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„Człowiek, który umiera z braku ratunku,
obciąża sumienie pozostałych przy życiu”

Ludwik Hirszfeld

„Gdy już nie ma ratunku, 
zostaje zawsze jedno – pobiec drugiemu na pomoc”

Maria Dąbrowska



Wstęp

Wiek XXI stawia nowe wyzwania dla współczesnego pielęgniarstwa w tym pielę-
gniarstwa ratunkowego, wyznaczone przez zmiany demograficzne, ekonomiczne, 

społeczne, technologiczne oraz globalizację gospodarki i społeczeństw. 
Prof. Ludwik Hirszfeld – wybitny specjalista z zakresu mikrobiologii, immunologii i se-

rologii, powiedział kiedyś kwintesencję najważniejszych ogólnoludzkich wartości „Czło-
wiek który umiera z braku ratunku obciąża sumienia pozostałych przy życiu”.

Treść tej sentencji jest ponadczasowa i dotyczy ukierunkowania jednostek, zespo-
łów, społeczeństwa i państwa na rzecz zapewnienia w równym stopniu wszystkim poten-
cjalnym pacjentom ochronę zdrowia i  życia. 

Dla realizacji tych przedsięwzięć nie wystarczy stworzenie systemu, zaplecza logi-
stycznego i finansowego. Podstawą jest kapitał ludzki zaangażowany w systemie: le-
karze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, terapeuci, personel techniczny.  
To właśnie od ich wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracy zespołowej zależy sku-
teczność reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 

Dotyczy to nie tylko zespołów ratunkowych, ale także operacyjnych, opieki onkolo-
gicznej, zachowawczej, geriatrycznej itp. 

Pragnę jednak zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie zespoły ratownicze działają 
w sposób natychmiastowy, w najwyższym stresie, w niepowtarzalnych czasami 
warunkach i okolicznościach, gdzie podejmują wielokrotnie decyzje ryzykowne 
dla pacjenta i dla siebie. Muszą dokonywać fachowego i trudnego moralnie ustalenia 
kolejności udzielania pierwszej pomocy. Podejmują decyzje o przekazywaniu poszkodo-
wanych innym właściwym placówkom ochrony zdrowia i ich zespołom. Podmiotami są 
pacjenci w różnych fazach życia, począwszy od najmłodszych, ludzi w sile wieku i ludzi 
zbliżających się do jego kresu. 

Zespoły ratownicze udzielają pomocy nie tylko poszczególnym poszkodowanym, 
ale w sytuacjach kataklizmów i katastrof mniejszym i większym zbiorowościom. Muszą, 
więc wykazać się umiejętnością niezwykłej synchronizacji pracy nie tylko we własnym 
gremium, ale umiejętnością współpracy z innymi służbami miedzy innymi Państwową 
Strażą Pożarną, Policją, Wojskiem i ewentualnymi ochotnikami.

Wszystkie te umiejętności w sytuacjach losowych są niezwykle istotne. Nieprzewi-
dywalne zdarzenia losowe takie jak: pożary, powodzie, wypadki komunikacyjne, ataki 
terrorystyczne, katastrofy technologiczne i inne zawsze się zdarzały i zawsze będą miały 
miejsce. Przykładami z ostatniego czasu są: powodzie, katastrofy kolejowe, wypadki 
komunikacyjne, zabezpieczenie medyczne EURO 2012 r. 
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W dobie migracji wielokulturowych, zespoły ratownictwa medycznego muszą posia-
dać znajomość obcego języka fachowego i wiedzę z zakresu udzielania pomocy oso-
bom z innych kultur religijnych i narodowościowych. 

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe rozważania niezwykle istotne jest stworze-
nie modelu i sytemu ustawicznego kształcenia kadr ratunkowych.

Wiedza, kwalifikacje tych kadr muszą być wspierane przez wykorzystanie symulacji 
medycznych skoncentrowanych w akredytowanych placówkach, w których miałoby miej-
sce rozwijanie sprawności manualnej w zakresie pomocy poszkodowanym. Ten postulat 
jest niezwykle istotny ze względu na fakt, że w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu 
na błąd i korygowanie go przez innych członków zespołu. Ocena skuteczności działania 
jest zerojedynkowa, ile osób przeżyło, ile utraciło życie. 

