Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2020
Dyrektora Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ
z dnia 02 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie świadczeń
zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny dla
pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ
w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 43
w okresie od dnia 01 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
z połączeniem wykonywania funkcji koordynatora komórki organizacyjnej

Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Ogłaszam wszczęcie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny dla pacjentów Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
SP ZOZ w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 43
w okresie od dnia 01 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. w zakresie:
1. wykonywania czynności zawodowych lekarza anestezjologa w Bloku Operacyjnym,
w Oddziale Anestezjologii dla Dzieci, Oddziałach Szpitalnych, Izbie Przyjęć i Przychodni
Przyszpitalnej w ramach podstawowych godzin ordynacji ww. komórek organizacyjnych
i w ramach dyżuru medycznego oraz pełnienie funkcji koordynatora Oddziału
Anestezjologii dla Dzieci przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii.
Ocenianym koniecznym warunkiem będzie fakt udokumentowanej co najmniej 10 - letniej
praktyki w anestezjologii dziecięcej,
2. wykonywania czynności zawodowych przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty
w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w ramach podstawowych godzin ordynacji
i w ramach dyżuru medycznego (w tym wykonywania i opisywania badań RTG i USG i TK)
oraz pełnienie funkcji koordynatora w Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
Ocenianym koniecznym warunkiem będzie fakt udokumentowanej co najmniej 5 - letniej
praktyki z potwierdzonym doświadczeniem w zakresie diagnostyki obrazowej
u dzieci.
§2
W celu realizacji zadania wskazanego w § 1:
1. Zamieszcza się ogłoszenie o konkursie ofert o treści określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia:
a) na tablicy ogłoszeń w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SP ZOZ przy ul. M. Kopernika 43
w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń w Przychodni Specjalistycznej przy Al. Wyzwolenia 6
w Warszawie
b) na stronie internetowej pod adresem : www.wsdz.pl
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2. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
Stały skład Komisji Konkursowej:
1) Przewodnicząca Komisji:
dr n. med. Agnieszka Wypych - p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa/Przewodniczący Komisji
2) Wiceprzewodnicząca Komisji Konkursowej
dr n. med. Anna Sawicka - Kamińska – Kierownik Przychodni Przyszpitalnej i Przychodni
Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży
2) Członek Komisji/Protokolant:
mgr Anna Lubryczyńska – Kierownik Działu Zatrudnienia i Organizacji
Zmienny skład Komisji (w zależności od zakresu udzielanych świadczeń):
Członkowie Komisji: kierownicy, koordynatorzy odpowiedniej komórki organizacyjnej, w której
dane świadczenia zdrowotne będą wykonywane.
Do działań Komisji Konkursowej ma zastosowanie Regulamin Pracy Komisji Konkursowej będący
Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Określa się i wprowadza dokumentację konkursową do niniejszego zarządzenia:
1) Ogłoszenie – Załącznik Nr 1
2) Regulamin Komisji Konkursowej – Załącznik Nr 2
3) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3
4) Szczegółowe warunki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych - Załącznik Nr 4
5) Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Załącznik Nr 5
a) Załącznik Nr 1 do Umowy,
6) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. Nr 6
§3
1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala w sali konferencyjnej (Budynek A, III p.)
w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 1000 .
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 2 dni od dnia rozpatrzenia ofert tj. do dnia
16 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Szpitala www.wsdz.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Udzielającego zamówienia.
3. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§4
Za realizację Zarządzenia odpowiedzialny jest p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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