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PRACA: POŁOŻNA/POŁOŻNY W ODDZIALE POŁOŻNICZO -GINEKOLOGICZNYM 

 

Szpital Ogólny w Kolnie zatrudni na stanowisko pracy położnej/położnego w Oddziale 

Położniczo-Ginekologicznym Szpitala. 

 

Stanowisko: położna/położny 

Miejsce wykonywania pracy:  Szpital Ogólny w Kolnie,  ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno 

Wymiar etatu: 1,00 

Liczba  wolnych miejsc pracy : 2 

 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy: 

 

Wymagania niezbędne: 

 

1. Wykształcenie średnie medyczne położnicze lub  wyższe o kierunku położnictwo, 

2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej/położnego 

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku położnej, 

 

Wymagania dodatkowe: 

1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  

2. ukończone kursy zawodowe specjalistyczne, aktywność i gotowość do poszerzania własnej 

wiedzy i podnoszenia kwalifikacji 

3. znajomość przepisów regulujących działalność Szpitala Ogólnego w Kolnie,  

4. bardzo dobre umiejętności planowania i organizacji pracy,  

5. komunikatywność, 

6. wysoka kultura osobista,  

7. samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,  

8. dyspozycyjność,  

9. rzetelność,  

10.  terminowość,  

 

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przyjęciem pacjentek do Oddziału. 

2. Wykonywanie otrzymanych zleceń w należyty sposób i we właściwym czasie, odnotowanie 

wykonanych zleceń u pacjentek w czasie dyżuru w odpowiedniej dokumentacji a w szczególności: 

- wykonywanie zleconych zabiegów według obowiązujących zasad. 

- utrzymanie w należytej czystości ciała, a u obłożnie chorych wykonywanie czynności 

pielęgnacyjnych i higienicznych osobiście, 

- udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, 

- zmiana bielizny pościelowej i osobistej, prześcielanie łóżek i zmiana pozycji ciężko chorym  

w wyznaczonym czasie, 

- nadzór przy podawaniu pacjentkom posiłków, karmienie ciężko chorych oraz kontrolowanie  

żywności dostarczonej przez rodzinę i właściwego jej przechowywania. 

3. Uczestniczenie w wizytach lekarskich, składanie w tym czasie sprawozdania o stanie zdrowia i 

zachowaniu się pacjentek, pomoc przy badaniach oraz potwierdzanie otrzymanych zleceń we 

właściwej dokumentacji. 
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4. Przekazywanie swojej następczyni  zleceń, które powinny być wykonane na innych zmianach. 

5. Przygotowywanie pacjentek według otrzymanych zleceń lub obowiązujących zasad  

do zabiegów operacyjnych, opatrunków, badań diagnostycznych itp. 

6. Prowadzenie dokumentacji położniczej, która stanowi integralną część dokumentacji medycznej 

pacjentki. 

7. Edukacja pacjentki i rodziny,  promowanie zdrowia. 

8. Dbanie o stan psychiczny pacjentki-nawiązanie kontaktu z chorą, wspieranie, zachęcanie do 

współpracy, wyjaśnianie konieczności wykonywanych zabiegów, pomaganie w radzeniu sobie w 

trudnej sytuacji.  

9. Obchodzenie sal chorych podczas nocnej zmiany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stany 

ciężkie, oraz pacjentki po porodzie i zabiegach operacyjnych. 

10. Pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych. 

11. Położna nie może podawać chorym leków na własną odpowiedzialność oraz powinna dopilnować 

aby pacjentki nie przyjmowały leków nie zleconych przez lekarza.  

12. Położną obowiązuje życzliwy i taktowny stosunek do pacjentek i osób odwiedzających. 

13. Zbieranie wywiadu oraz przeprowadzenie dokładnego badania rodzącej. 

14. Ciągła obserwacja, pielęgnacja i dokumentowanie przebiegu porodu: 

a. kontrola i analiza czynności serca płodu, skurczów macicy, 

b. kontrola postępu porodu, 

c. ocena stanu ogólnego rodzącej (wygląd, zachowanie, temperatura,  tętno, RR), 

d. zapewnienie atmosfery życzliwości i wyrozumiałości. 

15. Pouczenie rodzącej, jak ma się zachować w poszczególnych okresach porodu,  

z uwzględnieniem psychoprofilaktyki bólów porodowych. 

16. Opieka i pielęgnowanie rodzącej w czasie porodu i zawiadomienie lekarza w razie  

nieprawidłowego jego przebiegu. 

