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MINISTER ZDROWIA 

ogłasza nabór na stanowisko: 

 

Zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, 

siedziba: ul. I. Krasickiego 26 

02-611 Warszawa. 

 
1. Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych winien spełniać następujące warunki: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, 

farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych; 

2) posiada wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki 

zdrowia; 

3) posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w: 

a) jednostkach naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) lub 

b) jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia; 

4) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

5) korzysta z pełni praw publicznych. 

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych obejmuje w szczególności: 

1) kierowanie Agencją Oceny Technologii Medycznych i reprezentowanie jej na zewnątrz 

podczas nieobecności Prezesa Agencji; 

2) planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych; 

3) koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych; 

4) rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne; 

5) występowanie do Prezesa Agencji z wnioskami w sprawach personalnych pracowników 

podległych komórek organizacyjnych; 

6) przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek 

organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Agencji; 

7) wykonywanie innych poleceń Prezesa Agencji. 
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3. Oferty kandydatów powinny zawierać: 

1) życiorys wraz z listem motywacyjnym; 

2) kopię dowodu osobistego; 

3) odpis dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające jednoznacznie kwalifikacje  

i dorobek zawodowy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę  

o przebiegu pracy zawodowej); 

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślnie popełnione 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

z późn. zm.); 

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

7) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi. 

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.  

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich 

tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie 

należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia,  

w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 pok. 235 albo 

przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych 

kopertach pod adresem: 

   Ministerstwo Zdrowia 

   Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg 

   ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

z dopiskiem: 

„NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII 

MEDYCZNYCH” 

 

Termin składania ofert upłynie w dniu 3 listopada 2011 r. 

 

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie podlegają 

uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa  

w ust. 3, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części 

postępowania konkursowego. 
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5. Informacje o metodach i technikach naboru:  

1) przyjmuje się, że metodą naboru jest postępowanie prowadzone przez Zespół, o którym mowa  

w art. 31r ust. 3 w zw. z ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

2) przyjmuje się, że technika naboru będzie polegała na: 

a) formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3; 

b) analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w ust. 3; 

c) rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy z tematyki 

dotyczącej zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, 

farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki 

zdrowia oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych. 


