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Projekt Systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 

medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego”  realizowany  

w latach 2009-2015. 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 1 października 

2009r., jako Beneficjent Systemowy, rozpoczęło realizację projektu pn.: „Profesjonalne 

pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w  Polsce - wsparcie kształcenia 

podyplomowego” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Decyzja Nr POKL.02.03.02-00-007/09-00 w sprawie dofinansowania projektu wydana 

została w dniu 30.09.2009 r. przez Ministra Zdrowia. 

 

Zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia nastąpiło 30 czerwca 2015r.  

 

Najważniejsze informacje dotyczące założeń projektu 

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz 

poprawa stanu zdrowia osób pracujących. 

Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie Zawodowe Kadr Medycznych. 

Wartość projektu:  20.257.251.28 PLN 

 

Cel projektu dotyczył podniesienia kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa 

ratunkowego przez 6443 pielęgniarki i pielęgniarzy.  

 

Adresaci projektu korzystający ze wsparcia to pielęgniarki/pielęgniarze zatrudnieni 

w Systemie Ratownictwa Medycznego oraz w innych jednostkach medycznych, pod 

warunkiem spełnienia wymogów formalnych do uczestnictwa w oferowanych w ramach 

projektu kursach. Szkolenia realizowane były na terenie całego kraju przez Organizatorów 

kształcenia podyplomowego, posiadających uprawnienia do realizacji kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek/pielęgniarzy. Wyłonienie powyższych podmiotów następowało 

każdorazowo z zastosowaniem procedury zamówień publicznych. 

 

Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji projektu. 

Rezultaty twarde. 

Najważniejszy rezultat projektu stanowi liczba osób, które skorzystały z bezpłatnego 

wsparcia szkoleniowego. Pierwotnym założeniem było uczestnictwo w kursie kwalifikacyjnym 

w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego 3500, a w kursie specjalistycznym w zakresie 

Resuscytacji krążeniowo-oddechowej 1120 pielęgniarek/pielęgniarzy.  

Z uwagi na pojawiające się corocznie oszczędności finansowe oraz duże zainteresowanie 

uczestnictwem w kursach - zwiększano systematycznie tę liczbę, aż do wartości końcowej, tj. 

6443 absolwentów kursu kwalifikacyjnego. Analogiczne rozwiązanie zostało również przyjęte 

w odniesieniu do kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 

gdzie w rezultacie wykorzystano 4238 miejsc szkoleniowych.  

Od 2012 roku wprowadzony został do oferty szkoleniowej projektu nowy kurs 

specjalistyczny w zakresie Wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz 

wykonania dojścia doszpikowego. Była to szczególnie interesująca propozycja dla 

środowiska pielęgniarek/pielęgniarzy systemu z uwagi na możliwość bezpłatnego udziału w 

szkoleniu, które z powodu wykorzystywania  wysoko specjalistycznego sprzętu 
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ćwiczeniowego, generuje dla uczestnika wysokie koszty finansowe. Kurs ten cieszył się także 

dużym zainteresowaniem, a liczba absolwentów wyniosła 1609 osób.  

 

Podsumowując, w wyniku realizowanego projektu, zarejestrowano: 

 6443 absolwentów kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego 

 4238 absolwentów kursu specjalistycznego w zakresie Resuscytacji krążeniowo-

oddechowej  

 1609 absolwentów kursu specjalistycznego w zakresie Wykonania konikopunkcji, 

odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego 

Tab. 1. Liczba absolwentów kursów realizowanych w ramach Projektu w latach 2010-2015 
 

Rodzaj 

kształcenia 

Lata realizacji projektu 
Łącznie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

kurs 

specjalistyczny 
Resuscytacja 
krążeniowo-
oddechowa 

0 549 555 1099 1967 68 4238 

kurs 

kwalifikacyjny 
Pielęgniarstwo 
ratunkowe 

819 1213 762 1614 1479 556 6443 

kurs 

specjalistyczny 
Wykonanie 
konikopunkcji 
[…] 

0 0 924 606 79 0 1609 

 

Mapa 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w latach 2010-2015 na terenie 

poszczególnych województw 
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Wyk. 1. Liczba osób, które ukończyły 1 lub więcej kursów realizowanych w ramach 

Projektu w latach 2010-2015 

 

 
 

Rezultaty miękkie. 