17. Położna składa Lekarzowi dyżurnemu i Ordynatorowi dokładne sprawozdanie o stanie  

i przebiegu porodu u rodzących znajdujących się w sali porodowej. 

18. O każdym powikłaniu w normalnym przebiegu porodu położna jest obowiązana zawiadomić 

lekarza. 

19. Obserwacja pacjentki po porodzie, uwzględniająca przede wszystkim kontrolę ciśnienia tętniczego 

krwi, tętna, wysokości dna macicy, krwawienia oraz ocenę wyglądu i zachowania się położnicy. 

20. Uporządkowanie sali po porodzie i przygotowanie jej do następnego porodu. 

21. Przygotowanie do zabiegów i pomoc lekarzowi przy porodach patologicznych. 

22. Przygotowanie i wyjałowienie materiału potrzebnego do porodu i wykonywania prób kontrolnych 

jakości materiału. 
 

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia 

 

1. CV i list motywacyjny, 

2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko położnej/położnego w Szpitalu 

Ogólnym w Kolnie 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). 

3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,  

5. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,  

6. wypełniony kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o  zatrudnienie, wg wzoru 

załączonego  do ogłoszenia, 

http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.4232/attachment.1
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IV. Miejsce składania dokumentów: 

 

Szpital Ogólny w Kolnie 

ul. Wojska Polskiego 69 

18-500 Kolno 

 

VI. Pozostałe informacje: 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy 

naboru na  stanowisko położnej/położnego w Szpitalu Ogólnym w Kolnie” w Sekretariacie 

Szpitala Ogólnego w Kolnie w terminie do dnia 31.01.2022r do godz. 15:00.  

Aplikacje, które wpłyną do Szpitala Ogólnego w Kolnie po wyżej określonym terminie oraz 

niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu w Sekretariacie). Dokumenty złożone  

w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną 

zniszczone. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.  

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rekrutacji. Dodatkowe 

informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 278 24 24 wew.335 lub osobiście w Sekcji 

Służb Pracowniczych Szpitala Ogólnego w Kolnie (Administracja, pokój nr 4) 

 

Kolno, dn. 22.12.2021r. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z 

dnia 27b kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1) (dalej:RODO) przedstawiamy poniżej 

informacje o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Szpital Ogólny w Kolnie 

ul. Wojska Polskiego 69 

18-500 Kolno 

tel.: 86 278 23 50, adres e-mail: sekretariat@szpitalkolno.pl 

zwany dalej „Szpitalem” 

2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące 

przetwarzania danych osobowych oraz udzielał informacji dotyczących przysługujących Państwu 

praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych można uzyskać poprzez: 

e-mail iod@szpitalkolno.pl 

oraz korespondencyjnie na adres: 

Szpital Ogólny w Kolnie 

ul. Wojska Polskiego 69 

18-500 Kolno 

3. Cele przetwarzania danych osobowych. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy na 

potrzeby Administratora, w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) RODO. 

4. Udostępnianie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Administratora oraz lub instytucjom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.   

5. Podstawy prawne przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji - na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 

•  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 

6. Okres przetwarzania danych osobowych 

Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu 

przetwarzania, czyli zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji”, nie dłużnej niż 3 lata od daty ich udostępnienia. 

7. Profilowanie 

      Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również 

profilowaniu. 

8. Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy. 

9. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

• wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani 

/Pana danych.           

mailto:sekretariat@szpitalkolno.pl
mailto:iod@szpitalkolno.pl
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         Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z 

Inspektorem ochrony danych na adres mailowy iod@szpitalkolno.pl 

10. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania 

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a 

skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych 

danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości 

realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej. 

11. Monitoring 

Budynek Szpitala jest monitorowany w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób i mienia. 

Zapis monitoringu wizyjnego przetwarzany jest przez okres 20 dni od chwili jego zarejestrowania. 

 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną        …………………………..……………….. 
                                                                                                 data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@szpitalpisz.pl
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Imię (imiona) i nazwisko .............................................................................................................. 

2. Data urodzenia .............................................................................................................................. 

3. Dane kontaktowe........................................................................................................................... 

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) 

4. Wykształcenie 1 (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku) 

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

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

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

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

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

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

5. Kwalifikacje zawodowe 1 (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku) 

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

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

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

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

6.Przebieg dotychczasowego zatrudnienia1 (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) 

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

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

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

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

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych 2 

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

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

 Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

……………………………..   ………………………………………………… 
(miejscowość i data)       (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 

 
1) podaje się jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku  

2) podaje się, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa 


