
 

Ogłoszenie 

 

              Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie, ogłasza 

konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko. 

 

 Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od 

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r., n r. 151, poz.896 )  

 

Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu: 

 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania 

zawodu, dokument potwierdzający to prawo (oryginał dokumentu lub odpis poświadczony za 

zgodność z oryginałem przez notariusza); 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

4) inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata (np. kształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania, znajomość obsługi 

komputera); 

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę 

właściwego podmiotu lub Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić 

oryginały dokumentów; 

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 

wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 

7) kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

dane stanowisko; 

8) pisemna koncepcja pracy i zarządzania podległym personelem na stanowisku Naczelnej 

Pielęgniarki w SP ZOZ w Brzesku. 

 

 Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu 

są do wglądu kandydatów w Dziale Administracji Medycznej w SP ZOZ w Brzesku, ul. 

Kościuszki 68,32-800 Brzesko, 3 piętro. 
  

 Oferty wraz z dokumentami, należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do 20 

dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68, z adnotacją „Konkurs na stanowisko 

Naczelnej Pielęgniarki”, z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do 

korespondencji i numerem telefonu kontaktowego.  

 Przewidywany miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko, lub inne miejsce 

wskazane przez Dyrektora SP ZOZ w Brzesku, do 90 dni od dnia upływu terminu składania 

dokumentów.  

 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie. 

 



 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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), zwane dalej RODO, informuję, iż:  

      1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko. 

2.Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Mikołajek-Burek, III p. 384, tel. 14 6621270, e-mail : 

m.burek@spzoz-brzesko.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacji 

na stanowisko pracy u Administratora objęte konkursem. Podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 221 ustaw z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu Pracy ( Dz. U. 2019 r., poz. 1040 z późn. 

zm.) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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 osobowych) a w pozostałym zakresie na podstawie na 

podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody. 

      4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, a ich podanie jest dobrowolne, 

ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procedury konkursowej na 

stanowisko objęte konkursem, a po zakończeniu procedury dane będą poddane archiwizacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie 

o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej na adres e-mailowy m.burek@spzoz-brzesko.pl  

      7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodny z 

przepisami RODO sposób przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w  

tym profilowaniu. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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) 
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