Rok 2015 jest już blisko, zostaną zakończone obecnie realizowane programy. Decyzja  
o wysokości i ukierunkowanie środków krajowych i unijnych na lata 2014-2020 zostanie 
podjęta najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2013 r. Ze względu na ograniczoną 
ilość środków finansowych w okresie kryzysu gospodarczego warto zastanowić się nad 
właściwymi proporcjami w przeznaczeniu ich na kształcenie podyplomowe kadr me-
dycznych, szeroko rozumianą profilaktykę w zakresie zapobiegania chorobom i redukcję 
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej. 

Reasumując, system ratownictwa medycznego w dobie nowych wyzwań XXI wieku 
może być mobilny i skuteczny, jeśli będzie wspierany przez: 
1.  podyplomowe kształcenie ustawiczne w zakresie poszerzania wiedzy, kwalifikacji  

i umiejętności praktycznych,
2.  współpracę z bliźniaczymi towarzystwami zagranicznymi i wykorzystywanie ich do-

świadczenia we własnej praktyce,
3.  zabezpieczenie logistyczne i finansowe,
4.  zsynchronizowanie kształcenia podyplomowego z potrzebami społeczności w po-

szczególnych regionach kraju,
5.  umiejętności pomocy medycznej pacjentom z różnych kultur religijnych i narodowych.

Przekazuję tę publikację w Państwa ręce z przekonaniem, że przybliży ona dokona-
nia Centrum w zakresie realizacji projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo 
systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”.

Wierzę, że w tej najbliższej jak i dalszej przyszłości dzięki wsparciu instytucji rządo-
wych, samorządowych i zawodowych organizacji pozarządowych nastąpi dalsza popra-
wa jakości usług w zakresie ratownictwa medycznego. 

Serdecznie dziękuję wykładowcom za udostępnienie tekstów wystąpień do niniejszej 
publikacji.

Równie serdecznie dziękuję Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Komendzie Po-
wiatowej Policji w Zawierciu oraz Organizatorom Kształcenia Podyplomowego Pielę-
gniarek i Położnych za przekazanie zdjęć obrazujących pracę zespołów ratownictwa 
medycznego.

dr Barbara Kot-Doniec
Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
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Elżbieta Rusin-Pawełek 
Kierownik Projektu – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Projekt Systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu 
ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia 
podyplomowego” – podsumowanie po 3 latach realizacji

Minęły już ponad trzy lata od chwili, kiedy 30 września 2009 roku Minister Zdrowia na 
mocy decyzji zatwierdził do realizacji przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ra-
townictwa medycznego w  Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” – współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jest to zatem doskonała okazja, aby podsumować dotychczasową realizację projektu 
oraz przybliżyć osiągnięte rezultaty, zachęcając tym samym pielęgniarki/pielęgniarzy do 
udziału w kolejnych bezpłatnych szkoleniach przez kolejne 2 lata.

 Najważniejsze informacje dotyczące założeń projektu
Projekt jest 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.

Cel projektu zakłada, że w ramach jego realizacji nastąpi podniesienie kwalifikacji 
przez 4060 pielęgniarek i pielęgniarzy w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego, 2367 
pielęgniarek/pielęgniarzy w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz 680 pielę-
gniarek i pielęgniarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie Wyko-
nania konikopunkcji, obarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego.

Katastrofa na szlaku kolejowym pod Szczekocinami (archiwum Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, 2012 r.)
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Adresaci projektu mogący korzystać ze wsparcia to pielęgniarki/pielęgniarze za-
trudnieni w Systemie Ratownictwa Medycznego oraz w innych jednostkach medycz-
nych, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych do uczestnictwa w oferowanych 
w ramach projektu kursach. Kursy realizują Organizatorzy kształcenia podyplomowego 
z terenu całego kraju, posiadający uprawnienia do realizacji kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach wymienionych kursów, którzy zostali w danym 
roku wyłonieni w procedurze zamówień publicznych.

 Rezultaty osiągnięte w trakcie 3 lat realizacji projektu

Rezultaty twarde
Najważniejszym rezultatem projektu jest liczba osób, które korzystają z bezpłatnego 
wsparcia szkoleniowego. Projekt pierwotnie zakładał bezpłatne uczestnictwo w kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 3500 pielęgniarek/pielęgnia-
rzy oraz 1120 pielęgniarek/pielęgniarzy w kursie specjalistycznym Resuscytacja krą-
żeniowo-oddechowa. Natomiast z uwagi na wygenerowane oszczędności i duże zain-
teresowanie uczestnictwem – obecnie zwiększono tę liczbę do 4060 miejsc na kursie 
kwalifikacyjnym. Analogiczne rozwiązanie zostało również przyjęte w odniesieniu do 
kursu specjalistycznego RKO, gdzie liczbę miejsc zwiększono do 2367 osób. 
Od 2012 roku wprowadzony został do oferty projektu nowy kurs specjalistyczny w za-
kresie „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia 
doszpikowego”. Jest to szczególnie interesująca propozycja dla środowiska pielęgniarek 
systemu ze względu na bardzo wysokie koszty uczestnictwa spowodowane korzysta-
niem z wysoko specjalistycznego sprzętu ćwiczeniowego. Kurs ten cieszy się równie 
dużym zainteresowaniem, co pozostałe kursy. 

