
Zarz4dzenie nr 553/2020

Burrnistrza Miasta i Gxniny Ogrodzieniec

z qlnia 28 linca 2020 roku

w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zal<ladu Opieki Zdrowotnej w Ogrodziericu"

Na podstawie afi. 30 ust.2 pkt.5 ustarvy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dz.U. 22020r. poz.
713) oraz art.49 ust.1 pkt.1 i ust.2 oraz 46 ustawy zdnta15 kwietnia20l1r. o dzialalnoSci leczniczej (tj. Dz.U.
z 2020r. poz.295 ze zm. poz. 567) w zwi4zku z g 9 rozporz,qdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lulego 2012r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niekt6re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebgd4cymprzedsigbiorc4(t.i.Dz.U. z2018r.poz.393z,ezm.Dz.IJ.z2019r.poz..2024)

' zaYz4dzam, co nastgpuje:

$1

1. Oglaszant konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakladu

Opieki Zdrowotnej w Ogrodziericu.

2. TreS6 ogloszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego

Zakladu Opieki Zdrowatnej w Ogrodziet'rcu stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego

zarz4dzenia.

$2

TreSi ogloszenia o konkursie zostanie udostgpniona na stronie podmiotowej BIP Urzqdu

Miasta i Gminy w Ogrodziensu araz podana do wiadomodci w spos6b zryczajowo przyjEty

w siedzibie Samodzietrnego Publicznego Z,al<tadu Opie{<i Zdrowotnej w Ogrodziericu.

$3

Wykonanie Zarz4dzenia porvierzam Przewodniczqcemu Komisji Konkursowej powolanej

uchwal4 nr X-XV12351207,A Rady Miejskiej w Ogrodzieflcu z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie powolania Koniisji Konkursowej w celu przeprowadzeniakonkursu na stanowisko

dyrektora Samodzieinego Fublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Ogrodziericu.

$4
1*

Zarzqdzeme wchoclzi r,t'2ycie z drdenl pt:dpisania.



Zal4czniknr I

do Zar z4dzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Ogrodzieniec nr 553/2020

Burmistrz Miasta i Grniny Ogrodzieniec oglasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZlakJadu Opieki Zdrowotnej
w Ogrodzierficu Plac WolnoSci 23

Postgpowanie konkursowe prowadzi siE na podstawie afi.49 ust.li 46 ustawy z dnia 15

kwietnia 207h. o dzialalnoSci leczniczej (t.5. Dz.U. z 2020r. poz.295 ze zm. poz. 567),

zuwzglgdnieniem rczporzqdzenia MinistraZdrowiaz dnia 6 lutego 20I2r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niekt6re stanowjska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebgd4cym przedsigbiorc4 ( tj.. Dz.U. 22018r. poz.393 ze zm.Dz.U. z20l9r. po2.2024) .

1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora mohe przystqpif
okreSlone w art.46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 20ll r.
jednolity Dz.U. 22020 r., paz.295 ze zm.poz. 567):

posiada wyksztalce nie wy Zsze;

posiada wiedzg i doSwiadczenre daj4ce rgkojmig

obowiazk6w kierownika;

osoba, kt6ra spelnia wymogi
o dzialalno Sci leczniczej (tekst

prawidlowego wykonywania

posiada co najmniej pigcioletni staL pracy na stanowisku kierowniczym albo

ukofczone studia podyplomowe na kierunku zaru4dzanie i co najmniej trzyletni staL

pracy;

nie zostalaprawomocnie skazan a za przestgptstwo popelnione umySlnie.

2. W).,rnagania dodatkowe: 
q

1) znajomoSi przepis6w ustawy a dzialalno$ci lecznicz e1 oruzprzepis6w wykonawczych,
2) znajomoSd przepis6w prawnych dotyczqcych zwod6w medycznych,
3) znajomoS6 przepis6w z zal<resu finans6w publicznych oraz (twiadczeh opieki

zdrowotnej fi nansowan y ch ze Sro dk6w publicznych,
4) znajomoSd Prawa z,amlwien publicznych oruz Kodeksu pracy,
5) znajomo36 przepis6w ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
6) umiejgtnoSf zarzEdzania personelem, odpowiedzialnoSd, dokladnoSd, dyspozycyjnoSd,

wysoka kultura osobista,
7) umiejgtnoSc ndzenia sobie w sytuacjach stresuj4cych i pod presj4 czasv,
8) umiejgtno5i motywowania prlyownik6w i egzekwowania poleceri.

2. Kandydaci zglaszalqcy sig do konkursu powinni zloLy(, dokumenty zgodne z $ 12

Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia " 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu

przeprowadzama konkursu na niekt6re stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym

niebgd4cym przedsigbiorc4 (tekst j ednolity Dz. U . 2 2018 r., po2.393 ze zm.Dz. U . 2 2019



a
J.

r.poz 2024). Kserokopie dokument6w powinny byd potwierdzone za zgodnoSd

z oryginalem. Potwierdzeme mohe byi dokonane przez kandydata.

