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OGŁOSZENIE 

 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza nabór na kandydatów na wizytatorów 

akredytacyjnych w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej (JDP), którzy będą realizowali 

przeglądy akredytacyjne w ramach projektu pn.: „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii 

poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej 

podmiotami leczniczymi”. 

 

1) Nabór jest otwarty i konkurencyjny.  

2) Nabór prowadzony jest w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków.  

3) W związku z udziałem w naborze CMJ nie pobiera żadnych opłat.  

4) Kryteria formalne wymagane od kandydatów:  

a) lekarz patomorfolog, który spełnia wszystkie wymienione poniżej kryteria:  

i) posiada prawo wykonywania zawodu,  

ii) posiada II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii,  

iii) posiada 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku lekarz specjalista patomorfolog, 

iv) jest czynny zawodowo,  

v) aktualnie pracuje w JDP.  

5) Kryteria preferencyjne: 

a) doświadczenie zawodowe na stanowisku lekarza specjalisty patomorfologa (dłuższe niż 

5 letnie);  

b) doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika zakładu/pracowni patomorfologii; 

c) udział w wizycie pilotażowej standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki 

patomorfologicznej (w zespole wizytującym); 

d) udział w procesie licencjonowania realizowanym przez Polskie Towarzystwo Patologów 

(w zespole weryfikującym). 

6) Dokumentami wymaganymi podczas naboru są:  

a) Wypełniony Formularz zgłoszenia do naboru na kandydatów na wizytatorów akredytacyjnych 

w jednostkach diagnostyki patomorfologicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach w zakresie niezbędnym 

do realizacji procesu naboru. 

b) Kserokopie: dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających ukończone 

specjalizacje.  

c) Oświadczenie/-a o zatrudnieniu potwierdzające: 

i) wymagany staż pracy (minimum 5 lat),  

ii) zajmowane stanowisko (kierownik zakładu/pracowni patomorfologii; lekarz specjalista 

patomorfolog),  

iii) wskazujące aktualne miejsce pracy (nazwa i adres JDP). 

d) Oświadczenie o niekaralności. 

7) Zgłoszenia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 6 należy złożyć w terminie do 15 października 

2021 r. do końca dnia: 

a) elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP): /CMJ/SkrytkaESP lub 
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b) elektronicznie na adres mailowy sekretariat@cmj.org.pl lub,  

c)  w zaklejonej i opisanej kopercie 

i) za pośrednictwem poczty lub 

ii) osobiście  

w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul Kapelanka 60,  

30-347 Kraków. Na kopercie proszę dopisać: „NABÓR NA WIZYTATORÓW JDP”.  

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do siedziby CMJ.  

 

8) Po upływie terminu składania zgłoszeń Komisja dokona weryfikacji zgłoszeń i sporządzi listę 

rankingową kandydatów spełniających wymogi formalne, a następnie ustali listę osób 

zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu. 

Szkolenie jest finansowane w ramach realizowanego projektu pn.: „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii 

poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kardy zarządzającej podmiotami 

leczniczymi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

9) Realizacja dwudniowego szkolenia planowana jest na drugą dekadę listopada br. Informacje 

o dokładnym terminie oraz miejscu szkolenia wraz z harmonogramem szkolenia przekazane zostaną 

zakwalifikowanym kandydatom drogą mailową. CMJ pokrywa koszty noclegu i wyżywienia. 

10) Zakres tematyczny szkolenia:  

omówienie zakresu wymagań standardów akredytacyjnych dla JDP, zasad oceny standardów wraz 

z oceną dokumentacji medycznej; interpretacja standardów akredytacyjnych, sposób 

przeprowadzania przeglądów akredytacyjnych; zasady opracowywania raportów z wizyty; 

postępowanie w przypadku wniesienia zastrzeżeń do raportu; zaznajomienie z przebiegiem wizyty 

akredytacyjnej.  

11) Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający zdobytą wiedzę.  

12) Kandydaci, którzy uzyskają najlepszy wynik z testu zostaną zaproszeni do dalszej współpracy. 

13) W czasie szkolenia uczestnicy będą zobowiązani do:  

˗ podpisania listy obecności potwierdzającej udział w szkoleniu, 

˗ uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin,  

˗ wypełnienia niezbędnych dokumentów projektowych.  

 

 

Kraków, dn. 16.09.2021 r. 
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