


OGŁOSZENIE 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza  

nabór na wizytatorów akredytacyjnych. 
 

1) Celem naboru jest wyłonienie w drodze konkursu 20 wizytatorów - lekarzy do Programu 

Akredytacji Szpitali (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r.  

w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.MZ.2010.2.24)). Nabór ma charakter otwarty  

i konkurencyjny. 

 

2) Postępowanie przewiduje dwa etapy: 

 

Etap I 

 rozmowa kwalifikacyjna 

 

prowadzona przez Komisję Konkursową w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości  

w Ochronie Zdrowia przy ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków. 

 

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą I etap zostaną zakwalifikowani do II etapu. 

 

Etap II 

 udział w 1 przeglądzie akredytacyjnym wyznaczonym przez Ośrodek 

Akredytacji CMJ.  

 

W trakcie wizyty kandydat na wizytatora będzie oceniany przez lidera  

zespołu wizytatorów. Na podstawie tej oceny oraz wyników I etapu postępowania Komisja 

Konkursowa ustali kolejność na liście wyników i podejmie ostateczną decyzję  

o przyznaniu, bądź odmowie przyznania statusu wizytatora w Programie Akredytacji 

Szpitali.  

 

3) W związku z udziałem w naborze Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

nie pobiera od kandydatów żadnych opłat. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu  

zobowiązani są do pokrycia we własnym zakresie kosztów związanych z uczestnictwem 

w przeglądzie akredytacyjnym szpitali (tj. np. kosztów dojazdu, zakwaterowania, 

wyżywienia). 
  

4) Wymogi stawiane kandydatom:  

 aktualnie czynni zawodowo, posiadający prawo wykonywania zawodu i specjalizację 

oraz doświadczenie zawodowe (co najmniej 10 lat pracy w podmiotach leczniczych 

prowadzących działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego), aktualnie zatrudnieni  

w podmiocie leczniczym prowadzącym działalność w zakresie lecznictwa szpitalnego; 

 

 aktualna wiedza medyczna, znajomość regulacji prawnych, dotyczących 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 

 

 znajomość Programu Akredytacji Szpitali, w tym wymogów standardów 

akredytacyjnych; 

 

 komunikatywność; 

 

 asertywność; 



 

 

 

 kultura osobista; 

 

 umiejętność pracy zespołowej. 

 

5) Wymagania dodatkowe: 

 czynny udział w zespołach zadaniowych przygotowujących szpital do akredytacji lub/i 

szkolenia z zakresu poprawy jakości lub/i udział w konferencjach nt. jakości opieki 

zdrowotnej; 

 doświadczenie zarządcze (na stanowisku kierownika oddziału, dyrektora szpitala lub 

analogiczne);  

 

6) Dokumenty, które kandydat winien przesłać Komisji: 

1. CV; 

2. zgłoszenie - list motywacyjny; 

3. kserokopie dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu  

i dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; 

4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających 

wymagany staż pracy i aktualne zatrudnienie w podmiocie leczniczym; 

5. kserokopie dokumentów potwierdzających udział w zespołach zadaniowych 

w przygotowaniu szpitala do akredytacji (np. zaświadczenie wydane przez 

kierownika podmiotu działalności leczniczej); 

6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje; 

7. oświadczenie o niekaralności; 

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru 

(załącznik 1). 

 

7) Zgłoszenia oraz pozostałe wymagane dokumenty (w zaklejonej kopercie) należy składać 

osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera do dnia 30.11.2021 r. do godz. 15:00. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kopertę należy opatrzyć wpisem: „Nabór na wizytatorów akredytacyjnych”.  

 

8) Po upływie terminu składania ofert Komisja dokona oceny pod względem formalnym 

zgłoszonych kandydatur, a następnie poinformuje kandydatów o dacie I etapu 

postępowania. 

9) Osoby, które zostaną negatywnie ocenione w trakcie procesu rekrutacji, nie będą mogły 

brać udziału w naborach na wizytatorów akredytacyjnych w kolejnych 5 latach. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Poniżej znajdzie Pan/i ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w 

konkretnych sytuacjach służymy szczegółowymi informacjami na interesujący Pana/Panią temat. 
Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się niejasny lub wzbudził wątpliwości - prosimy napisać na 

adres mailowy odo@cmj.org.pl. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Centrum Monitorowania Jakości w 

Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Kapelanka 60 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Jako Administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres email: odo@cmj.org.pl, 

lub pisemnie na adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, ul. Kapelanka 60, 30-

347 Kraków z dopiskiem "Dane osobowe". 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

- Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji naboru (w drodze konkursu) 

wizytatorów do programu akredytacji szpitali (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 

2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz 

funkcjonowania szpitali Dz. Urz. MZ.2010.2.24) 

- Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania do 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora 

jest ciągła realizacja przeglądów akredytacyjnych w oparciu o wizytatorów posiadających właściwe 

kompetencje. 

ODBIORCA DANYCH 

Odbiorcą danych jest Administrator oraz komisja konkursowa 

OKRESY PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE 

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (7 lat licząc od od pierwszego stycznia roku 

następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy) 

- Dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłoszony i uznany zostanie 

Pana/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

- Może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

- Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

Przyjmuję do wiadomości kto i w jakim celu przetwarzać będzie moje dane, tak jak opisano 

powyżej  

 
                                                                         ………………………………………… 

                                                                             (data i podpis) 

 

https://www.cmj.org.pl/rodo/index.php

