
 
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych 

ogłasza nabór na stanowisko: 
Dyrektora  Wydziału Taryfikacji  – AOTM/22/SP/14 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
siedziba: ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 

 
Wymiar etatu: 1  
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 
Główne obowiązki: 

• kierowanie Wydziałem Taryfikacji, 
• określanie zakresu obowiązków pracowników, 
• sprawowanie nadzoru nad zgodnym z przepisami i terminowym wykonywaniem obowiązków przez pracowników oraz nad przestrzeganiem porządku i 

dyscypliny pracy, 
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji, Ministerstwem Zdrowia oraz innymi podmiotami przy realizacji regulaminowych zadań, 
• współpraca z podmiotami zobowiązanymi  do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych udostępniającymi Agencji dane konieczne 

do określenia taryfy świadczeń,  
• nadzorowanie prac nad projektem planu taryfikacji Agencji, 
• nadzorowanie prac nad opracowywaniem propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów,  oraz  ich  modyfikacji i bieżącej aktualizacja, 
• nadzorowanie prac nad  opracowywaniem metodyki taryfikacji świadczeń oraz nad jej bieżącą aktualizacją, 
• nadzorowanie postępowania służącego wyłonieniu podmiotów (świadczeniodawców), z którymi będą zawierane umowy na pozyskania danych kosztowych 

niezbędnych do taryfikacji, 
• nadzorowane procesu przygotowywania analiz niezbędnych do określania i bieżącej aktualizacji taryfy świadczeń, 
• nadzorowanie procesu przekazywania komórce obsługującej Radę ds. Taryfikacji dokumentów opracowywanych w Wydziale, 
• bieżąca współpraca ze świadczeniodawcami przekazującymi dane o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym do ustalenia taryfy 

świadczeń, 
• współpraca z ekspertami zewnętrznymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie objętym zadaniami Wydziału, 
• inne zadania zlecone przez Prezesa Agencji lub Zastępcę Prezesa Agencji ds. Taryfikacji. 

 
Wykształcenie:  wyższe magisterskie lub równorzędne z obszaru nauk ekonomicznych lub nauk medycznych  
Wymagania niezbędne: 
 

• minimum 10 - letnie doświadczenie zawodowe w publicznym sektorze ochrony zdrowia, w tym: 
Ø minimum 2- letnie  doświadczenie zawodowe w podmiocie wykonującym działalność leczniczą i  udzielającym świadczeń zdrowotnych, 
Ø minimum 5- letnie na stanowisku kierowniczym, 

• znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.), 

• znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz.217 z późn. zm.), 
• znajomość przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), 
• znajomość przepisów rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez 

świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych (Dz.U z 2008r., Nr 123 poz. 801 z późn. zm.), 

• znajomość w zakresie metodyki i rozwiązań międzynarodowych w obszarze taryfikacji świadczeń, 
• wiedza w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,  
• znajomość zagadnień dotyczących gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  
• wiedza  w zakresie health technology assessment i evidence based medicine, 
• wiedza w zakresie systemu jednorodnych grup pacjentów, 
• wiedza w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych, 
• zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego,  
• umiejętność prowadzenia negocjacji,  
• umiejętność organizowania pracy i zarządzania podległymi zespołami pracowników,  
• umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań,  
• operatywność w działaniach i dyspozycyjność, 
• biegła obsługa pakietu Microsoft Office, 
• potwierdzona certyfikatem (lub innym dokumentem) znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 lub równoważnym. 

Wymagania dodatkowe: 
• stopień naukowy bądź specjalizacja;  
• doświadczenie zawodowe w podmiocie zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, 
• zawodowe w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, 
• w przypadku wyksztalcenia medycznego – wykształcenie uzupełniające (w tym podyplomowe) z obszaru nauk ekonomicznych, w przypadku wyksztalcenia 

ekonomicznego - wykształcenie uzupełniające (w tym podyplomowe) z obszaru nauk medycznych lub zarządzania w ochronie zdrowia; 
• znajomość innych języków obcych poza j. angielskim; 
• doświadczenie w budowaniu nowej komórki organizacyjnej.   

Wymagane dokumenty: 
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl), 
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
• kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, 
• opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe, 
• list motywacyjny i życiorys w języku polskim i angielskim, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 29.10. 2014 roku na adres: 

Agencja Oceny Technologii Medycznych 
ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTM/22/SP/14” 
Informacje telefoniczne pod nr (22)56-67-206 

Inne informacje: 
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych).  
• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.  
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 
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