
 

 
                                                                                            
                                          Horyniec-Zdrój dnia 20.05.2019r.              
 

OGŁOSZENIE 

 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Horyńcu – Zdroju poszukuje kandydatów do pracy w charakterze 
kierowników, wychowawców, wychowawców ds. programu prozdrowotnego na 
turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w terminie:  
 

   1 turnus – od 23 czerwca do 13 lipca 2019 roku 

               2 turnus – od 14 lipca do 03 sierpnia 2019 roku 
 
 Główne obowiązki: 
 A) kierownik: 
- kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym 
biegiem życia na turnusie: organizacja życia kulturalno – oświatowego 
uczestników turnusu, współpraca z personelem medycznym placówki, 
zarządzanie wychowawcami, 
- dbanie o bezpieczeństwo dzieci przebywających na turnusie, 
- szczegółowe obowiązki - zawarte we wzorze umowy. 
  B) wychowawca: 
- sprawowanie opieki nad powierzoną grupą dzieci przez całą dobę, 
odpowiadanie za ich bezpieczeństwo podczas trwania turnusu 
rehabilitacyjnego, współpraca z wychowawcą ds. programu prozdrowotnego.  
 C) wychowawca ds. programu prozdrowotnego: 
- organizowanie i ustalenie programu prozdrowotnego w uzgodnieniu z 
kierownikiem turnusu podczas trwania turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci. 
 Wymagania: 
Kierownik: czynny nauczyciel lub czynny instruktor harcerski w stopniu co 
najmniej podharcmistrza, lub osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż 
pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej i posiada 
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku (obowiązek 
ten nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i 
placówkach oświatowych). 
 
Wychowawca / wychowawca ds. programu prozdrowotnego: czynny 
nauczyciel lub osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu dla 
wychowawców wypoczynku, lub instruktor harcerski w stopniu co najmniej 
przewodnika, lub trener i instruktor sportowy. Wychowawca powinien mieć 
ukończone 18 lat życia i posiadać co najmniej średnie wykształcenie.  
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 Wymagane dokumenty: 
 

- kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców 
wypoczynku, kierowników wypoczynku, zaświadczenia o pracy w 
zawodzie nauczyciela lub na stanowisku kierowniczym w publicznej 
szkole lub placówce,  

- aktualne orzeczenie lekarskie (wpis do książeczki badań dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych) o zdolności do wykonywania pracy 
(kopia strony głównej książeczki z imieniem i nazwiskiem i strony 
z aktualnym orzeczeniem), 

- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu bądź posiadaniu statusu 
studenta lub absolwenta szkoły średniej, obejmujący okres realizacji 
umowy, 

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Osoby 
które jednocześnie są zatrudnione na podstawie przepisów, które 
zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
składają w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwa, o których mowa w art. 29a ust. 1a ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty,     

- wyrażenia zgody na piśmie na przetwarzanie i udostępnianie danych 
osobowych, 

- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez kandydata, 

- wypełniony kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej 
KRUS  www.crr-horyniec.pl/praca.html lub w siedzibie Centrum, parter 
pokój 046 A. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do CRR KRUS 
(sekretariat I p.  pokój 176), lub przesłać pocztą na adres: 

 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Horyńcu - Zdroju 
ul. Sanatoryjna 2 

37-620 Horyniec - Zdrój 
do dnia 31.05.2019 r. do godziny 14.00 z dopiskiem 

„Turnus rehabilitacyjny dla dzieci” 
 

Dodatkowych informacji udziela Wiesław Rożek - nr telefonu 16/ 631-40-37 lub 
kom.883 317 345. 
  
Zawiadomienie o wyborze ofert i terminie podpisania umowy: 
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 
elektroniczną o wyborze oferty i terminie podpisania umowy. 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informuję, iż: 

1) administratorem Pana/ni danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Horyńcu-Zdroju, ul. 

http://www.crr-horyniec.pl/


Sanatoryjna 2, kod pocztowy 37-620, którym zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej kieruje Dyrektor CRR; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektorodo@crr-horyniec.pl;  

3) celem przetwarzania jest rekrutacja; dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a)-c) i lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r., na postawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy; 

4) odbiorcami Pana/ni danych osobowych mogą być organy publiczne, urzędy 

państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej; dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów 

przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających 

uprawnienia do ich przetwarzania; 

5) Pana/ni dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu, o którym mowa w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a następnie 

zniszczone; 

6)  posiada Pan/ni prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

7) ma Pan/ni prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/ni iż, przetwarzanie danych osobowych 

Pana/ni dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych 

obligatoryjnych będzie skutkować nienawiązaniem umowy. 
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