•  kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ratunkowe ukończyło w 2010 r. – 819 osób, 
w 2011 r. – 1213 osób, obecnie w 2012 roku kursy kwalifikacyjne jeszcze trwają i liczba 
uczestniczących to 765 osób. Co daje do końca 2012 roku łączną liczbę 2 797 osób;

•  kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ukończyło w 2011 
roku 549 pielęgniarek/pielęgniarzy, a w 2012 roku – 557 osób, co daje łącznie  
1106 osób;

•  kurs specjalistyczny „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej 
oraz wykonanie dojścia doszpikowego” ukończyły w lipcu 2012 roku 304 oso-
by. Natomiast w okresie październik-listopad 2012, w każdym z 16 województw, 
realizowane są jeszcze po 2 edycje kursu, co dawać będzie łącznie w skali kraju 
dodatkowo 640 absolwentów kursu specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, 
odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego”, co da łącznie 
liczbę absolwentów 944 osoby.

Rezultaty miękkie
Pielęgniarki/pielęgniarze po ukończeniu oferowanych w projekcie kursów, najogólniej 
mówiąc, są przygotowani do świadczenia profesjonalnej opieki nad pacjentem w stanie 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Ponadto otrzymują formalne kwalifikacje 
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do pracy i wykonywania samodzielnych świadczeń w systemie ratownictwa medyczne-
go regulowanych przepisami prawnymi. 

Kolejnym bardzo istotnym rezultatem, który został osiągnięty w trakcie dotychcza-
sowej realizacji projektu jest deklarowane przez uczestników poczucie wzrostu umie-
jętności, kompetencji, samooceny, satysfakcji zawodowej w porównaniu do osób nie-
podnoszących swoich kwalifikacji. Zadowolenie obejmujące w/w elementy oscyluje na 
poziomie 95-99,7%, co wyrażone zostało w anonimowych ankietach wypełnianych na 
zakończenie kursów przez wszystkich uczestników projektu. 

Taki stan potwierdzają wyniki wywiadu telefonicznego przeprowadzanego bezpo-
średnio z uczestnikami kursów przez pracowników CKPPiP. Wszyscy ankietowani tele-
fonicznie wyrazili swoje zadowolenie z organizacji kursu i zawartych w programie treści, 
ponadto poleciliby znajomym uczestnictwo w takiej formie dokształcania. Respondenci 
uważają także, że wsparcie tego typu kształcenia podyplomowego ze środków unijnych 
jest cenną inicjatywą i powinno być kontynuowane. 

Wysoka jakość szkoleń. W celu zapewnienia najlepszej jakości realizacji prowadzo-
nych szkoleń w ramach projektu corocznie organizowane są warsztaty szkoleniowe dla 
Organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia w ramach projektu, dotychczas od-
były się 3 edycje warsztatów. Prowadzony jest nadzór nad realizowanymi w ramach 
projektu edycjami szkoleń, do końca 2012 roku przeprowadzono 34 kontrole.

 Najważniejsze statystyki dotyczące realizowanego projektu
Realizowane szkolenia – uczestnicy
Płeć. Z danych, które są w dyspozycji Centrum wynika, że uczestnicy projektu, a jed-
nocześnie osoby stanowiące kadrę pielęgniarską systemu ratownictwa medycznego, 
to w przeważającej ilości kobiety 88,8% 
Wiek uczestników projektu. Najwięcej uczestników - 39,0% to osoby w wieku 41-50 
lat, nieco mniejszą grupę 35,9% stanowią osoby w wieku 31-40 lat, pielęgniarki, pielę-
gniarze  powyżej 50 lat stanowią 13,6%, natomiast 11 % to  osoby w przedziale wieko-
wym 20-30 lat. 
Wykształcenie badanych w przeważającej części to osoby z wykształceniem średnim 
58,6%, osoby z licencjatem stanowią 21,2%, natomiast wykształcenie magister skie po-
siada 14,4% badanych osób, wykształcenie inne wyższe posiada 4,6%. 

