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Zarząd Powiatu Radomszczańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRO FAMILIA W RADOMSKU

ul. ARMII KRAJOWEJ 34

Na podstawie art. 49 ust.l pkt l, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.
z 2018 r., poz.2190 ze zm.) oraz § 4 ust.l pkt.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2018r., poz.393) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILlA w Radomsku
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 34.

l. Nazwę i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO
FAMILIA w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Armii Krajowej 34.
2. Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można
uzyskać na stronie: biuletyn informacji publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
PRO FAMILIA w Radomsku www.spzoz-radomsko.pl
3. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA
w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Armii Krajowej 34.
4. Wymagane kwalifikacje od kandydatów: wymagania zgodne z art. 46 ust.2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) tj. wykształcenie wyższe,
posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków kierownika
(dyrektora), posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie
studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, brak prawomocnego
skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Wymagane dokumenty od kandydatów:

l) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument
potwierdzający to prawo;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem,

przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub
komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6) informacja z Krąjowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniej niż miesiąc przed dniem
zgłoszenia do konkursu;

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub
zakazu zajmowania określonego stanowiska;

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PRO FAM1LlAw Radomsku

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z adnotacją "Konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34 , z podaniem
imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego, w terminie 30 dni od daty opublikowania
ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22, Biuro
Obsługi Klienta, w godzinach 7.30-15.30 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego
w Radomsku).

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - w ciągu dwóch miesięcy od upływu
terminu składana ofert, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko, ul. Leszka
Czarnego 22



l. Beata Pokora
2. Jakub Jędrzejczak
3. Ewa Gajzler



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Powiatu Radomszczańskiego z
siedzibą w Radomsku przy ul. Leszka Czarnego 22,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@radomszczanski.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego naboru na podstawie
przepisów prawa pracy ( art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.) oraz wyrażonej
zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa
oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RaDO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa,

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych

9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przępisy prawa, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

10. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa wart. 9 ust. 1 RaDO oraz inne dane
niż określone wart. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. prosimy o dołączenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych.


