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Załącznik Nr 1 do Warunków konkursu ofert  

 
Lp Zakres  

(nazwa komórki 

organizacyjnej) 

Rodzaj zlecenia Liczba 

stanowisk 

 

Kwalifikacje 

(minimalne) 

Sposób rozliczania 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Technik elektroradiologii - 

Zakład Diagnostyki 

Obrazowej  

zlecenia w dni powszednie, 

soboty i  dni ustawowo wolne 

od  pracy  

4        ukończenie szkoły policealnej  

publicznej lub niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły 

publicznej i uzyskanie tytułu 

zawodowego technik 

elektroradiolog lub technik  

elektroradiologii lub dyplomu  

potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie technik elektroradiolog 

lub ukończenie studiów wyższych 

na kierunku lub w specjalności  

elektroradiologia obejmujących 

co najmniej 1700 godzin w 

zakresie  

elektroradiologii i uzyskanie 

tytułu licencjata lub inżyniera  

 

stawka godzinowa 

/jednakowa zarówno 

w dni powszednie, w 

tym sobota i 

ustawowo wolne od 

pracy/, 

 

2. Inspektor ochrony 

radiologicznej  

zlecenia w dni powszednie 1 Uprawnienia inspektora ochrony 

radiologicznej typu R zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie nadawania uprawnień 

inspektora ochrony radiologicznej 

w pracowniach stosujących 

aparaty rentgenowskie w celach 

medycznych (Dz.U.2012.1534) 

lub rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 2 września 2016 

r. w sprawie stanowiska mającego 

istotne znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa jądrowego i 

ochrony radiologicznej oraz 

inspektorów ochrony 

radiologicznej (Dz.U.2016.1513). 

stawka godzinowa 

3. Koordynator techników 

elektroradiologii 

 1 tytuł magistra na kierunku 

elektroradiologia 5 lat, w tym 1 rok w szpitalu 

 

ukończenie studiów wyższych na 

kierunku lub w specjalności 

elektroradiologia obejmujących 

co najmniej 1700 godzin w 

zakresie elektroradiologii i 

uzyskanie tytułu licencjata lub 

inżyniera 5 lat, w tym 1 rok w szpitalu 

 

ukończenie szkoły policealnej 

publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej i 

uzyskanie tytułu zawodowego 

technik elektroradiolog lub 

technik elektroradiologii 

miesięczne 

wynagrodzenie 

ryczałtowe 

 

/-/Dyrektor Mariusz Furlepa 
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