
 
DYREKTOR 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych 

oraz Niesamodzielnych w Krakowie 

w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad 

osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie dofinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne 

i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit 

  

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Pielęgniarka 
 

1. Wymagania: 

 aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i umiejętności zgodne 

z kwalifikacjami pielęgniarki; 

 doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok; 

 nastawienie na jakość sprawowanej opieki, empatia; 

 kompetencje i wiedza z zakresu organizacji opieki nad osobą niesamodzielną;  

 dobra organizacja pracy własnej; 

 doświadczenie własne w opiece domowej nad osobą niesamodzielną 

(seniorem, niepełnosprawnym dzieckiem, osobą przewlekle chorą) lub 

doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz i z opiekunami nieformalnymi/ 

faktycznymi osób niesamodzielnych będzie dodatkowym atutem. 

 

2. Dodatkowe warunki: 

Na ww. stanowisku może zostać zatrudniony pracownik spełniający następujące warunki: 

 obciążenie wynikające z zatrudnienia w projekcie nie wyklucza możliwości 

prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie; 

 łączne zaangażowanie zawodowe pracownika, niezależnie od formy 

zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy 

strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych Miejskiego Centrum Opieki i innych podmiotów, nie przekracza 276 

godzin miesięcznie. Do ww. limitu wlicza się okres urlopu wypoczynkowego oraz 

czas niezdolności do pracy wskutek choroby.1 

Spełnienie ww. warunków weryfikowane jest przed zaangażowaniem pracownika do 

projektu na podstawie pisemnego oświadczenia. Warunki te muszą być spełnione w całym 

okresie zatrudnienia pracownika w projekcie. 

 

                                                           
1 Do limitu nie wlicza się innych nieobecności pracownika takich jak urlop bezpłatny, rodzicielski i macierzyński. 



 
3. Opis stanowiska: 

 Realizacja usług „odciążeniowych”/„wytchnieniowych”/ „opieki zastępczej” 

dla opiekunów nieformalnych, które polegają na czasowym całodobowym 

przebywaniu osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku 

okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna 

nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna (średni czas objęcia usługą 

wynosić będzie nieprzerwanie od 2 do 4 tygodni). 

 Realizacja usług w zakresie pielęgnacji np. pomoc w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań 

diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 

ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana 

opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów 

medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 

pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek 

rehabilitacyjnych. 

 Sprawowanie bezpośredniej opieki nad podopiecznymi, w tym 

w szczególności: przyjmowanie podopiecznych, czuwanie nad ich 

bezpieczeństwem, wykonywanie wszystkich czynności związanych z codzienną 

pielęgnacją zgodnie z indywidualnym planem pielęgnacji podopiecznego 

(monitorowanie czynności życiowych, monitorowanie czynności 

fizjologicznych, monitorowanie stanu psychicznego i duchowego 

podopiecznego), sprawowanie nadzoru nad karmieniem, karmienie ciężko 

chorych, prowadzenie toalety przeciwodleżynowej. 

 Współpraca z opiekunami, fizjoterapeutą, lekarzem i pracownikiem socjalnym, 

wchodzącymi w skład zespołu opieki wytchnieniowej.  

 Informowanie podopiecznego i/lub opiekuna w sprawach dotyczących 

pielęgnacji. 

 Prowadzenie dokumentacji zbiorowej i indywidualnej. 

 Forma i okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 30.06.2023 r. 

 Wymiar etatu: 1 etat; 

 Praca w systemie 12-godzinnym; 

 Miejsce pracy: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, 

Kraków.  

 

4. Wymagane dokumenty:  

 CV z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 

2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO); 



 
 kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ prawo 

wykonywania zawodu/ kwalifikacje; 

 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego 

Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267 w godzinach 7.25 – 15.00 oraz 

na adres e-mail: mco@mco.krakow.pl.  

Kopertę z dokumentami / tytuł wiadomości mailowej należy opatrzeć nazwą 

stanowiska oraz adnotacją: „CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW”. 

 

6. Dodatkowe informacje 

Informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:  

Dział Zatrudnienia i Płac: 12 44 67 515 

 

mailto:mco@mco.krakow.pl

