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OFERTA PRACY 
 

 

PIELĘGNIARKA 

Miejsce pracy: 

Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji 

Pełnienie obowiązków Pielęgniarki obejmuje w szczególności: 
Realizację usług medycznych związanych z przywracaniem zdrowia i świadczenie opieki 
pielęgniarskiej w oparciu o przyjęte standardy i procedury. Zapewnienie całkowitej 
opieki pielęgniarskiej pacjentom w oddziale na optymalnym poziomie jakościowym. 

 
1. Wykonywanie w sposób rzetelny i sumienny wszystkich powierzonych jej zadań 

związanych z procesem leczenia i pielęgnowania w ramach sprawowanej opieki nad 

pacjentem,  

2. Planowanie i realizowanie indywidualnego programu opieki, kierując się dobrem 
pacjenta, poszanowaniem jego podmiotowości i godności osobistej, 

3. wpisywanie na bieżąco danych do systemu informatycznego w ramach 
przeznaczonych do tego modułów 

4. Zapewnienie kompleksowych i całodobowych świadczeń pielęgniarskich, a zwłaszcza: 
a) Prowadzi wnikliwą obserwację oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa wszystkim 

pacjentom oddziału, 
b) Wykonuje wszystkie czynności związane z przyjęciem na oddział, 
c) prawidłowe i terminowe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych, 
d) przygotowuje pacjentów do badań i zabiegów specjalistycznych, 
e) asystuje przy badaniach wykonywanych w gabinetach specjalistycznych (USG, RTG, 

EKG), 
f) przygotowuje pacjentów i dokumentacje medyczną do wizyty lekarskiej, 
g) bierze udział w obchodzie lekarskim, 
h) prowadzi dokumentację oddziału wg. przyjętego standardu, 
i) dba o utrzymanie stanowiska pracy w należytym porządku, 
j) realizuje zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do pacjentów                     

i ich rodzin, 
k) zapewnia właściwy przepływ informacji o pacjencie między wszystkimi członami 

zespołu terapeutycznego, 
l) natychmiast powiadamia lekarza w przypadku: 
 pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, 
 popełnienia pomyłki, 
 braku możliwości wykonania zlecenia, 
 śmierci pacjenta, 
 podejrzenia pacjenta o chorobę zakaźną, 



5. Branie czynnego udziału w programie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. 
 

 
Wymagania: 

 wykształcenie min. średnie; 

 mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego 

 odpowiedzialność, rzetelność, pracowitość, uczciwość, kultura osobista; 
 umiejętność współpracy w zespole. 

 

Warunki pracy: 

 praca w równoważnym systemie pracy, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem 

czasu pracy 
 

Oferujemy: 
 umowę o pracę umowę na zastępstwo, 

 uczestnictwo w szkoleniach,  

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.  

 

Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny)  prosimy przesłać na adres  

 e-mail: office@kcr.pl   w temacie wiadomości pisząc: 

 „ rekrutacja-pielęgniarka” 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2010r.o Ochronie Danych Osobowych tekst 

jednolity: Dz.U. z 2018r.,  poz. 1000  ze zm.).” 

 

Inne informacje: 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń: 

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dodatkowych danych- innych 

niż wymienione w art. 22
1
 Kodeksu pracy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22
1
 Kodeksu Pracy zawartych w 

mojej ofercie pracy, w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą 

informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

     ………………………………. 

     Podpis kandydata do pracy 
 



2. Oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  z siedzibą w Krakowie (KCRiO),  

al. Modrzewiowa 22, 30 -224 Kraków, Tel. 12 428 7383, office@kcr.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

iodo@kcr.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w procesie rekrutacji. 

4. Dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit 

c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest 

obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie 

powyższych danych może być przyczyną odmowy zatrudnienia. 

Dane niewymienione w art. 221 §   1 Kodeksu Pracy mogą być także przetwarzać na 

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie 

dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma 

wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania mojej 

kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza 

nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom KCRiO 

posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w 

związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, podmiotom działającym na zlecenie 

administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT oraz podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy 

niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez KCRiO. 

Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO. 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten 

będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie 

zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu 

rekrutacji. 

10. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Krakowskim 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny ani profilowane. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 

 

                                    ....................................................... 

Podpis kandydata do pracy
 


