
Siedlce, dnia 27 września 2022 r. 

DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO  W SIEDLCACH  

ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej na stanowisko  

młodsza pielęgniarka/ młodszy pielęgniarz/ratownik medyczny Ambulatorium z izbą Chorych 

  
Wymiar etatu: 1,0 etatu 
Liczba stanowisk pracy: 1 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy; 
Miejsce wykonywania pracy: Zakład Karny w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47 

 
Opis stanowiska pracy: 

Praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 
Udzielanie osobom pozbawionym wolności na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach pierwszej 
pomocy w stanie zagrożenia zdrowia, życia i zapewnienie im całkowitej opieki pielęgniarskiej. 
Gospodarowanie lekami i innymi produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. 
  

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM 

I. Pracownikiem może być osoba, która: 

1. ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych; 

2. daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań; 
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo 
umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej 
postępowanie karne o takie przestępstwo; 

4. ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie; 
5. daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach 

o ochronie informacji niejawnych; 
6. posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym 

stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.  

II. Posiadane ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku pielęgniarstwa 
lub wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. 
 
III. Posiadane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. 
 
Oferujemy: 
- atrakcyjne względem placówek służby zdrowia wynagrodzenie,  
- stabilną pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.35 
 
WYMAGANE DOKUMENTY 
1. pisemne podanie o przyjęcie do pracy, 
2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie  
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 
Planowany termin przyjęcia do pracy: IV kwartał 2022 r. 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 października 2022 r. 
- osobiście:  w siedzibie Zakładu Karnego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47,  od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 16.00, 



- za pomocą przesyłki pocztowej na adres na adres Zakładu Karnego 

w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47 z dopiskiem „NABÓR OFERT NA STANOWISKO: PIELEGNIARKI” 

 - drogą elektroniczną na adres e-mail:  dk_siedlce@sw.gov.pl. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w siedzibie Zakładu Karnego w Siedlcach pod numerem telefonu 25 
785 13 07, 25 785 13 22. 
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