 Wydarzenia promocyjne związane z realizacją projektu
Bardzo istotnym elementem w realizacji projektu jest dotarcie z informacją o jego reali-
zacji do środowiska pielęgniarek/pielęgniarzy na terenie całego kraju. Dlatego też zorga-
nizowanych zostało wiele przedsięwzięć promocyjnych, wśród nich m.in.:

•  inauguracyjna konferencja dla Decydentów Systemu i Organizatorów Kształcenia 
w styczniu 2010 roku Warszawie, 

•  5 regionalnych konferencji dla pielęgniarek/pielęgniarzy w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu w 2010 roku (konferencje te stanowiły platformę 
do przekazu informacji oraz dzielenia się doświadczeniem fachowców z dziedziny 
Pielęgniarstwa ratunkowego, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem), 
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•  dwukrotne aktywne uczestnictwo i promowanie projektu w ramach ogólnopolskiego 
Forum Funduszy Europejskich – dodatkowo były wykonywane pomiary poziomu 
cukru we krwi, cholesterolu, tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego krwi.

Informacje o projekcie docierają każdego roku do najważniejszych organizacji, instytucji 
i stowarzyszeń zawodowych także w formie ulotek, kalendarzy oraz plakatów. Projekt 
był i jest nadal reklamowany w prasie ogólnopolskiej i branżowej oraz na antenie Pro-
gramu 1 Polskiego Radia. Od 2011 roku projekt jest widoczny na łącznie 140 nośni-
kach billboardowych we wszystkich województwach, w pobliżu placówek medycznych 
w szczególności związanych z systemem ratownictwa medycznego.

 Aspekt finansowy 
Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to 20 284 744, 58 PLN. Dotychczas 
uzyskano zatwierdzenie wszystkich 13 złożonych wniosków o płatność przez Instytu-
cje Wdrążającą Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia na kwotę 
7 892 487,80 PLN i w związku z tym wszystkie wydane w ramach projektu środki 
uznane zostały za kwalifikowalne.

 Kontrole zewnętrzne 
Dotychczas przeprowadzone zostały 3 kontrole zewnętrzne projektu i jeden audyt ze-
wnętrzny. Wyniki w/w kontroli można uznać za bardzo dobre. Nie stwierdzono nieprawi-
dłowości w trakcie realizacji projektu.

 Zespół pracowników projektu 
Należy podkreślić, że wszystkie osoby pracujące na poszczególnych stanowiskach 
w projekcie wykazują się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem w wykonywaniu 
spoczywających na nich zadaniach, co daje efekt w postaci osiągania rezultatów prze-
kraczających zakładane plany.

Wszelkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej Centrum 
www.ckppip.edu.pl.
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Beata Cholewka
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Ministerstwo Zdrowia

Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu 
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej – aktualności 
i perspektywy

Starzenie się społeczeństw to poważny problem Europy, w tym Polski. W związku 
z powyższym opieka zdrowotna w Polsce powinna być dostosowywana do bieżą-

cych trendów demograficznych. Jednym z głównych celów polityki zdrowotnej powin-
no być utrzymanie takiej kondycji psychofizycznej osób starszych, która umożliwi im 
jak najdłuższą aktywność zawodową, tym samym utrzymując ich wkład ekonomiczny 
oraz zmniejszając stopę obciążenia demograficznego dla gospodarki krajowej. Jednym 
z warunków wprowadzenia działań systemowych, mających na celu poprawę opieki nad 
ludźmi w wieku starszym w Polsce, jest niewątpliwie poprawa edukacji kadr medycznych 
z zakresu geriatrii.

Narastające zjawisko starzenia się społeczeństwa wymaga wprowadzenia zmian 
w systemie opieki zdrowotnej skierowanej do osób starszych, które powinny być powią-
zane ze zmianami w systemie kształcenia kadr medycznych w zakresie geriatrii. Czę-
ściową odpowiedzią na te potrzeby, może być realizowany w latach 2012-2015 przez 
Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Centrum 
Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie projekt systemowy pn. Wspar-
cie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geria-
trycznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym w Polsce poprzez 
podniesienie kompetencji (szkolenie) kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. 

