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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji 

 

 

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA  

 

 

Komórka organizacyjna:  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Nazwa stanowiska:   Pielęgniarka Oddziałowa 

Bezpośredni przełożony:  Pielęgniarka Naczelna 

 

Zakres obowiązków: 
 

1) Organizowanie pracy i obsad podległego personelu; 
2) Ustalanie obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy (blok operacyjny, OIOM itd.); 
3) Współpraca z Ordynatorem oddziału w zakresie leczenia, pielęgnacji pacjentów, 

informowanie o stanie pacjentów i innych sprawach związanych z działalnością Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

4) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala w zakresie planowania zabiegów 
operacyjnych i badań diagnostycznych; 

5) Zabezpieczenie obsady personelu pielęgniarskiego, 
6) Planowanie rozmieszczenia i wykorzystania podległego personelu, planowanie urlopów; 
7) Rozliczanie czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy pielęgniarek i położnych; 
8) Przeprowadzanie bieżącej i okresowej oceny pracowniczej; 
9) Nadzór nad ekonomicznym i prawidłowym wykorzystaniem sprzętu, leków i materiałów 

opatrunkowych oraz innych środków niezbędnych do realizacji świadczeń medycznych; 
10) Kontrola ilości zużytego sprzętu, leków i materiałów opatrunkowych itd.; 
11) Uczestnictwo w codziennych raportach pielęgniarskich; 
12) Uczestnictwo w odprawach pielęgniarskich i przekazywanie informacji podległemu 

personelowi; 
13) Analizowanie potrzeb edukacyjnych podległego personelu, planowanie i przeprowadzanie 

szkoleń wewnętrznych zgodnie z zapotrzebowaniem personelu, prowadzanie okresowo 
zebrań z personelem; 

 



14) Nadzorowanie realizowanych czynności pielęgniarskich, dbanie o jakość udzielanych 
świadczeń; 

15) Dbanie o porządek i dyscyplinę pracy; 
16) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz kontrola dokumentowania udzielanych 

świadczeń pielęgniarskich; 
17) Przedstawianie okresowych sprawozdań z działalności oddziału naczelnej pielęgniarce; 
18) Kontrolowanie badań okresowych podległego personelu; 
19) Nadzorowanie przestrzegania praw pacjenta i postępowania zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej; 
20) Dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i zespołu; 
21) Dbanie o sprzęt i aparaturę medyczną; 
22) Powiadamianie działu księgowości o nowym sprzęcie i aparaturze medycznej; 
23) Uczestniczenie w przygotowaniu zamówień i specyfikacji przetargowej; 
24) Współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi szpitala w zakresie powierzonych 

zadań; 
25) Współuczestniczenie w programie adaptacji zawodowej pielęgniarek jej podległych; 
26) Udział w komisjach i zespołach problemowych, współudział w opracowaniu procedur, udział 

w przygotowaniu do akredytacji. 
 
Oczekiwania wobec Kandydatów: 
 

1. Wykształcenie wyższe, tytuł magistra pielęgniarstwa; 
2. Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz specjalizacja w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; 
3. Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 
4. Podstawowa wiedza z zakresu: organizacji i funkcjonowania oddziału szpitalnego, 

standardów i procedur, praw pacjenta, etyki zawodowej, ustaw i rozporządzeń 
obowiązujących w pielęgniarstwie i systemie ochrony zdrowia; 

5. Kompetencje kierownicze: umiejętność delegowania obowiązków, nastawienie 
na współpracę, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność planowania i organizowania 
pracy, komunikatywność, umiejętność rozwiązywania konfliktów; 

6. Odpowiedzialność, empatia, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji pod 
presją; 

7. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zarządzaniu zespołem pielęgniarskim oraz 
przebyte kursy, szkolenia lub studia podyplomowe związane z zarządzaniem w ochronie 
zdrowia.  

 
 
Oferujemy: 
 

1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (lub umowę cywilnoprawną – w zależności od 
preferencji Kandydata) w wymiarze pełnego etatu; 

2. Stabilne zatrudnienie w placówce zachowującej wysokie standardy – akredytacja Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i certyfikacja ISO; 

3. Benefity pozapłacowe: karnet Multisport, dofinansowanie kształcenia, ubezpieczenie 
grupowe na atrakcyjnych warunkach; 

4. Współpraca z profesjonalnym zespołem pielęgniarskim i lekarskim na nowocześnie 
wyposażonym oddziale; 

5. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej placówce medycznej, 
będącej jednym z większych szpitali w regionie. 


