
C 	centrum medyczne 
DOBRZYŃSKA 

Wojewódzki Zespó ł  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław 

Wrocław, 15 lipca 2020r. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
Dyrektor Wojewódzkiego Zespo łu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzy ńska 21/23, 
50-403 Wroc ław, og łasza konkurs na stanowisko: Zastępcy dyrektora ds. medycznych 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu 0: 

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

• Ustawę  z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia łalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 z pó źn. zm .) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
niebędqcym przedsiębiorcq (Dz. U. 2018r., poz. 393 z pó źn. zm .). 

I. Wymagania niezbędne: 
1) tytu ł  zawodowy lekarza, 
2) tytuł  specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny, 
3) prawo wykonywania zawodu, 
4) co najmniej 8 - letni sta ż  pracy w zawodzie lekarza, 
5) wiedza i do świadczenie gwarantuj ące prawid łowe wykonywanie obowi ązków zastępcy 

dyrektora ds. medycznych. 

II. Wymagania dodatkowe: 
6) Umiej ę tność  sprawnej organizacji pracy i zarz ądzania zespo łem ludzkim. 
7) Komunikatywność  oraz kreatywno ść . 

III. Wymagane dokumenty: 
1) Podanie o przyj ęcie na stanowisko obję te konkursem. 
2) Dokumenty stwierdzaj ące kwalifikacje zawodowe oraz dokument potwierdzaj ący prawo 

wykonywania zawodu. 

3) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej. 
4) Dokumenty potwierdzające wymagany sta ż  pracy. 
5) Inne dokumenty, w szczególno ści potwierdzaj ące dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata. 
6) O świadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska zast ępcy dyrektora ds. medycznych 
w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. 

7) O świadczenie o wyra żeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
postępowania konkursowego, zgodnie z rozporz ądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przep ływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych osobowych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4, 5, powinny by ć  poświadczone za zgodno ść  
z orygina łem, dostatecznym elementem potwierdzaj ącym zgodno ść  z orygina łem jest własnoręczny 
czytelny podpis na kserokopii z adnotacj ą  „za zgodność  z orygina łem". Na pro ś bę  komisji 
konkursowej kandydat jest obowi ązany przedstawić  orygina ły dokumentów. 
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IV. Termin, sposób i miejsce sk ładania dokumentów aplikacyjnych: 

Oferty w zamkni ę tych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym, adresem 
e-mail i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacj ą  na kopercie: „Konkurs 
na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. medycznych WZSOZ.", nale ży składać  w terminie 
do dnia 07 sierpnia 2020r., na adres: Wojewódzki Zespó ł  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, 
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wroc ław. 

V. Miejsce i termin konkursu: 

Postępowanie konkursowe odb ędzie si ę  w siedzibie Wojewódzkiego Zespo łu Specjalistycznej Opieki 
Zdrowotnej, ul. Dobrzy ńska 21/23, 50-403 Wroc ław; Sekretariat Dyrektora WZSOZ, pok. 420 
Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 10 sierpnia 2020r., godzina 12:00 
Materia ły i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym WZSOZ, mo żna uzyskać  
osobi ście w Dyrekcji Wojewódzkiego Zespo łu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzy ńska 
21/23, 50-403 Wroc ław. 
Ostateczne rozstrzygni ęcie konkursu nast ąpi w terminie do dwóch miesi ęcy po upływie terminu 
przyjmowania zg łosze ń . 
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Klauzula informacyjna w zwi ązku z przeprowadzanym konkursem 

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych WZSOZ 

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 zwi ązku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/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 siedzib ą  przy ul. Dobrzy ńskiej 2 1/23, 50-403 Wroc ław. 

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

Danych. Kontakt: iodwzsoz.wroc.pI, tel: 71 77 47 792. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ędą  w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego 

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych WZSOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia 

z dnia 20 lipca 201 Ir. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 

rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nieb ędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 r., 

Nr 151, poz. 896), Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzia łalności leczniczej (Dz. U. 2020r., poz. 295 

z późn. zm .), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nieb ędącym 

przedsiębiorcą  (Dz. U. 2018r., poz. 393 z późn. zm .) oraz w celu archiwizacji dokumentacji 

przeprowadzanego postępowania konkursowego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą  członkowie komisji konkursowej powołanej w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zast ępcy dyrektora ds. medycznych 

WZSOZ, jak również  upoważnieni pracownicy WZSOZ. 

5. Przys ługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, 

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane nie krócej ni ż  5 lat od zako ńczenia roku, w którym 

zosta ło przeprowadzone postepowanie konkursowe. 

7. 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 obowiązujące 

przepisy prawa. Dane kontaktowe Urz ąd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-1 93 Warszawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z powołanymi przepisami 

prawa na podstawie, których przeprowadzane jest post ępowanie konkursowe. Nieudostępnienie ich 

wiąże się  z niemożnością  wzięcia udzia łu w postępowaniu konkursowym. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj ą  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
DYREKTOR 

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