
Oferta dodatkowej pracy wyłącznie dla chętnych pielęgniarek i położnych  

1. Oferta skierowana do  pielęgniarek i położnych w ramach dodatkowej pracy i 

zatrudnienia na umowę zlecenie przez podmiot leczniczy. 

2. Realizacja świadczeń wyłącznie w ramach teleporady.   

3. Czas udzielania teleporad w godzinach 18.00 – 8.00 (na zasadzie nocnej i świątecznej 

pomocy medycznej – czyli np. 

 zebranie wywiadu 

 wpisane danych do systemu (połączonego z systemem e-wuś) 

 pokierowanie pacjenta gdzie powinien zgłosić się (np. SOR, IP, do AOS itp. lub 

zaordynowanie leku jeśli jest to konieczne zgodnie z kompetencjami 

pielęgniarek, położnych, które posiadają odpowiedni kurs.  

4. Wycena jednej teleporady udzielonej wyłącznie przez pielęgniarkę, położną wynosi 

12,00 zł brutto ( teleporada oszacowana jest średnio na ok 10 minut dla pacjenta, 

czyli wpisanie do systemu, który będzie połączony z systemem e-wuś i udzielenie 

porady lub pokierowanie pacjentem gdzie powinien się zgłosić ). 

 Przyjęto założenia, że na 1 godzinę przypadać będzie ok 5-6 porad (czyli wycena za 

godzinę teleporad będzie wynosić 60 zł – 72 zł )  

5. W przypadku przekierowania teleporady do lekarza i konieczności skonsultowania 

pacjenta - wycena jednej porady wyniesie 8,00 zł (brutto).  

6. Warunkiem przystąpienia do projektu jest posiadanie przez pielęgniarkę, położną: 

komputera/laptopa  z dobrym łączem internetowym, aby była łatwa możliwość 

odebrania połączenia od pacjenta. 

7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym obsługującym 

teleporady, połączenia będą nagrywane.  

8. Projekt przewidziany jest na okres 1 roku, jeśli się sprawdzi będzie przedłużony. 

Pielęgniarki i położne  zainteresowane dodatkową pracą powinny w dołączonej tabeli 

w programie microsoft exel przesłać poniższe dane:  

 imię nazwisko 

 pełniona funkcja ( należy wpisać pielęgniarka lub położna)  

 wykształcenie ( należy wpisać mgr, licencjat lub średnie )  

 kwalifikacje (należy wpisać nr PWZ) 

 doświadczenie ( lata pracy ) 

 podstawa dysponowania ( wpisujemy umowa zlecenie) 

 adres mailowy 

 nr telefonu 

 kursy (wpisujemy ukończone kursy jeśli pielęgniarka, położna posiada) 

 miasto ( wpisujemy miasto, w którym pielęgniarka, położna będzie realizować 

teleporadę) 

Oferta skierowana jest wstępnie do 500 pielęgniarek i położnych z terenu całej Polski wobec 

czego decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przesyłać do 13.05.2020 r.                                           

na adres:  teleporada@nipip.pl  
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1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych będzie: Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o. w 

Pułtusku z siedzibą przy ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102  Pułtusk, wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000560865, NIP 5681617967; REGON 361505810, reprezentowany przez: 

Pana Roberta Gajdę – Dyrektora  Generalnego Prokurenta. 

2. Cel przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej 

w ofercie. 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą 

prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w 

oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub 

obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.  

3. Podstawa prawna przetwarzania 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych 

(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą 

wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. 

Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 

w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu otrzymania danych. Ponadto 

Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 365 dni od 

momentu otrzymania danych.  

6. Przysługujące prawa 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś 

zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  



W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: 

sekretariat@szpital.pultusk.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Udostępnienie danych osobowych 

Twoje dane osobowe możemy przekazać Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych w celu 

weryfikacji posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, dostawcom usług 

IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

profilowane. 
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