OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 49 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o
działalności leczniczej ( Dz. U . z 2018r poz. 2190 z późn. zm. ) , w związku z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędacym przedsiębiorcą (Dz. U z 2018r., poz. 393) ,

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ogłasza konkurs na
stanowisko:

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
w SP ZOZ w Kole
62- 600 Koło ul. Poniatowskiego 25
w wymiarze ½ etatu
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.07.2011r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz.
896) oraz regulaminu komisji konkursowej.

I. Wymagania niezbędne :
1/ posiadanie tytułu zawodowego lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia
w dziedzinie medycyny
2/ posiadanie co najmniej 5 letniego stażu w zawodzie

II Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
2) komunikatywność oraz kreatywność,
3) zdolności menadżerskie.
4) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym –
SPZOZ.

III. Wymagane dokumenty :
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
stanowiska objętego konkursem ( prawo wykonywania zawodu, dyplom specjalisty w
danej dziedzinie medycyny),
3) życiorys wraz z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
5) dokument potwierdzający posiadanie stażu pracy , o którym mowa w pkt I ust. 2
ogłoszenia ( świadectwa pracy albo zaświadczenie o zatrudnieniu jeśli stosunek
pracy nie uległ rozwiązaniu)
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
7) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte
konkursem

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopiach w kopercie
nieprzejrzystej
poświadczone
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potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis
kandydata na kserokopii z adnotacją „za zgodność z oryginałem” .

Na prośbę

Komisji Konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów
złożonych w kopiach.
2) W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć
również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.
1) Wskazane powyżej dokumenty należy złożyć

w terminie 30 dni od daty

opublikowania ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SP ZOZ w Kole
(www.spzozkolo.pl/bip/) , tablicy informacyjnej szpitala na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 25 62-600 Koło
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa „
oraz podaniem swojego imienia, nazwiska , adresu korespondencyjnego, numeru
kontaktowego .

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: ok. 60 dni od dnia, w
którym upływa termin zgłaszania ofert.
2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: SP ZOZ w Kole 62-600 Koło ulica Księcia
Józefa Poniatowskiego 25
3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP ZOZ w
Kole.
4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą
rozpatrywane;
5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie
podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części
postępowania konkursowego;
6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili
warunki formalne będą poinformowani drogą pisemną lub telefonicznie;
7. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zaproszeni na posiedzenie Komisji
zobowiązani są do posiadania oryginałów dokumentów przedstawionych we
wcześniejszym etapie postępowania konkursowego do ewentualnego okazania na
wniosek członków Komisji.
8. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na
okres 6 lat zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia
2011 roku w wymiarze ½ etatu.

VII. Informacja dot. udostępnienia materiałów
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu
leczniczego można uzyskać na wniosek osoby zainteresowanej w siedzibie
podmiotu: budynek C pokój 105 w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500 .

Koło 30.07.2019 rok

...........................................................

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie z dnia 30.07.2019r

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe członków komisji konkursowej uczestniczących w postępowaniu konkursowym na
stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kole przetwarzane są zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”
1.Administrator Danych Osobowych:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego
25,(62-600 Koło) numer NIP 666-18-89-172 REGON: 000308554. Kontakt: telefon 63 2626140; fax
fax: (63) 27 20 850; e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl; lub pisemnie na adres siedziby.
Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod nr telefonu 63 2626150
lub e-mail: iod@spzozkolo .pl
2.Cel przetwarzania danych osobowych:
Wybór kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) obowiązek prawny ciążący na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
wynikający z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 21190, z
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393);
4.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i
stanowi warunek niezbędny do uczestnictwa w komisji konkursowej na stanowisko objęte konkursem.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.
Odbiorcy danych osobowych:
Komórki organizacyjne Administratora Danych Osobowych zapewniające obsługę administracyjnotechniczą przeprowadzanego konkursu, organy i podmioty upoważnione z mocy prawa.
Okres przetwarzania danych osobowych:
Dane będą przetwarzane przez czas trwania procedury konkursowej a następnie po zakończeniu
procedury konkursowej , zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Szpitala w Kole.
5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o
którym mowa w 22 art. rozporządzenia.
7. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Poufność
Członkowie komisji konkursowej zachowają w tajemnicy i będą traktowali jako poufne wszelkie
informacje ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio w trakcie trwania procedury konkursowej, dla
celu wyboru kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
Członkowie komisji konkursowej zobowiązują się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pzm.) w trakcie trwania
procedury jak i po jej zakończeniu.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

........................................................................…
Miejscowość, data, czytelny podpis

Załącznik nr 3 .do ogłoszenia o konkursie z dnia 30.07.2019r

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako członek komisji konkursowej na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na
przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres do korespondencji)
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia 2016, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.
1000 ze zm.) oraz zgodnie z przedstawioną mi klauzulą informacyjną a także informacją o monitoringu
wizyjnym.
...........................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie z dnia 30.07.2019r

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe kandydatów uczestniczących w postępowaniu konkursowym na stanowisko
zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole przetwarzane są zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”
1. Danych Osobowych:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kole ul. Księcia Józefa
Poniatowskiego 25,(62-600 Koło) numer NIP 666-18-89-172 REGON: 000308554.Kontakt:
telefon 63 2626140; fax fax: (63) 27 20 850; e-mail: sekretariat@spzozkolo.pl; lub pisemnie
na adres siedziby.
2. Inspektor Ochrony Danych:
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod nr telefonu 63
2626150 lub e-mail: iod@spzozkolo.pl
Cel przetwarzania danych osobowych:
Wybór kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1.obowiązek prawny ciążący na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
wynikający z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w
sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w
podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393);
2) zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO, w przypadku danych osobowych
udostępnionych w sposób dobrowolny, których obowiązek przekazania nie wynika z wyżej
wskazanych przepisów prawa.
3) publikacji wyników przeprowadzonego postępowania konkursowego na ogólnodostępnej
stronie internetowej www.spzozkolo.pl/bip; tablicy ogłoszeń szpitala, która jest dostępna w
dowolnym czasie dla nieograniczonej liczby odbiorców na podstawie zgody art.6 ust.1 lit.a)
RODO
4)Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa i stanowi warunek niezbędny do uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na
stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Szpitala w Kole. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia
udziału w postępowaniu konkursowym.

Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych wymaganych
przez przepisy prawa jest dobrowolne i nie stanowi wymogu wzięcia udziału w postępowaniu
konkursowym.
Odbiorcy danych osobowych:
Członkowie komisji konkursowej powołanej przez Administratora Danych Osobowych ,
komórki organizacyjne Administratora zapewniające obsługę administracyjno-techniczną
przeprowadzanego konkursu, organy i podmioty upoważnione z mocy prawa.
Okres przetwarzania danych osobowych:
Dane będą przetwarzane przez czas trwania procedury konkursowej a następnie – w
przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z instrukcją kancelaryjną i
Jednolitym Rzeczowym Szpitala w Kole.
5) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem - w przypadku podania danych osobowych dobrowolnie.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
7) Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej:
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
........................................................................…
Miejscowość, data, czytelny podpis

Załącznik Nr 5 do ogłoszenia o konkursie z dnia 30.07.2019r

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jako kandydat na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na
przetwarzanie moich danych osobowych (dane zawarte w ogłoszeniu) zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia
2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018
poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną.

...........................................................................................
Miejscowość, data, czytelny podpis
*niepotrzebne skreślić