Pielęgniarki/pielęgniarze po ukończeniu oferowanych w projekcie kursów otrzymały 

formalne kwalifikacje do pracy i wykonywania samodzielnych świadczeń w systemie 

ratownictwa medycznego. Nie mniej istotne są tu jednak także odczucia własne 

absolwentów, które w sposób istotny przyczyniają się do skuteczności działań w stosunku 

do pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. 

Na potrzeby projektu została opracowana ankieta, skierowana do uczestników  

i anonimowo wypełniana przez nich bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Celem było 

zbadanie subiektywnego odczucia kursantów, dotyczącego wzrostu umiejętności, 

kompetencji, samooceny oraz satysfakcji zawodowej po zakończonym szkoleniu.  

Rezultaty miękkie, zakładane pierwotnie jako możliwe do osiągnięcia, przewidywały 70% 

wzrost kompetencji z zakresu ratownictwa medycznego oraz 50% wzrost satysfakcji  

z wykonywanej pracy. Na podstawie opracowanych wyników ankiet, wyniki osiągniętych 

rezultatów miękkich przedstawiają się następująco: 

 

Wyk. 2. Wzrost poziomu wiedzy - 99,1%         Wyk. 3. Wzrost poziomu umiejętności - 97,9% 
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Wyk. 4. Wzrost kompetencji zawodowych - 98,5% Wyk.5. Wzrost satysfakcji z wykonywanej  

pracy - 93,5% 

 
 

Wyk. 6. Wzrost satysfakcjonującej pozycji w środowisku pracy - 78,2% 

 
 

Taki stan potwierdzają również wyniki wywiadu telefonicznego przeprowadzanego 

przez pracowników CKPPiP z uczestnikami kursów.  

Wysoka jakość szkoleń. W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych kursów, 

corocznie odbywały się warsztaty szkoleniowe dla Organizatorów kształcenia działających  

w obszarze realizacji projektu. Centrum zorganizowało i poprowadziło łącznie 5 edycji 

warsztatów. 

Inną formą dbałości o wysoki poziom prowadzonych w ramach projektu kursów, były 

bezpośrednie, tj. odbywające się w miejscu realizacji kształcenia, kontrole przeprowadzane 

przez pracowników merytorycznych CKPPiP. W sumie nadzorom poddano 54 edycje 

prowadzonych szkoleń. 

Również opracowanie jednolitej dokumentacji realizacji przebiegu kształcenia przyczyniło się 

do podniesienia jakości wykonywanych usług szkoleniowych, ale także jako wartość dodana 

projektu będzie miało zastosowanie w przyszłości, po zakończeniu projektu. 

 

Najważniejsze statystyki dotyczące uczestników szkoleń. 

Uczestnikami projektu, w przeważającej większości były kobiety 95 %, mężczyźni stanowili 

5%. (Wyk. 8). 
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Wyk. 7. Płeć uczestników projektu                Wyk. 8. Wiek uczestników projektu 

 

 
 

Grupa wiekowa najliczniej reprezentowana wśród uczestników szkoleń (43%), mieściła się w 

przedziale 41-50 lat (Wyk. 9). 

Mieszkańcy miast stanowili 70% uczestników, natomiast mieszkańcy wsi 30% (Wyk. 10). 

