Zal4cznik do uchwaly nr 6l/28812020
Zaruqd'r

P

ow iatu Lom Zyriskiego

z dnia 30 wrzeSnia 2020 r.

OGI,OSZENIE O KONKURSIE
na stanowisko

DYREKTORA ZAKT,ADIJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W I,OMZY

1.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tr-omzy, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 1 8-400 l-om2a

2.

Informacja

o

zasadach udostgpniania material5w informacyjnych
prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materialy informacyjne

o

stanie prawnym, organizacyjnym

i

o

stanie

ekonomicznym Zaldadu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tr-omzy sq dostgpne w sekretariacie Starostwa Powiatowego
w tr omzy ul. Szosa Zambrowska 7127 , 18-400 Lomza.

3.

Stanowisko objgte konkursem:
Dvrektor Zak ladu Podstawowei Opieki Zdrowotnei w LomZv
ui. Szosa Zambrowska 1127, 18-400 LomZa

4.

Wymaganekwalifikacjekandydata:

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Zaklad,t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w I-omzy
moirc przystqpil osoba, kt6ra spelnia wymagania oke5lone w afi. 46 ust. 2 ustawy z dnia
l5 kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz.295 i 567), dalej: u.d.l., tj.:
1) posiada wyks ztalcenie 'uqyzsze;

2) posiada wiedzg i do6wiadczenie daj4ce rgkojmig prawidlowego wykonywania obowi4zk6w
dyrektora;
3) posiada co najmniej pigcioletni star2 pracy na stanowisku kierowniczym albo ukofczone
studia podyplomowe na kierunku zarz4dzanie i co najmniej hzyletni sta;i. prucy1,
4) nie zostala prawomocnie skazana za przestgpstwo popelnione umySlnie.

5.

Kandydaci zglaszaj4cy sig do konkursu skladaj4:

1) podanie o prryjgcie na stanowisko Dyrektora Zakladl Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w N,omiry;
2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej opis powinien jasno wskazywa6

-

na spelnienie warunku dotycz4cego starzu pracy;

3) dokumenty stwierdzaj4ce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
stanowiska;

danego

4) inne dokumenty, kt6re kandydat runa zz niezbgdne dla potwierdzenia spelnienia warunk6w
konkursu w szczeg6lnoSci potwierdzajqce dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) informacjg o kandydacie z Krajowego Rejestru Kamego opatrzon4 dat4 nie wczedniejszq niZ

miesiqc przed dniem zgloszenia do konkursu;

oSwiadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczolego wobec niego zakazu
zajmowania stanowiska kierownika podmiotu lecmiczego niebgd4cego przedsigbiorc4;
7) o5wiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicmych posiadaniu pelnej
zdolnoici do czynnoSci prawnych oraz 2e nie zostal wydany wzglgdem niego z*az pelnienia
funkcji kierowni crych zwiqzanych z dysponowaniem Srodkami publicznymi;
8) oSwiadczenie kandydata, 2e nie byl skazany za pzestgpstwo popelnione umySlne;
9) o6wiadczenie o wyra:Zeniu zgody na przetwarzanle danych osobowych zawartych
w dokumentach skladanych w zwi4zku z konkursem, dla potrzeb niezbgdnych dla jego

6)

i

rcalizacji i dokumentacji, zgodnie rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
z przetwuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzEdzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L
nr ll9 204.05.2016 r., s.1 z p6ir,. zn.), po zapoznaniu sig z klauzulq informacyjn4;
10) koncepcjg pracy na stanowisku Dyrektora ZPOZ w N-omiry na najbli2sze 3 lata.
OSwiadczenia wymienione w pkt 6-9 starrcwi4 zal4czrrik do niniejszego ogloszenia.

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt 3 i 4, mog4 byd skladane w formie kopii, kt6re powinny
byd podwiadczone za zgodnoS6 z oryginalem, przy czym poSwiadczenie mo2e byi dokonane
przez kandydata. Na pro6bg komisji konkursowej lub ZarzEdl Powiatu tr omZyriskiego
kandydat jest obowiqzany przedstawi6 oryginaty dokument6w.

