Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego GRANIT w Szklarskiej Porębie
Ul. Kopernika 14, 58-580 Szklarska Poręba
Tel. 757459804, fax 75717-31-17 email: sekretariat@crrkrus.pl
ogłasza konkurs na stanowisko:
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego GRANIT w Szklarskiej Porębie

1. Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w
podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz.U. z 2018, poz.
393 z późn. zm.)
2) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020
r. poz. 295 z późn. zm.), w szczególności art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust 2
2. Forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy: umowa o pracę, pełny etat
3. Wymagane kwalifikacje kandydata.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w
części I pkt 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca
2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami ( Dz. U. nr 151, poz. 896), oraz w niniejszym ogłoszeniu tj:
1) posiadanie prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2) posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
3) posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie
medycyny (preferowana jest ortopedia i traumatologia, chirurgia);
4) posiadanie co najmniej ośmioletniego stażu pracy w zawodzie lekarza.
4. Wymagania dodatkowe – wiedza i umiejętności związane zarządzeniem
podmiotem leczniczym, w tym:
1) wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących
działalności podmiotu leczniczego,
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,
3) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w innym podmiocie
leczniczym.
5. Wymagane dokumenty.
1) Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
b) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
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c) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
danego stanowiska:
▪ dyplom ukończenia studiów,
▪ prawo wykonywania zawodu,
▪ tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
▪ dokumenty potwierdzające 8-letni staż pracy w zawodzie lekarza (np.
świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
d) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje
zawodowe kandydata;
e) 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,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej
Porębie.
2) Kandydaci składają oryginały dokumentów lub ich kserokopie. Kserokopie
składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z
oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii z
adnotacją: „ za zgodność z oryginałem”. Na prośbę komisji konkursowej
kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej w
CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie, a w szczególności:
• kreuje i ustala program rehabilitacji leczniczej wg obowiązujących
standardów,
• nadzoruje pod kątem prawidłowości i jakości prowadzoną rehabilitację
pacjentów w Centrum,
• kieruje i nadzoruje pracą podległego personelu,
• dba o zabezpieczenie opieki oraz dyżury kadry lekarskiej i pielęgniarskiej,
• odpowiada za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za
prawidłowe sporządzanie harmonogramów stanowiące gwarancję
zabezpieczenia opieki medycznej,
• prowadzi nadzór nad prowadzeniem przez lekarzy dokumentacji medycznej
pacjentów,
• sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych działów w sprzęt
i materiały medyczne,
• kieruje szkoleniami podległego personelu,
• nadzoruje stan sanitarno-higieniczny Centrum,
• rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej,
• analizuje i weryfikuje materiały dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i innych jednostek.
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7. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Zaleca się aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były
jednoznacznie ponumerowane i spięte.
2) W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy
dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez
tłumacza przysięgłego.
3) Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i
numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Centrum Rehabilitacji
Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego GRANIT w
Szklarskiej Porębie”
8. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych
kopertach osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego GRANIT w Szklarskiej Porębie
ul. Kopernika 14, 58-580 Szklarska Poręba
do dnia 14 września 2020 do godziny 15:00 ( liczy się data wpływu do CRR
KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie).
9. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów.
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe
materiały informacyjne. Materiały o stanie prawnym i organizacyjnym CRR KRUS
GRANIT w Szklarskiej Porębie są udostępnione na stronie BIP Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie www.bipcrrkrus.pl.
Informacje na temat sytuacji ekonomicznej Centrum można uzyskać u Głównego
Księgowego Centrum, pok. nr 628, w dni robocze w godz. 1000-1400 (prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny).
10. Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 60 dni
od daty upływu terminu składania ofert.
2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie, ul. Kopernika 14, 58-580
Szklarska Poręba.
3. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą
rozpatrywane.
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4. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych
dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod
uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
5. O terminie otwarcia ofert oraz przeprowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych kandydaci będą poinformowani drogą pisemną oraz
telefonicznie.
6. Informacja o wynikach konkursu będzie przekazana pisemnie w ciągu
14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
11. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie
informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Dyrektor CRR KRUS
GRANIT w Szklarskiej Porębie z siedzibą w 58-580 Szklarskiej Porębie ul.
Kopernika 14.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej
Porębie jest pan Stanisław Włodarczyk- telefon 662006310, e- mail
do@crrkrus.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt a wyżej cytowanego rozporządzenia UE.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie komisji
kwalifikacyjnej.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.
7. Dokumenty kandydata wybranego w postępowaniu konkursowym zostaną
przekazane dyrektorowi Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego GRANIT w Szklarskiej Porębie celem dołączenia
do pracowniczych akt osobowych.
8. Dokumenty pozostałych kandydatów, za wyjątkiem podania konkursowego,
zostaną odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
9. Posiada Pani/Pan prawo do odstępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych- gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych we wskazanym zakresie jest
dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.
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12. W przypadku wygrania konkursu i podpisania umowy o pracę Pani/Pana dane
osobowe staną się z urzędu częścią danych osobowych Pani/Pana jako
pracownika CRR KRUS GRANIT w Szklarskiej Porębie.
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