli w zakresie zadań wykonywanych oraz dokumentowania udzielanych 
świadczeń przez personel pielęgniarski, medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez ratownika medycznego i wykonywanych usług przez ratowników medycznych. 

 przydzielanie zadań poszczególnym członkom zespołu oraz składanie propozycji nowych rozwiązań na rzecz 
usprawnienia pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń. 

  zaopatrywanie  Zespołów Wyjazdowych  w niezbędny sprzęt, leki  i  materiały biurowe. 

 czuwanie nad całością inwentarza Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

 prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedurami zawartymi w dokumentacji 
systemu zarządzania jakością w Szpitalu oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Szpitalu. 

 nadzorowanie  nad wypełnianą dokumentacją medyczną oraz jej właściwe zabezpieczenie. 

 koordynowanie nad prawidłowym obiegiem informacji. 

 dążenie do podnoszenia kwalifikacji własnych i personelu poprzez: 

 organizowanie szkoleń wewnątrz oddziałowych 

 udział w szkoleniach ogólno szpitalnych 

 wnioskowanie o udział w szkoleniach zewnętrznych 

 udzielenie instruktażu stanowiskowego  

 prowadzenie adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych. 

 dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu poprzez organizowanie szkoleń z 
zakresu ratownictwa medycznego dla ratowników medycznych oraz pracowników Szpitala. 

 współpraca i organizacja szkoleń symulowanych z innymi jednostkami ratowniczymi tj. PSP, KPP w 
Mrągowie, WOPR. 

 promowanie Szpitala poprzez  pokazy ratownictwa z udziałem PSP, Policji. 

 organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia dla dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 
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 organizacja aktywnego uczestnictwa wraz z zespołami ratowniczymi w imprezach organizowanych w 
powiecie mrągowskim. 

 uczestniczenie w zawodach ratownictwa medycznego. 

 komunikacja bieżąca z personelem celem zapewnienia właściwego obiegu informacji. 

 nadzór nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji medycznej w formie pisemnej i elektronicznej oraz  
weryfikacja kart wyjazdowych pogotowia pod kątem jakości, liczby i rodzaju udzielonych usług medycznych. 

 konsultacja z Dyrektorem ds. lecznictwa, Naczelną pielęgniarką, Ordynatorem/Koordynatorem oddziału  
celem zabezpieczenia ciągłości pracy oraz poprawienia wydajności i prawidłowości pracy Zespołów 
Ratownictwa Medycznego. 

 uczestnictwo w codziennych odprawach zgodnie z harmonogramem spotkań. 

 przekazywanie Dyrektorowi ds. lecznictwa istotnych informacji dotyczących realizowanych zadań przez 
Zespoły Ratownictwa Medycznego.  

 
3) w zakresie nadzoru: 

 nadzór nad poprawnością i jakością wykonywanych świadczeń pielęgniarskich, medycznych czynności 
ratunkowych i świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego i wykonywanych usług przez  
ratowników medycznych. 

 nadzór i kontrola kart Medycznych Czynności Ratunkowych w formie pisemnej i elektronicznej. 

 nadzór i kontrola nad dokumentacją prowadzoną przez personel Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

 nadzór nad gospodarką lekiem i zasobami  materiałowymi: 

 prowadzenie apteczki oddziału 

 dbanie o prawidłowe przechowywanie leków 

 uzupełnianie braków w lekach oraz materiałach opatrunkowych wynikłe z codziennego zużycia w 
obrębie oddziału 

 zapewnienie środków ochrony osobistej dla personelu niezbędnego do realizacji opieki nad pacjentem 

 nadzór nad realizacją zadań administracyjno – ekonomicznych: 

 uczestniczenie w liczeniu kosztów  i wyposażeniu Zespołów Ratownictwa Medycznego 

 zapobieganie  nieodpowiednim i mało oszczędnym gospodarowaniem przydzielonymi środkami 

 zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami dotyczącymi działalności oddziału, z analizą kosztów / 
również statystycznymi /; 

 nadzór nad  dyscypliną pracy podległego personelu i rozliczanie czasu pracy. 

 nadzór nad stanem sanitarno – higienicznym oddziału oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych. 

 nadzór nad przestrzeganiem  praw pacjenta. 

 nadzór bieżący nad prowadzoną dokumentacją medyczną , sporządzaną przez podległy personel. 

 nadzór nad realizacją świadczeń z zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do 
pacjentów i ich rodzin/opiekunów. 

 
d/ w zakresie współpracy: 

 w realizacji zadań współpraca z bezpośrednim przełożonym, kierownictwem podmiotu leczniczego,  
ordynatorem/koordynatorem oddziału oraz kierownikami innych działów i służbami pomocniczymi. 

 uczestnictwo w spotkaniach kierownictwa podmiotu leczniczego i innych zespołach doradczych powołanych w 
celu sprawnej realizacji wspólnych zadań. 

 współpraca z pielęgniarką oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie zabezpieczenia 
ciągłości pracy SOR. 

 współpraca z Kierownikiem Działu Technicznego w zakresie sprawności ambulansów i gotowości do pracy. 

 współpraca z Dyrektorem ds. lecznictwa /Pełnomocnikiem ds. Jakości w zakresie dokumentacji systemu 
zarządzania Jakością, czynności medycznych. 

 współpraca z Sekcją Służb Pracowniczych w zakresie rozliczeń przepracowanych godzin przez ratowników 
medycznych  i pielęgniarek systemu. 

 współpracuje z Sekcją Rozliczeń i Kontraktowania Usług Medycznych w zakresie bieżącej dokumentacji 
medycznej niezbędnej do rozliczenia usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 



                                                                                             

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki   Spółka z o.o.  *    ul. Wolności 12     *    11-700 Mrągowo 
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000490118     

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr 000000015041     
Kapitał zakładowy 2 826 000,00 PLN  *   NIP  7422247985  *   REGON  510938349  *   www.szpital-mragowo.pl 

Sekretariat: tel. (89) 741 94 02, fax. (89) 741 21 27, e-mail: sekretariat@szpital-mragowo.pl 

  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego w celu prawidłowego obiegu 
dokumentów związanych z pobytem pacjenta w szpitalu. 

 współpraca z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami itp. na rzecz realizacji programów 
prozdrowotnych. 

 współpraca z uczelniami medycznymi, w zakresie stworzenia właściwych warunków do realizacji szkolenia 
praktycznego słuchaczy/studentów w oddziale. 

 zbieranie i przekazywanie informacji oraz reprezentowanie interesu podległych pracowników przed 
zwierzchnikami i przekazywanie informacji na różne poziomy organizacyjne szpitala. 

 ocena poziomu satysfakcji podległego personelu. 

 w trakcie planowanych spotkań przekazywanie podległemu personelowi informacji dotyczących 
funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego, obowiązujących przepisów itp. 

 
Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, dokument 

potwierdzający prawo wykonywania zawodu, 
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 
5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być osobiście poświadczone przez kandydata 

za zgodność z oryginałem; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić 
oryginały dokumentów, 

6. zaświadczenie o niekaralności,  
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko. 

Dokumenty, o których mowa wyżej kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć  
w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 11.07.2018r. do godz. 15.00 na adres: Szpital Mrągowski im. 
Michała Kajki Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo, ul. Wolności 12. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i 
nazwisko oraz adres i telefon kontaktowy, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko kandydata na 
Koordynatora ds. ratownictwa medycznego Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.”.  

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo  przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu  bez 
podania przyczyny. 

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu wyznacza się na dzień 12.07.2018r.  Przesłuchanie kandydatów 
rozpocznie się od godziny 10.00. 


