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Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
o g ł a s z a  k o n k u r s  n a  s t a n o w i s k o  

KKiieerroowwnniikkaa  
ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkiieeggoo  CCeennttrruumm  PPssyycchhiiaattrriiii  ww  MMoorraawwiiccyy    

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t.j.Dz.U.2018.393) oraz  
w oparciu o regulamin konkursu, który został przyjęty przez Komisję Konkursową. 

I  Nazwa i adres podmiotu leczniczego: 
 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii  
 ul. Spacerowa 5; 26- 026 Morawica 
II  Stanowisko objęte konkursem: 
 Kierownik Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 
III  Wymagane kwalifikacje kandydata: 

1. wykształcenie wyższe, 
2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania 

obowiązków kierownika,  
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo 

ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni 
staż pracy, 

4. nie został/a prawomocnie skazany/a  za przestępstwo popełnione umyślnie. 
IV  Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają: 
 

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
2. dyplom ukończenia studiów wyższych, 
3. dokument potwierdzający ukończone studia podyplomowe na kierunku 

zarządzanie w przypadku trzyletniego stażu pracy. 
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje 

zawodowe kandydata,  
5. świadectwa pracy  lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,  
6. opisany i podpisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ( CV ), 
7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie 

wcześniej niż miesiąc  przed dniem zgłoszenia do konkursu, 
8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu 

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia 
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w celach przeprowadzania postępowania konkursowego, 

10. klauzulę informacyjną z art.13 RODO, która stanowi załącznik do ogłoszenia. 
 
Kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4 powinny być poświadczone za 
zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez 
kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat 
obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów. 



 
V  Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: 
 
Dokumenty należy złożyć w terminie 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia  osobiście 
lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego nadania przesyłki) w zamkniętych kopertach 
na adres: 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

                                               Departament Ochrony Zdrowia 
                                        Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce 
 

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu 
kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy”. 

 
VI  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 

Do 20 dni od  upływu daty składania dokumentów. 
 

Każdy kandydat na stanowisko objęte konkursem ma możliwość zapoznania się 
z dokumentami o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Świętokrzyskiego 
Centrum Psychiatrii w Morawicy w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3;      
25-516 Kielce pok.228 budynek C-2. 
 
Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania. 
 
O terminie i miejscu rozpatrzenia kandydatur zgłoszonych do konkursu, kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do ogłoszenia  
o konkursie na stanowisko Kierownika 

 Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO 
( RODO – rozporządzenie 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 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –RODO) 

w ramach konkursu na stanowisko Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  
z siedzibą: ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
tel. (41) 342-15-30 
fax: (41) 344-52-65 
adres e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl 

 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@sejmik.kielce.pl lub kierując korespondencję na adres administratora 

wskazany w pkt 1 powyżej. 

Szczegółowe dane kontaktowe Inspektora ochrony danych są dostępne w: Biuletynie 

Informacji Publicznej – www.bip.sejmik.kielce.pl w zakładce RODO 

Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy 

RODO. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko  

Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz przechowywania 

dokumentacji zgodnie z okresem wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który 

UMWŚ zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.160 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j.Dz.U.2018.393),  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych nie będą, podmioty inne, niż upoważnione  

na podstawie przepisów prawa. 
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5. Przysługuje Pani/Panu prawo:  
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania ( czego nie można interpretować jako 

możliwość uzupełnienia dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie), 
żądania ich usunięcia i żądania ograniczenia ich przetwarzania; 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 
na zasadach określonych w RODO. 
 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami 
prawa. 

 
 

 
Potwierdzenie faktu zapoznania się z klauzulą: 
 
 
 
 
 

             ……………………………………………………………….. 

                      / czytelny podpis kandydata zgłaszającego się do konkursu/ 

 

 
 
 
 
 


