
Możliwości w zakresie  
współpracy spółki ze studentami CM UJ 

w ramach Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących 
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Jesteśmy spółką, prowadzącą jedyny w powiecie tarnowskim 
rodzinny szpital z wiodącym w regionie oddziałem ginekologiczno-
położniczym.  
 
Szpital rozpoczynał działalność,  
prowadząc jeden oddział  
leczenia chorób wewnętrznych,  
obecnie baza została rozbudowana  
do pięciu  
oddziałów  
w dwóch  
miastach,  
liczących  
łącznie  
blisko  
160 łóżek.  

Placówka dysponuje  
Pracownią Tomografii  

Komputerowej,  
Pracownią Mammografii   

oraz laboratorium analitycznym.  
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W kilku lokalizacjach spółka 
prowadzi w sumie ponad 50 różnych poradni. 

W ramach ich pracy, a także w ramach Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w sumie w 2018 roku spółka udzieliła 
świadczeń w sumie ponad 230 tys. razy. 
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Proponujemy odbywanie praktyk studenckich 
obowiązkowych lub dodatkowych na kierunkach: 
 
1) lekarskim  
 
2) lekarsko-dentystycznym 
 
3) pielęgniarstwo  
 
4) położnictwo  
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                                                             Proponujemy odbywanie                                       
                     praktyk studenckich   
                      obowiązkowych lub  
               dodatkowych na  
                       kierunkach: 
 
 
1) elektroradiologia 
2) dietetyka 
3) analityka medyczna 
4) farmacja 
5) fizjoterapia 
6) ratownictwo medyczne 
7) zdrowie publiczne 
 
 
 

 
Jest też możliwość odbycia praktyk dodatkowych w: Pracowni Analitycznej, 
Pracowni Serologicznej z Bankiem Krwi, Pracowniach diagnostycznych (USG, 
endoskopowa, badań prenatalnych), Dziennym Domu Opieki Medycznej, 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Centrum Badań Klinicznych. 



Jako jednostka uprawniona do odbycia staży podyplomowych 
zapraszamy na staże cząstkowe w zakresie: 
 
- medycyna rodzinna 
 
 
- choroby wewnętrzne 
 
 
- położnictwo i ginekologia 
 



Posiadamy też akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich  
w następujących dziedzinach: 
 
- neonatologia (Tuchów, Dąbrowa Tarnowska) 
- położnictwo i ginekologia (Tuchów, Dąbrowa Tarnowska) 
- choroby wewnętrzne (Tuchów) 
- medycyna rodzinna (Tuchów, Ciężkowice) 
 
 



CZT jako pracodawca:  
 
- budujemy trwałe relacje z naszymi pracownikami,  
 
- umożliwiamy pracownikom dodatkową aktywność zarobkową  
 
- dbamy o dokształcanie pracowników - regularnie realizujemy dedykowane  naszym 
pracownikom projekty rozwojowe oraz zachęcamy ich do podnoszenia kwalifikacji  
 
- stosujemy innowacyjne i spersonalizowane podejście do ścieżki rozwoju pracownika,  
 
- sukcesywnie wdrażamy program mentorski w kolejnych jednostkach  
 
-motywujemy pracowników do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych uprawnień: 
np.: w zakresie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych (lekarze), 
zdobywania uprawnień serologicznych (diagności) i in.  
 
- naszych nowych pracowników praktycznie adaptujemy do stanowisk pracy  
 
- dbamy o wyposażenie stanowisk pracy w nowoczesny sprzęt  
 
-ustawicznie wdrażamy o nowotarskie rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia, 
diagnostyki, zarządzania.  
 
 
 



Kogo aktualnie poszukujemy do pracy?  
 
* Diagnostów laboratoryjnych (Tuchów)  
 
* Lekarzy chcących się specjalizować w dziedzinach:  
 
- medycyna rodzinna (Tuchów, Ciężkowice, 
Wierzchosławice)  
 
- neonatologia (Dąbrowa Tarnowska, Tuchów)  
 
- położnictwo  i ginekologia (Dąbrowa Tarnowska, 
Tuchów)  
 
- choroby wewnętrzne (Tuchów)  
 
* Lekarzy do pracy w POZ i NiŚOZ  
 
* Położnych (Dąbrowa Tarnowska, Tuchów,  
Ciężkowice)  
 
* Pielęgniarki (Dąbrowa Tarnowska)  
 



Warto nas wybrać, ponieważ:  
- Zajmujemy piąte miejsce w kraju wśród placówek, które pracują poza siecią świadczeń 

medycznych w rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.            
Jak podkreślają twórcy zestawienia pokazuje to, że bardzo wysoką jakość leczenia 
można osiągnąć w placówce oddalonej od wielkich ośrodków klinicznych. 
 

- Jako jedni z pierwszych w kraju zdobyliśmy certyfikat Investing in People przyznawany 
firmom dbającym o ciągły rozwój kadry. 
 

- Stawiamy na upowszechnianie rozwiązań  poprawiających jakość. Potwierdziła to 
ostatnia edycja konkursu Bezpieczny szpital po patronatem Ministra Zdrowia. 
Nagrodzono szeroki zakres świadczeń w Centrum Zdrowia Seniora                                    
w Wierzchosławicach oraz dodatkowe, profilaktyczne badania jelita grubego                 
w ramach programu Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski.   
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Ponadto promujemy zdrowie także podczas wielu imprez plenerowych.                
Do sztandarowych należą 3MAJ SIĘ ZDRÓW i Muzykoterapia.  

Janusz Radek 
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kontakt do Działu Kadr, Płac i Szkoleń CZT:  
- Patrycja Myjkowska-Michalik 
tel. 784960419  
tel. 146535226  
email: kadry@czt.com.pl 

 
                
              Dziękujemy za uwagę  

opracowali Katarzyna Sysło – kierownik działu Kadr, Płac i Szkoleń  
Marek Kołdras – pełnomocnik do spraw komunikacji. CZT 
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