
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr 38/11/19 

Zarządu Powiatu tatrzańskiego 
z dnia 28 marca 2019 r. 

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego  

ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane  

Wymagania: 

1) wykształcenie wyższe, 

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków dyrektora szpitala, 

3) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia 

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy, 

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem                                       

do korespondencji, 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

stanowiska objętego konkursem, 

3) opis przebiegu pracy zawodowej, 

4) świadectwa pracy z ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany                     

lub wygasł, 

5) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

poświadczone  za zgodność z oryginałem, 

6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą                               

nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu, 

7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji 

objętej konkursem, 

8) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

zajmowania stanowiska objętego konkursem, 

9) koncepcję kierowania i rozwoju Szpitala Powiatowego w Zakopanem 

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych                      

w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych, przez Starostwo Powiatowe                              

w Zakopanem w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji następującej treści: 

 

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych 

przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w tym również adresu e-mail, numeru telefonu, 

mojego wizerunku dla realizacji prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem 

procesu naboru na stanowisko wskazane w niniejszym ogłoszeniu, Zostałem/Zostałam 

poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo               

do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność                     

z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Zakopanem zgodnie                              

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679                               

z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. 

 



Zarząd oczekuje od kandydatów: 

1)  wykazania się wiedzą dotyczącą przepisów oraz zasad regulujących gospodarkę   

finansową służby zdrowia oraz szpitala, 

 

2)  wykazania się wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, 

 

3) wykazania się wiedzą na temat wprowadzania rozwiązań zaradczych w sferze 

organizacyjno – finansowej w sytuacjach kryzysowych, 

4) wykazania się wiedzą w zakresie kontroli i nadzoru w zakresie analityczno – 

finansowym, 

5)  doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym, 

6)  predyspozycji kierowniczych. 

Oferty z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego  

 im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ” należy składać w zamkniętych kopertach 

w: Kancelarii Ogólnej (Dziennik Podawczy ) Starostwa Powiatowego w Zakopanem                  

ul. Chramcówki 15 , 34-500 Zakopane lub przesłać pocztą na powyższy adres w terminie      

do dnia 29 kwietnia 2019 r. w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem 

kandydata oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego. 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 60 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie. 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się ze stanem prawnym, organizacyjnym                                   

i ekonomicznym Szpitala w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów  do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119 str. 1                    

ze zm. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w 

Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, 

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest 

inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 

18-20-23-961 lub e-mail: iod@powiat.tatry.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego 

procesu rekrutacji, 

4. podanie danych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji jest wymogiem ustawowym, 

5. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO podanie dodatkowych danych osobowych jest 

dobrowolne i wymaga Pani/Pana jednoznacznie wyrażonej zgody,  

6. Pani/Pana dane osobowe podane na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji będą 

przechowywane wyłącznie do czasu zakończenia tego procesu, 
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7. w przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody                           

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

8. na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

9. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

10. wyniki konkursu są upubliczniane. Jeśli Pani/Pan wygra postępowanie rekrutacyjne, 

Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, miejscowość) zostaną upublicznione                    

na stronie BIP, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Szpitala 

Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

Zakopane, dnia 28 marca 2019 r.  

 