Ponadto kandydaci powinni zloZyc:

zaswiadczenie o stanie zdrovtia potwierdzaj 4ce brak przeciwwskazah do zatrudnienia

na stanowisku DyrektoraSP ZOZ

oSwiadczenie wryruZaj4ce zgodE na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji

oSwiadczenie o prowadzeniu/nieprowadzeniu dzialalnodci gospodarczej oraz

gotowoSci zaprzestania jej prowadzenia z chwilq objgcia stanowiska Dyrektora SP

ZOZ,

koncepcjq funkcjonowania SP ZOZw Ogrodziericu

Oferty w zamkniEtej kopercie, opisane imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkanra,

numerem telefonu kontaktowego orc:z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zal<Ladu OpiekiZdrowotnej w Ogrodziericu Plac WolnoSci

23" naIe?y skladad w sekretariacielJrzEdu Miasta i Grniny w Ogrodziefrcu w terminie do

7 sierpnia 2020 r. Oferty mogQ takhe zostad przeslane poczt1 - listem poleconym

w terminie uylei okreSlonym. Decyduje data wplywu przesylki do urzgdu. Otwarcie

zlohonych ofert nast4pi w dniu 10 sierpnia 2&2A r"

Komisja konkursowa przeprowadzi postgpowanie w dw6ch etapach: wstgpna ataliza
ofert, rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rczm6w kwalifikacyjnych kandydaci

spelniajqcy wszystkie wymagania zawarte w ogloszeniu zostanq powiadomieni

indywidualnie.
Materialy informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznp SP ZOZ
w Ogrodziencu oraz informacje o konkursie molna uzyskad w Sekretariacie Urzgdu
Miasta i Gminy Ogrodzieniec , Tel. 32 67 A9 712:

Przewidywany termin i miejsce rczpatrz,enia zgtoszonych kandydatur - 30 dni od dnia

otwarcia ofert"Uruad Miasta i Gminv Osrodzieniec. Plac Wolno6ci 25.

Klauzula informacvina

Zgodnie zarL.I3 ust. 1iust. 2 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
zprzetwarzaniem danych osobonych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektyvry 95146lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz.
UE L 204.05.2016 r., Nr 119, s. I) zwanego dalej RODO orcz zgodqnaprzetwarzanie
danych osobowych zgodnie z ustaw4 z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1 00 0 z pofln..dfit ), informuj emy, iL:

I. Administratordanych osotrowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych iest Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
42-440 Ogrodzieniec Plac WolnoSci 25, 'z kt6rym mo2na sig skontaktowa6 w sprawach
zwi4zanych z ochron4 danych osobowych, u' nastqpuj4cy spos6b:

1) pod adresem poczty elektronicznej - burmistrz@ogrodzieniec.pl

4.

5.

6.



2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
II. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe bgdq przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdtowotnej w Ogrodziericu Plac
WolnoSci 23 na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia o dzialalnoSci leczniczej oraz
rozporzqdzenia MinistraZdrowraz dnia 6 lutego 2012 t. w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na niekt6re stanowiska kierownicze w podmiocie Ieczniczym niebgd4cym
przedsigbiorc4.

Ill.Odbiorcy danych osobowych.
Dane mog? byi przekazywane lub udostgpniane podmiotom upowaZnionym
na podstawie i w granicach prawa w celu postEpowania konkursowego na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zal<Ladu Opieki w Ogrodziefcu.

lY.Przekarywanie danych osobowych do par{stw trzecich - poza Europejski Obszar
Gospodarcry.

Dane nie bgd4 przekazane do paristwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy
lub organizacj i miEdzynarodowej .

V. Okres przechowywania danych osobowych.
1. Dokumenty ztrohone przez kandydata wybranego w konkursie podlegaj4 wl.qczeniu do akt

osobowych po nawiqzaniu z nim stosunku pracy albo zawarciu umowy cywilnoprawnej.
2. Dokumenty pozostalych os6b s4 odbierane osobiScie przez zainteresowanych lub odsylane

po uplywie j edne go mie si4ca o d zakonczeni a po stgpowania konkursowe go.
VI.Prawa os6b, kt6ne dane dofycz4,w tym dostgpu do danych osobowych.

Na zasadach okreSlonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do 24dania od
administratora:

1) dostgpu do treSci swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunigcia swoich danych osobowych,
4) o granic zenia przetw arzania swoich danych o sobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych, '

a ponadto, posiada PanilPan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaPanilPana
danych.
Nie wszystkie Paristwa Z1dania bgd4 mogly zostac Spelnione. Zal<res przysluguj4cych praw
zaleZy bowiem zar6wno od przeslanek prawnych uprawniaj4cych do przetwarzania danych,
jak i czgsto - sposob6w ich gromadzenia. Poniewd| dane osobowe w lJrzgdzie Miasta
i Gminy w Ogrodziehcu przetwarzane s4 wylqcznie w granicach wskazarrych przepisami
prawa, w wigkszoSci przypadk6w brak jest mo2liwoi;ci realizacji prawa do przenoszenia czy
prawa do usunigcia danych.

VII. Prawo do cofnigcia zgody.
1. Tarn, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyraZenie zgody,

zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyraziI zgody, a w przypadku jej wczesniejszego
wy r azenia, do co fni gci a zgo dy .

2. Wycofanie zgody nie ma wplywu na ptzetwarzanie PanilPana danych do momentu jej
wycoFania.

VUI. Pnawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Gdy uzna Pani/Pan, i2 przetwar4anie Pani/Pana danych osobowych naflrsza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.

IX.Informacja o wymogu/dobrowolnoSei podania danych oraz konsekwencjach
niepodania danych osobowych.

Podanie przez Pana/PaniE danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa i stanowi warunek niezbgdny do uczestnictwa w postgpowaniu



konkursowym na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZaWadu Opieki
Zdrowotnej w Ogrodziericu. Konsekwencj4 niepodania danych osobowych bgdzie odrzucenie
oferty ze wzglEdu na nie spetnienie wymagania formalnego dotyczqcego kompletnoSci
wymaganych dokument6w.

X. Zaatomatyzowane p o dej m owanie decyzj i, profi lowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie bEd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bgd4

r. profilowane.

Burmistrz Miae ta i GminY

ffi"'g,
Anna Pilarflk


