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Wrocław, 07.10.2019r. 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Dyrektor Wojewódzkiego Zespo łu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23  we Wroc ławiu, 
w porozumieniu z Dolno ś ląską  Okręgową  Radą  Pielęgniarek i Po łożnych we Wroc ławiu, ogłasza konkurs 
na stanowisko: Prze łożonej Piel ęgniarek. 

• Kandydaci na w/w stanowisko winni posiada ć  kwalifikacje zgodne z: Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nieb ędqcych przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). 

• Rozporz ądzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016r., poz. 2218) - 4 ust. 11/. 

Kandydaci proszeni są  o składanie dokumentów okre ś lonych w § 12 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. 2012r., poz. 182, zm. Dz.U. z 2018r. poz. 393) w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na dane stanowisko tj. 

1) Podanie o przyj ęcie na stanowisko obj ę te konkursem. 

2) Dokumenty stwierdzaj ące kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci 

na stanowiska, z którymi wi ąże si ę  posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzaj ący 
to prawo. 

UWAGA! Dokumenty wskazane powyżej, muszą  być  złożone w oryginale lub w odpisach po świadczonych 
za zgodność  z orygina łem przez notariusza. 

3) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej. 

4) Inne dokumenty, w szczególno ści potwierdzaj ące dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. 
- Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny by ć  po świadczone za zgodno ść  z orygina łem, przy czym 
po świadczenie mo że być  dokonane przez kandydata. 
UWAGA! Na prośbę  właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowi ązany przedstawi ć  
orygina ły dokumentów. 

5) O świadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania 

okre ś lonego stanowiska 

6) Oświadczenie kandydata, że wyra ża zgod ę  na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania 
postę powania konkursowego na dane stanowisko. 

Dokumenty, o których mowa wy żej, kandydaci zg łaszaj ący si ę  do konkursu w terminie okre ś lonym w § 9 ust. 1 
pkt.5 Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb ędqcym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r. poz. 182, z pó źn. zm . 
Dz.U. z 2016r. poz. 1957) tj. nie krótszym ni ż  10 dni od daty ąpjikowania (tj. do 21.10.219r.) ogłoszenia na adres: 

Wojewódzki Zespó ł  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzy ńska 2:1,23, 50-403 Wroc ław 
• Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imi ę  i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, 

a tak że ad notacj ę  o tre ści Konkurs na stanowisko: Prze łożonej 
Pielę  gniarek" 

• Przewidywany 	termin 	i 	miejsce 	rozpatrzenia 	zgłoszonych 	kandydatur: 	pa ździernik 	2019r./ 
siedziba: Dolno ś l ąska Izba Piel ęgniarek i Po łoż nych we Wroc ławiu, ul. Powsta ń ców Ś l ąskich 50. 

Materia ły i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego mo ż na uzyska ć  
w Dyrekcji Wojewódzkiego Zespo ł u Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrz 	21/23 we Wroc ławiu. 

DYREKI OR 
Wojewódzkiego .espobJ 

	

S 	cznej O e i Zdro 

1ę .7e kto r WZSOZ 

* 
4 ust. 11: piel ęgniark ą  oddzia łową  szpitala wymienionego w ust. 1 i 2 powinna być  piel ęgniarka, która uko ń czyła specjalizacj ę  

w dziedzinie piel ęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki" - tylko w przypadku stanowiska Piel ęgniarki Oddzia łowej 
Oddzia łu Anestezjologii i intensywnej terapii. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 

z dnia 27.04.2016r, w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informuj ę , iż  

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Zespó ł  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 

zwany dalej WZSOZ, z siedzibą  przy ul Dobrzy ńskiej 21/23, 50-403 Wroc ław. 

2 W Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, zosta ł  wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych. Kontakt: iod@wzsoz.wroc.pl , tel. 71 77 47 792 

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ęd ą  w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy 

na jakie z łożył/a Pani/ Pan okre ś lone dokumenty i/lub też  w celu przysz łych rekrutacji na podstawie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w okre ś lonym w zgodzie celu 

4 Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji 

wype łnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c R000 

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu WZSOZ na podstawie art 6 ust 1 lit f RODO 

5 Odbiorcami Pani/Pana danych b ędą  wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowi ązujących 

przepisów prawa. 

6. Przys ługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do tre ści swoich danych, sprostowania swoich danych, 

zmiany swoich danych, usuni ęcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania zgodnie z obowi ązującymi przepisami prawa 

7 Pani/Pana dane osobowe b ędą  przechowywane do czasu zako ńczenia rekrutacji na stanowisko, 

na które Pan/Pani aplikowa ł/a, lub do czasu cofnięcia zgody w zakresie w jakim zosta ła ona udzielona. 

a w przypadku zgody na przysz łe rekrutacje przez okres nie d ł uży niż  6 miesięcy od złozenia przez 

Pana/Panią  dokumentów.  

8 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz ących, narusza obowi ązujące 

przepisy prawa Dane kontaktowe Urząd Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne Nieudostępnienie ich wi ąze się  

z niemożnością  wzięcia udzia łu w rekrutacji. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. w tym 

profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane nie będą  przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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