
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA 

REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. WŁADYSŁAWA 

BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU. 

 

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku  

o działalności leczniczej (tj. z dnia 9 listopada 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 2190, ze zm.)  

w zw. z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie 

sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

nie będącym przedsiębiorcą (tj. z dnia 1 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 393, ze zm.) oraz 

w oparciu o przyjęty przez Komisję Konkursową Regulamin Przeprowadzenia Konkursu  

na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego  

im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Dyrektor Szpitala ogłasza konkurs na 

wyłonienie Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. 

Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. 

 

I. NAZWA I ADRES PODMIOTU LECZNICZEGO: 

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Ludwika 

Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz. 

 

II. INFORMACJA O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH  

O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I EKONOMICZNYM PODMIOTU 

LECZNICZEGO: 

 

Wszystkim kandydatom udostępniane są jednakowe materiały, tj: 

 

1. Statut Szpitala, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIII/2/2017 Rady Miejskiej 

Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Regionalnemu 

Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 

(Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom  

z 2017 roku poz. 533 z późn. zm.), który jest dostępny na stronach: 

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2017/533/akt.pdf 

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2018/6337/akt.pdf 

 

2. Regulamin organizacyjny Szpitala, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 23/2018 

Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w 



Grudziądzu  

z dnia 15 lutego 2018 r., który jest dostępny na stronie: http://bieganski.org/pl/listb/2. 

 

III. STANOWISKO OBJĘTE KONKURSEM: 

 

1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym  

im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. 

2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. 

3. Wymiar czasu pracy: pełny etat. 

 

IV. WYMAGANIA: 

 

1. Wymagania podstawowe dla kandydata na stanowisko objęte konkursem: 

a. posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza w RP, 

b. posiadać tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty, 

c. posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, 

d. posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie. 

2. Wymagania dodatkowe dla kandydata na stanowisko objęte konkursem: 

a. umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem,  

b. komunikatywność oraz kreatywność,  

c. zdolności menadżerskie.  

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW 

DOKUMENTÓW  

 

1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie dokumentów poświadczone za zgodność  

z oryginałem należy składać osobiście w sekretariacie Dyrektora Szpitala lub pocztą 

(decyduje data wpływu oferty do Szpitala) w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach na 

adres:  

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny  

im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu  

ul. Ludwika Rydygiera 15/17, pok. nr 108. 

 

2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu 

kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora  

ds. Lecznictwa”. 

3. Oferty należy składać do 03.02.2020 r. do godziny 10
00

. 



 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

Kandydat na stanowisko konkursowe winien przedstawić następujące dokumenty: 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska (prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające staż pracy), 

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata, 

5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa 

wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko, 

7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym 

wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

8. oświadczenie o stanie zdrowia. 

 

VII. PRZEWIDYWANE MIEJSCE ORAZ TERMIN ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH 

KANDYDATUR: 

 

1. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur i rozstrzygnięcia Konkursu: Regionalny 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. 

2. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur i rozstrzygnięcia Konkursu: do 30 dni od 

dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń, określonego w punkcie V. 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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 informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Biorącego jest Regionalny Szpital Specjalistyczny 

im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Ludwika Rydygiera 15/17., 

email: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org. W sprawach z zakresu ochrony danych 

osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

e-mail: inspektor@bieganski.org 

mailto:sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
mailto:inspektor@bieganski.org


2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru na 

stanowisko objęte konkursem. 

3) 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. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia. 

5) Odbiorcą danych będą podmioty przez administratora danych osobowych oraz komórki 

organizacyjne realizujące obsługę informatyczną i archiwizację. 

6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a  w przypadkach 

przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Państwa danych. 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7) Podanie danych osobowych we wskazanym zakresie jest dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości udziału w postępowaniu 

konkursowym.   

8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania   

decyzji ani profilowania.  

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano na stronie www.bieganski.org, Regionalnego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, udostępniono na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.  

 

http://www.bieganski.org/

