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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji wewnętrznej 

 
CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA  

 
Komórka organizacyjna:  Oddział Neurologiczny 
Nazwa stanowiska:   Pielęgniarka Oddziałowa 
Bezpośredni przełożony:  Pielęgniarka Naczelna 
 

 
Zakres obowiązków: 
 

1. Nadzorowanie równomiernego rozłożenia zadań i odpowiedniego wykorzystania zasobów 
kadrowych zgodnie z wytycznymi zachowania optymalnych warunków pracy; 

2. Nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i etyki zawodowej; 
3. Informowanie kierownika oddziału o stanie pacjentów i innych sprawach związanych z 

działalnością oddziału; 
4. Informowanie pacjentów o przysługujących prawach, zapoznanie z topografią oddziału; 
5. Planowanie miesięcznej obsady w oddziale; 
6. Planowanie rocznych urlopów; 
7. Udział w obchodzie lekarskim; 
8. Nadzór nad wykonywaniem zleceń lekarskich; 
9. Prowadzenie apteczki oddziałowej; 
10. Nadzór i kontrola nad realizacją powierzonych zadań; 
11. Monitorowanie, ocena i analiza jakości pielęgnowania; 
12. Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz usprawnienia pracy w oddziale; 
13. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i pobytu w oddziale; 
14. Nadzorowanie pracy podległego personelu; 
15. Ocena podległego personelu; 
16. Stosowanie nagród oraz wnioskowanie o udzielenie kary; 
17. Kontrolowanie obecności oraz punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy; 
18. Czuwanie nad całością inwentarza oddziałowego; 
19. Nadzór depozytu rzeczy wartościowych pacjenta; 
20. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji pielęgniarskiej/położniczej; 
21. Udział w raportach pielęgniarskich/położniczych; 
22. Składanie raportów ustnych naczelnej pielęgniarce; 
23. Nadzór nad bielizną oddziałową; 
24. Motywowanie pracowników do doskonalenia zawodowego, kształcenia podyplomowego; 
25. Rozwiązywanie konfliktów na poziomie oddziałów; 
26. Uczestniczenie w procesie adaptacji pracownika; 
27. Przeprowadzanie kontroli na poziomie oddziału w dni świąteczne; 



 

 

28. Organizacja szkoleń wewnątrzoddziałowych; 
29. Przeprowadzanie kontroli na poziomie szpitala w uzgodnieniu z naczelną pielęgniarką; 
30. Nadzór nad opracowaniem standardów; 
31. Nadzór nad realizacją standardów w pielęgniarstwie/położnictwie; 
32. Nadzór i uczestnictwo w programach jakości realizowanych na poziomie oddziału; 
33. Nadzór nad realizacją zadań wynikających edukacji pacjentów i promocji zdrowia; 
34. Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia optymalnej jakości świadczeń 

pacjentom oddziału. 
 
 

Oczekiwania wobec kandydatów: 
 

1. Podstawowa wiedza z zakresu: organizacji i funkcjonowania oddziału szpitalnego, 
standardów i procedur obowiązujących na oddziale, praw pacjenta, etyki zawodowej, ustaw 
i rozporządzeń obowiązujących w pielęgniarstwie i systemie ochrony zdrowia; 

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

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

4. Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, wykształcenie medyczne średnie lub 
wyższe; 

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

 
 


