PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
2002 – obecnie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie.
Praca na stanowisku zastępcy dyrektora, p.o. dyrektora i dyrektora naczelnego.
Zarządzam i motywuję do efektywnej pracy 150 – cio osobową załogę zróżnicowaną
wiekowo, koordynuję proces kontraktowania i realizacji świadczeń zdrowotnych. Moje
pomysły dotyczące restrukturyzacji zakładu spotkały się z aprobatą Rady Społecznej SP ZOZ
i organu założycielskiego. Na skutek moich działań w zakładzie w latach 2003 – 2008 zostało
zahamowane narastanie zadłużenia i został wypracowany sposób wypłat pracownikom
zaległych wynagrodzeń tzw. (trzynastek). Byłem pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną
za opracowanie i kierownictwo następujących projektów finansowanych z UE i EOG:
„Budowa nowoczesnego dźwigu szpitalnego dla Szpitala Rejonowego w Pajęcznie” - projekt
zrealizowano w ramach ZPORR;
„Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Pajęcznie z wymiana pokrycia dachu”- projekt
zrealizowano w ramach ZPORR;
„Zakup aparatury diagnostycznej chorób układu krążenia i nowotworów dla szpitala
w Pajęcznie w ramach ZPORR”
„Implementacja medycznych usług on-line dla ludności, wdrożenie platformy interaktywnej
oraz informatyzacja SP ZOZ w Pajęcznie.”- projekt zrealizowano w ramach RPO;
„Wsparcie systemu ratownictwa medycznego w powiecie pajęczańskim poprzez zakup
ambulansu typu S z wyposażeniem dla SPZOZ w Pajęcznie” - projekt zrealizowano
w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko;
„Poprawa dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ
w Pajęcznie poprzez modernizację budynku przychodni w Pajęcznie wraz z dobudową windy oraz
zakup i wymiana aparatury i sprzętu diagnostycznego”. RPO Woj Łódzkie 2007-13,
„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Pajęcznie w celu redukcji emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz wymiana źródeł światła na energooszczędne LED”.
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

„Wdrożenie usług o wysokim poziomie dojrzałości świadczonych drogą elektroniczną
w SPZOZ w Pajęcznie etap II” RPO Woj Łódzkie 2013-2020.

Byłem także koordynatorem i osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację wielu
projektów z dofinansowaniem PFRON dla SP ZOZ w Pajęcznie. Pod moim kierownictwem
został opracowany projekt programu restrukturyzacyjnego dla SP ZOZ, który został
pozytywnie zaopiniowany przez organ restrukturyzacyjny zgodnie z zapisami ustawy z dnia
15 kwietnia 2005 o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, co miało wpływ na uzyskanie pożyczki z BGK na spłatę zaległości
pracowniczych tzw. ustawy „203”. Byłem pomysłodawcą utworzenia w naszym szpitalu
zakładu opiekuńczo – leczniczego. Ustawicznie staram się modernizować infrastrukturę SP
ZOZ – u w celu maksymalnego wykorzystania jego powierzchni na cele związane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W latach 2017 – 2019 kierowany przeze mnie SP ZOZ
w Pajęcznie
był dwukrotnie laureatem rankingu gazety Rzeczpospolita „Liderzy zarządzania” w kategorii
szpitale publiczne z kontraktem do 29 mln zł, klasyfikując się za każdym razem na trzecim
miejscu.
2009 – 2013 Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w Warszawie.
W wyniku rozstrzygnięcia naboru przez Departament Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych Ministerstwa Zdrowia zostałem wpisany na listę ekspertów w dziedzinie
Ratownictwa Medycznego oraz w dziedzinie Organizacji Ochrony Zdrowia do oceny
merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013. Po wpisani mnie na listę ekspertów Ministerstwa Zdrowia
podjąłem pracę w CSIOZ w Warszawie, praca polegała na ocenie merytorycznej wniosków
o dofinansowanie. Oceniłem około 60 wniosków o dofinansowanie związanych z
inwestycjami w ochronę zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
1999 – 2002 Śląska Regionalna Kasa Chorych.
Praca w Oddziale ŚRKCh w Częstochowie w Wydziale Obsługi Ubezpieczonych
i Świadczeniodawców oraz w Departamencie Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych
w Katowicach podczas corocznego postępowania konkursowego dotyczącego kontraktowania
usług zdrowotnych. Zakres moich obowiązków dotyczył profesjonalnej obsługi
ubezpieczonych, świadczeniodawców oraz farmaceutów (przyjmowanie i weryfikacja

