Zarząd Powiatu w Jaśle
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
I.

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
II.

Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie
prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle są dostępne w Starostwie Powiatowym w Jaśle ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, III piętro, pok. 306, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30,
tel. 13 4486409 ( po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty).
Informacje będą udostępniane wszystkim kandydatom na jednakowych zasadach
i w jednakowym zakresie.
III.

Stanowisko objęte konkursem

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
IV.

Wymagane kwalifikacje kandydata

Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 295 ze zm.) tj.:
1. posiadać wykształcenie wyższe,
2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków dyrektora,
3. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż
pracy,
4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
V.

Dokumenty wymagane od kandydatów
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
stanowiska objętego konkursem ( w oryginale lub kopiach poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez notariusza),
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata ( Dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za

5.
6.

7.

8.

zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez
kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą
nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu,
oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie został względem niego wydany zakaz
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Informacja dodatkowa:
Kandydaci w ramach rozmów indywidualnych prowadzonych przez komisję konkursową
przedstawiają swoją koncepcję zarządzania i strategii rozwoju Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle. W razie potrzeby kandydaci będą mieli zabezpieczone środki techniczne do prezentacji
multimedialnej ( laptop pracujący w systemie Windows 10, pakiet biurowy Office 2013,
rzutnik, wskaźnik laserowy).
VI.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów

Dokumenty należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło,
w terminie do dnia 11 marca 2021r. do godziny 14.30 ( za termin złożenia dokumentów uważa
się datę faktycznego wpływu dokumentów do urzędu).
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego
oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w
Jaśle” .
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po określonym terminie lub zostaną złożone
w niekompletnej formie nie będą rozpatrywane.
VII.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, w tym przeprowadzenia indywidualnych rozmów
z komisją konkursową, ustalono na dzień 19 marca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle
ul. Rynek 18, 38-200 Jasło pok. 339 ( III piętro ) o godzinie 12.00.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego
posiedzenia komisji konkursowej. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
- na potrzeby udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szpitala -

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Komisja do
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle, powołana Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/275/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
Dane kontaktowe: Przewodniczący Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - Adam Pawluś, Starostwo
Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego
2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym,
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie udzielonej zgody, zgodnie z § 12 ust. 3 cytowanego wyżej
rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu
konkursowym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych
obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych uniemożliwia Pani/Pana udział w konkursie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie
przepisów prawa. Dokumentacja konkursowa po zakończeniu konkursu będzie przekazana do
Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, gdzie będzie przechowywana zgodnie
z nadaną kategorią archiwalną B5 z wyjątkiem protokołu postępowania konkursowego, który będzie
przechowywany wieczyście.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Starostę Jasielskiego, przy użyciu poczty
elektronicznej: iod@powiat.jaslo.pl lub telefonicznie: 13/4486423