6.

Miejsce i termin skladania dokument6w:

1)

Wymagane dokumenty nale4 21046 na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szosa
Zambrowska 1127,18-400 N,omia, w zamknigtej kopercie, w terminie do 16 paZdziernika
2020 r. (za termin zlolenia dokument6w uznaje sig datg ich lvplylvu do Starostwa
Powiatowego w Lomzy).
2) Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imig i nazwisko, adres, numer telefonu
kontaktowego oraz adnotacjg,fonkurs na stanowisko Dyrehora Zakladu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w tr omi".

7.

Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgloszonych kandydatur:
1) Rozpatrzenie zgloszonych kandydatur nastqpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w tr om2y
w terminie do l4 dni od dnia uplywu terminu zglaszania kandydatur.
2) O wyuraczonej dacie i miejscu rozpatrzeria zgloszonych kandydatur, kazdy kandydat
zostanie powiadomiony indywidualnie.
3) O wynikach konkursu kandydaci biorqcy w nim udzial, zostan4 powiadomieni pisemnie
przez Zarzqd Powiatu tr-om2yriskiego, w terminie 14 dni od ostatniego posiedzenia komisji
konkursowej.

8.

Inne informacje:
1) W przypadku wyboru kandydata, kt6ry wykonuje zaw6d medyczny, mo2e on udzielai
Swiadczeri zdrowotnych na zasadach bkredlonych w art. 47 ust.1 u.d.l.
2) Kandydat, z kt6rym zostanie nawi4zany stosunek pracy, nie moze podejmowad innego
zatrudnienia bez wyrazonej w formie pisemnej z4ody ZarzqdttPowiatu Lom2yriskiego.

9.

Klauzulalnformacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 tozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
227 kwielnia20l6 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L nr I l9 z 04.05.2016 r.,
s.l z p6in. zm.) informuje sig, ze:

l)

Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie postgpowania
konkursowego jest Starosta tr omzyriski z siedzib4 w \-omiry, ul. Szosa Zambrowska

2)
3)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@powiatlomzynski.pl.

1127.

Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lomiry (dalej: Dyrektor ZPOZ w N,omLry).
4) Podstawq prawnq przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie
jest niezbgdne do wypelniania obowiqzku prawnego ci4iqcego na administratorze)
oraz $ 12 ust. 3 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niekt6re stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebgd4cym przedsigbiorc4 (Dz. lJ.22018 r. poz.393 i 22019 r. po2.2024).
5) Podanie danych osobowych przez osoby aplikujqce na stanowisko Dyrektoru ZPOZ
w Lomzy jest wymogiem ustawowym.
6) Osoby aplikuj4ce na stanowisko Dyrektoru ZPOZ w Lomiry posiadaj4:
a) prawo dostgpu do przetwarzanych danych osobowych,

b) prawo do sprostowania przetwarzanych danych osobowych;
c) prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie nastgpuje w celu wywiqzania si9 z obowi4zku wynikajqcego z przepisu prawa;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.
7) Obiorcami danych os6b aplikuj4cych na stanowisko Dyrektora ZPOZ w LomZy bgdzie
Komisja Konkursowa powolana uchwal4
XYIIlll2/2020 Rady Powiatu
tr omzyriskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakladu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Lomfi, organy Powiatu l-om2yriskiego oraz Starostwo Powiatowe
w tr om2y.
8) Dane osobowe os6b aplikuj4cych nie bgd4 przekazywane do pafistwa trzeciego
lub organizacj i mi gdzynarodowej.
9) Dane osobowe os6b aplikuj4cych b9d4 przetwarzane przez okes niezbgdny
do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikaj4cy z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
oraz przepis6w wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
10) Administrator danych osobowych nie bgdzie podejmowal decyzji
spos6b
zautomatyzowany, w tym decyzji bgdqcych wynikiem profilowania.
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