wniosków za leki podlegające refundacji). Brałem aktywny udział
w przygotowaniu i obsłudze corocznych konkursów ofert. Byłem odpowiedzialny
za weryfikację braków formalnych ofert oraz kompleksowe prowadzenie wszelkiej
dokumentacji zespołu negocjacyjnego, co wiązało się z obsługą kilku modułów systemu
informatycznego kasy chorych. Planowałem i prowadziłem rokowania i negocjacje
z oferentami. Byłem pomysłodawcą wielu racjonalizatorskich

i prakseologicznych

rozwiązań, które spotkały się z ogólną aprobatą moich przełożonych.
1997-1998 Studio Form Teatralnych Małgorzaty Chojnackiej w Częstochowie.
Organizator widowni, osoba dopowiedziana za Biuro Obsługi Widza. W zakresie moich
obowiązków było: organizacja pracy biura obiegu dokumentów administrowanie budżetem.
Doświadczenia w pracy w STF łączą się z umiejętnością obsługi 20 – to osobowego zespołu
w tym kontrolowanie przebiegu procesów organizacji pracy – spektakli, sal teatralnych,
współpraca z firmami świadczącymi usługi w zakresie przygotowania choreografii,
scenografii, transportu, oświetlenia. Praca w zespole stała się dla mnie przyjemnością.

WYKSZTAŁCENIE: MENADŻER W DZIEDZINIE OCHRONY
ZDROWIA, PEDAGOG PRACY, DORADCA
ZAWODOWY, AUDYTOR.
2018-2019 Uniwersytet Jagielloński – studia podyplomowe w zakresie HTA i EBM
w zarządzaniu w ochronie zdrowia. Studia kończone z wynikiem bardzo dobrym
po obronie pracy dyplomowej pt „ Analiza postępowania procesowego
związanego
z roszczeniem pracownika w związku z podejrzeniem zakażenia powstałego
w wyniku ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał
biologiczny na podstawie SP ZOZ w Pajęcznie (studium przypadku) a
zarządzanie
podmiotem leczniczym”.
2012-2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – studia podyplomowe w ramach
projektu PKOL „Wsparcie menadżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami
leczniczymi” ukończone z wynikiem bardzo dobrym
2004-2005 Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Edukacji Permanentnej.

Ukończone studia podyplomowe z zakresu Kontroli Wewnętrznej, Finansowej
oraz Audytu ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
03.2002

Ministerstwo Skarbu Państwa - wynik pozytywny egzaminu dla kandydata
na członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Dyplom nr 1083/2002

2001-2002 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Stosowanych
Nauk Społecznych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania
Kadrami Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego – Organizacji Zakładów
Opieki Zdrowotnych ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
1996-1998 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Tytuł magister w zakresie
Pedagogiki Pracy (studia dzienne) ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
1993-1996 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Tytuł licencjat w zakresie
Pedagogiki Pracy (studia dzienne) ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

KURSY I SZKOLENIA
Ponieważ posiadam badawczą i ciekawą naturę jestem gotowy zdobywać nowe umiejętności
i sprawności zawodowe oraz pozazawodowe ciągle podnoszę swoje kwalifikacje
na dodatkowych kursach i szkoleniach. (kopie certyfikatów i zaświadczeń w załączeniu).

CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIACH

Stowarzyszenie na rzecz pomocy niepełnosprawnym „Nie jesteś sam”, które zajmuje
się pomocą dzieciom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Pajęczańskiego.

Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej Oddział Centralny.

ODZNACZENIA

Medal Brązowym Za Długoletnią Służbę na podstawie postanowienia Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 9 stycznia 2017 r.

