
 

 

Dyrektor 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA 

ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg 

 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Przełożonej Pielęgniarek  

w Centrum Rehabilitacji Rolników  KRUS NIWA  w Kołobrzegu 

 

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronie Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego  

tj. www.krus.gov.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA  

tj. www.niwa.info.pl i wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA 

w Kołobrzegu. 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu 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 tj.). 

 
1. Do udziału w konkursie zapraszam osoby spełniające następujące wymagania: 

• posiadające tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji  
i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 3 letni staż pracy  
w zawodzie, 

lub  

tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej 
zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie 
medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej 
dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 3 letni staż pracy w zawodzie, 

lub  

licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania – 5 letni staż pracy w zawodzie, 

lub  

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania – 6 letni staż pracy 
w zawodzie; 

• posiadające prawo wykonywania zawodu. 

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

• opisany przebieg pracy zawodowej, 

• dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,  
w tym dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu oraz dokumenty 
potwierdzające staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), 

• inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; kopie 
powyższych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie 
może być dokonane przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany 
przedstawić oryginały dokumentów, 
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• 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, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania 
postępowania konkursowego na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS NIWA w Kołobrzegu. 

3. Kandydaci składają oryginały dokumentów lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego 
ofertę kserokopie tych dokumentów. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić 
oryginały dokumentów. 

4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu mogą otrzymać do wglądu jednakowe dla wszystkich materiały 
informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA 
w Kołobrzegu, bezpośrednio w Sekretariacie w siedzibie Centrum, ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg,  
tel. 94 355 20 10, w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00. 

5. Przełożona Pielęgniarek będzie zatrudniona w CRR KRUS NIWA na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie 
wg obowiązującego w Centrum Regulaminu wynagradzania. Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia  
wg Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania i właściwych przepisów obowiązujących w Centrum. 

6. Oferty z pełną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko 
Przełożonej Pielęgniarek w CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu” osobiście w Sekretariacie Centrum 
lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA   

ul. C. K. Norwida 3 

78-100 Kołobrzeg 

w ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godz. 14.35 (liczy się data 
wpływu do Sekretariatu CRR KRUS NIWA). 

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

7. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od upływu terminu składania ofert.  
O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie.  
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA,  
ul. C. K. Norwida 3, 78-100 Kołobrzeg. 

8. Koszty udziału w konkursie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego  

na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek  

w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu 

 

Zgodnie z 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) – zwanego dalej RODO - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu informuje, 

że:  

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego NIWA z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. C. K. Norwida 3,  

78-100 Kołobrzeg, reprezentowane przez Dyrektora Centrum, tel. 94 35 520 10, fax. 94 35 520 11,  

email: crrkolobrzeg@krus.gov.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Inspektorem ochrony danych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA jest Pan Józef Skrzypczak,  

z którym można kontaktować się pod adresem email iod@niwa.info.pl lub korespondencyjnie na adres 

Administratora danych osobowych. 

3. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania: 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego  

na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018, 

poz. 2190 z późn. zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu 

na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 393). 

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: 

Podanie danych przetwarzanych w postępowaniu konkursowym ma charakter dobrowolny. 

5. Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Konsekwencją niepodania danych osobowych zamieszczonych w ogłoszeniu o konkursie będzie odrzucenie 

oferty i brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym. 

6. Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 

zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

7. Prawo dostępu do danych osobowych: 

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

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku danych przetwarzanych  

na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Prawo do sprzeciwu: 

Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać,  

że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 

wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
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9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  

 

 

 