 

 
Wyk. 9. Miejsce zamieszkania uczestników 

projektu 

 

 

 
Wyk. 10. Wykształcenie uczestników projektu 

 

 

W przeważającej liczbie uczestnikami projektu były osoby z wykształceniem wyższym - 51 %, 

wykształcenie średnie posiadało 30% badanych, natomiast osoby z wykształceniem 

pomaturalnym stanowiły 19% uczestników projektu (Wyk. 11). 

 

Wydarzenia promocyjne związane z realizacją projektu. 
Podstawowym elementem wdrażania projektu było dotarcie z informacją o jego realizacji do 

pielęgniarek/pielęgniarzy na terenie całego kraju, jak również powiadomienie pracodawców 

oraz kadry zarządzającej placówek ochrony zdrowia.  

Z tego powodu zorganizowanych zostało wiele przedsięwzięć promocyjnych, wśród nich 

m.in.: 

 w 2010 roku w Warszawie – odbyła się inauguracyjna ogólnopolska konferencja dla 

Decydentów Systemu i Organizatorów Kształcenia  

 w 2012 i 2013 roku w Warszawie – zorganizowane były dwie ogólnopolskie 

konferencje dla Decydentów Systemu, Organizatorów Kształcenia oraz pielęgniarek 

i pielęgniarzy, natomiast w 2015 roku została zorganizowana konferencja 

podsumowująca projekt 
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 w 2010 roku – zorganizowano 5 regionalnych konferencji dla pielęgniarek/ 

pielęgniarzy, które odbywały się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu 

i Wrocławiu, 

 w latach 2010 i 2011 w Warszawie - aktywnie uczestniczono i promowano projekt  

w ramach ogólnopolskiego Forum Funduszy Europejskich (pomiary poziomu cukru 

we krwi, cholesterolu, tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego krwi wykonywane 

przez pielęgniarki). 

 w latach 2009 – 2014 – wzięto aktywny udział w 38 konferencjach medycznych na 

terenie całego kraju, na których założenia projektu przedstawiano za pomocą 

prezentacji Power Point - (Anin, Biała Podlaska, Białystok (2 razy), Ciechanów, 

Jastrzębia Góra, Karpacz, Katowice, Kielce, Kraków (2 razy), Krynica, Książ, Lublin, 

Michałowice k/ Warszawy, Międzyzdroje, Olsztyn, Ostrołęka, Poznań (2 razy), 

Prószków k/Opola, Racławice, Ryn, Rzeszów, Ustka (2 razy), Warszawa (6 razy), 

Wisła (3 razy), Wrocław (2 razy), Zakopane).  

 w latach 2011-2013 - projekt był widoczny łącznie na 420 nośnikach billboardowych 

we wszystkich województwach w pobliżu placówek medycznych w szczególności 

związanych z systemem ratownictwa medycznego 

 w latach 2010 – 2014 - projekt był reklamowany 80 razy w prasie ogólnopolskiej  

i branżowej (Gazeta Wyborcza, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Służba Zdrowia) 

 w latach 2010 – 2012 - się na antenie Programu 1 Polskiego Radia pojawiły się  

104 spoty radiowe dotyczące projektu 

 informacje o projekcie wysyłane były każdego roku do najważniejszych organizacji, 

instytucji i stowarzyszeń zawodowych także w formie ulotek, kalendarzy oraz 

plakatów 

 utworzono stronę internetową, gdzie były m. in. na bieżąco aktualizowane 

informacje związane z naborem uczestników na organizowane szkolenia 

 w 2015 roku w Warszawie – gościmy Państwa na ogólnopolskiej konferencji 

podsumowującej osiągnięte rezultaty oraz działania przeprowadzone w ramach 

projektu 

Osiągnięcia 

Projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego  

w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” zajął II miejsce w konkursie na najlepiej 

zarządzany projekt Działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku. 

Konkurs był organizowany przez Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie 

Zdrowia. Uroczyste wręczenie Dyplomów oraz Statuetek dla laureatów miało miejsce 

7 czerwca 2013 roku na uroczystości zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia. 
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