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UCHWAŁA NR 62512022

ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 4 marca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Matki
i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art, 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorządzie powiatowy
(Dz. U. z 2020 r. poz, 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) i aft. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 202l r. poz, 7ll, 1773 i 2120)
oraz § 4 ust. 1 pkt 3, § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmio cie!ęcznlczym niebędącym
przedsiębiorcą (Dz. U. z 202l r., poz. 430) oraz Uchwały Nr XLV|IBL1DZ Rady Powiatu
W Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2l lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dzięcka
w Piotrkowie Trybunalskim

zarzqd powiatu w piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosęvelta 3 zwany dalej ,,konkursem".

§ 2.1.Projekt ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Matki
i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim został opracowany i przyjęty przęz komisję konkursową
powołaną Uchwałą Nr XLVII/325122 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia21.02.2O22r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego
Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim określa ogłoszenie
o konkursie.

3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. TreŚÓ ogłoszenia o konkursię zamięszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej
StarostwaPowiatowegowPiotrkowieTrybunalskimwnastronie
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskirn www.pcmd,pl w zakładcę
konkursy lnaboryl zamówienia oraz podaje do wiadomości w sposób zvłyczajowo przyjęty
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalsklm oraz Powiatowym Centtum Matki
i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Piotrkowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

-Ę
dr Piotr Wojtysiatt-\



Załącznik do Uchwały Nr 62512022

Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 4 marca2022 roku

Zarząd Powiatu
w Piotrowie Trybunalskim

ogłasza koŃurs na stanowisko

DYREKTORA

Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalskio ul. Roosevelta 3

zarząd powiatu w piotrkowie Trvbunalskim na stanowisko obięte procedura konkursowq

poszukuie osobv, która:

1. posiada wyksźałcenie wyższe,

ż. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
kierownika,

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierownicrym albo ukończone studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni stażpracy,

4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

wvmagania pożądane

. preferowane wyksźałcenie medyczne;

o dobra znajomość ryŃu usług medycznych i systemu ochrony zdrowia;

. znajomość zagadnieńdotyczącychdziałalności podmiotówlecznicrych;

o doświadczenie w podejmowaniu strategicznych decyzji w podmiotachleczniczych.

kandvdaci posiadaiacv wvmagane kwalifikacie powinni orzedłożvć :

L. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stazu pracy (świadectwa pracy,
zaświadczenia wydane ptzez pracodawcę potwierdz ające stuż pracy).

3. Opisany przebiegpracy zawodowej.

4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata.

5. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie
wcześni ej s zą niZ m ie siąc pr ze d dni em zgło szenia do konkursu.



6. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szpitala na najbliższęlata.

7. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny fi nansów publi cznych.

8. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonęgo zakazu wykonywania zawodu,
zawieszęnia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub
zakazu zaj mowania określonego stanowiska.

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych.

10. Oświadczenie o następującej treści: ,,Oświadczam, iżjest mi znana treśó ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2399 z późn. zm) i z dniem objęcia
stanowiska dyrektora szpitalaobowiązują mnte zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy".

11. Oświadczenię o wyrazeniu zgody na przetwarzanię danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związkl z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego
r ea|tzacji i dokumentacj i.

12. Oświadczęnie o zapoznaniu się z k|auzulą informacyjną o warunkach przetwarzania
danych osobowych (wzór w załączeniu).

Kopie dokumentóq o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie moze być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji
konkursowej kandydat j est obowiązany przedstawić oryginały dokumentów

Trvb składania ofert

Ofelfi naleĘ złoĘć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie 14 dni od daty ukazania się
ogłoszenia (decyduje data wpĘwu) na adres: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskimo
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7 z napisem na kopercie: ,,Konkurs na
stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim". Na
kopercie naleĘ równiez umieśció swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. O wyznaczonej dacie
przeprowadzęnia konkursu kńdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie w formie
pisemnej lub telefoni cznej.

Informacje o stanie prawn)rm, organizacyjnym i ekonomicznym Powiatowego Centrum Matki
i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, będą udostępnione do wglądu na wniosek osoby
zainteresowanej.

ProŚbę o materiaĘ można składać na adres: ul. Dąbrowskiego 7, 97_300 Piotrków
Trybunalskim lub na adres mailowy: k.czechowska@powiat-piotrkowski.pl
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KLAUzutA lNFoRMACYJNA

o Przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu naboru kandydatów na stanowisko
dYrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

Dane osobowe kandydatów uczestniczących w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim są przetwarzane zgodnie
z przepisami 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 dyrektywv 95/46/WE (RoDo). W związku
z realizacją w/w rozporządzenia informujemy, że:

1. ADMlNlsTRAToR DANYCH osoBoWYcH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w ramach procesu rekrutacji powiat piotrkowski,
Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą pod adresem ul. Dąbrowskiego 7, g7-3oo piotrków
Trybu nalski tel. 44 732-88_00.

2. lNSPEKToR ocHRoNY DANYCH.

W sPrawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w starostwie powiatowym
w Piotrkowie Trybunalski może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych
Panią Sylwią Tokarską w następujący sposób:

o pod numerem telefonu (44|732-88-09, kom. 78L-555-L47;
o drogą elektroniczną: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl
o pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. PoDSTAWA PRAWNA lCELE PRZETWARZANIA DANYCH osoBoWYcH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, ustawy z dnia 15 kwietnia 20].1 roku o działalności leczniczej, u§tawy z dnia 26 czerwca L974
roku - Kodeks pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie
sPosobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcom.

W przypadku danych osobowych udostępnianych w sposób dobrowolny, których obowiązek nie
wYnika z wyŻej wskazanych przepisów prawa podstawą przetwarzania danych osobowych będzie
zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.oDBloRcY DANYCH osoBoWYcH.

Odbiorcami danych są członkowie komisji konkursowej przeprowadzającej nabór kandydatów na
stanowisko dyrektora Powiatowego centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz organy
i podmioty upoważnione z mocy prawa.

5. oKREs PRZECHoWYWANlA DANYCH osoBoWYcH.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury konkursowej oraz przez
okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.



6. PRAWA osÓB, KTÓRYCH DANE DowczĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od
administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do
przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora
danych, podany w pkt. 1.

7. PRAWo Do coFNlĘclA ZGoDY.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej

cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpĘwu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. PRAWo WNlEslEN|A sKARGl Do oRGANU NADZoRczEGo.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wnieslenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

9. lNFoRMAcJA o WYMoGU / DoBRoWoLNoŚcl PoDANIA DANYCH oRAZ KoNSEKWEN,CJACH
NlEPoDAN|A DANYCH osoBoWYcH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek
niezbędny do uczestnictwa w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Powiatowego
Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych wymaganych przez
przepisy prawa jest dobrowolne i nie stanowiwymogu wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

10. ZAUToMATYZoWAN E PoDEJ MoWAN l E DECYZJ l, PRo Fl LoWAN l E.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.

11. lNFoRMAcJA o PRZEKMAN|U DANYCH osoBoWYcH Do PAŃSTWA TRzEclEGo/oRGANlZAcJl

MlĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną:

M iejscowość, dnia.........


