
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 

       

DYREKTOR 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych,  

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 

 w Krakowie 

w związku z realizacją usług opieki wytchnieniowej 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Pielęgniarka  

Opieka wytchnieniowa gmina 

– 0,5 etatów 

 
1. Wymagania: 

➢ Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i umiejętności zgodne 

z kwalifikacjami pielęgniarki 

➢ Pielęgniarka z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub pielęgniarka 

z wykształceniem średnim medycznym w zawodzie pielęgniarki i tytułem 

specjalisty lub pielęgniarka z wykształceniem średnim bez specjalizacji  

➢ Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami  przewlekle chorymi                    

i niepełnosprawnymi  

➢ Nastawienie na jakość sprawowanej opieki, empatia 

➢ Kompetencje i wiedza z zakresu organizacji opieki nad osobą niepełnosprawną 

➢ Dobra organizacja pracy własnej. 

 

 

2. Opis stanowiska: 

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

dla opiekunów nieformalnych, które polegają na czasowym całodobowym 

przebywaniu osoby niepełnosprawnej pod profesjonalną opieką w przypadku 

okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna 

nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna 

➢ Sprawowanie bezpośredniej opieki nad podopiecznymi, w tym w 

szczególności: przyjmowanie podopiecznych, czuwanie nad ich 
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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 

podopiecznych), sprawowanie nadzoru nad karmieniem, karmienie ciężko 

chorych, prowadzenie toalety przeciwodleżynowej 

➢ Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym 

➢ Informowanie podopiecznego lub opiekuna w sprawach dotyczących 

pielęgnacji 

➢ Prowadzenie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej 

➢ Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna / umowa o pracę na czas 

określony 

➢ Wymiar etatu: do uzgodnienia w zależności od formy umowy / umowa o 

pracę – 1 etat 

➢ Praca w systemie równoważnym 12 godzinnym 

➢ Miejsce pracy: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, 

Kraków.  

 

3. 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. 

 

4. 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: „PIELĘGNIARKA - OPIEKA WYTCHNIENIOWA”. 
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5. Dodatkowe informacje 

Informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:  

Dział Zatrudnienia i Płac: 12 44 67 515, 510 175 434.   