Szkoleniami objętych zostanie 2 000 lekarzy POZ, 2 000 pielęgniarek POZ, 1 000 fi-
zjoterapeutów, 200 opiekunów medycznych oraz 200 terapeutów środowiskowych, które 
realizowane będą na podstawie programów kształcenia opracowanych w ramach pro-
jektu przez zespoły ekspertów powołane w ramach Zespołu ds. gerontologii przy Mini-
strze Zdrowia. Wykonawcy szkoleń zostaną wyłonieni w drodze zamówienia publiczne-
go. Szkolenia realizowane będą w okresie: IV kwartał 2012 r. – II kwartał 2015 r. i będą 
bezpłatne dla uczestników. Koszt szkoleń pokrywany będzie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Dodatkowo, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci zwrotu 
kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie. Projekt systemowy pt. „Wsparcie sys-
temu kształcenia…” jest innowacyjnym przedsięwzięciem edukacyjnym, którego reali-
zacja może przyczynić się do stworzenia podstaw dla nowej jakości opieki geriatrycz-
nej w Polsce. Opracowane w ramach projektu programy kształcenia w zakresie opieki 
geriatrycznej dla poszczególnych grup zawodowych stanowią nowość na rynku ofert 
szkoleniowych w tym zakresie.

Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci oraz opiekunowie medyczni i terapeuci środowi-
skowi biorący udział w szkoleniach realizowanych na podstawie tych programów zdobędą 
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wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej praktyce, a także będą mieli szansę stać się 
liderami w zakresie opieki geriatrycznej w swoich miejscach pracy i środowiskach.

Uczestnicy kursów zapoznają się z zasadami całościowej oceny geriatrycznej i in-
terdyscyplinarnej opieki nad pacjentem w starszym wieku, a także przyswoją sobie 
algorytmy postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych i zakres świadczeń dla 
pacjentów w starszym wieku z uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań prawnych. 
Szkolenia umożliwią poznanie zakresu kompetencji wszystkich członków zespołu te-
rapeutycznego i wypracowanie wspólnego języka, który jest koniecznym warunkiem 
współpracy w zespole.

Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie 
opieki geriatrycznej, będące efektem realizacji projektu, powinno przyczynić się do 
wypracowania modelu opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej, w tym w środowisku zamieszkania, opartego na współpracy poszczególnych 
grup zawodowych objętych projektem. W ramach projektu, na podstawie m.in. ankiet 
wypełnianych przez uczestników szkoleń oraz wywiadów z ekspertami, przeprowadzo-
na zostanie ewaluacja obecnego systemu opieki nad osobami starszymi w Polsce. Na 
jej podstawie zostaną wypracowane założenia kompleksowej opieki nad osobami star-
szymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunków jej realizacji, w tym 
poprawy systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej, co w efekcie powinno przyczynić się do poprawy sytuacji w tym zakresie. 

Założeniem projektu jest także, aby jego realizacja przyczyniła się do wzrostu wie-
dzy w społeczeństwie, w tym wśród kadr medycznych oraz osób odpowiedzialnych za 
realizację i finansowanie świadczeń zdrowotnych na temat potrzeby sprawowania kom-
pleksowej, interdyscyplinarnej opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej 
opieki zdrowotnej.
Projekt jest przedsięwzięciem ogólnopolskim. Jego wartość wynosi ponad 22 mln złotych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.geriatria.
mz.gov.pl, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy.

Konferencja dla Decydentów i Organizatorów kształcenia realizowana przez Centrum Kształcenia Podyplomowe-
go Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” (Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pie-
lęgniarek i Położnych); Warszawa, 2010 r. 
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dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, adiunkt
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Rola samorządu zawodowego w kreowaniu nowoczesnego 
pielęgniarstwa

Samorząd zawodowy, to powołana na podstawie ustawy organizacja skupiająca oso-
by wykonujące zawód zaufania publicznego. Samorząd zawodowy nazywany jest 

także izbą zawodową, czy korporacją zawodową. 
Istnienie samorządów zawodowych ma swoją podstawę w Konstytucji RP, która 

w art. 17 wskazuje: „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezen-
tujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego sprawujące pieczę nad nale-
żytym wykonywaniem tych zawodów”. Przynależność do samorządu zawodowego jest 
obligatoryjna dla osób chcących wykonywać dany zawód. 

Wielu autorów publikacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania samorządów zawo-
dowych wyraża pogląd, iż są one przejawem ustroju demokracji obywatelskiej, która wy-
raża się właśnie w samorządzie i w jego określonych formach, stanowiących wyraz zde-
centralizowanej administracji państwowej, czyli publicznej, w różnych dziedzinach życia 
społecznego. Samorząd zawodowy stanowi obok terytorialnego i gospodarczego jedną 
z trzech podstawowych form samorządu społecznego. Samorządy zawodowe tworzone 
są przez przedstawicieli zawodów, które mają istotne znaczenie społeczne i z tego powo-
du wymagają najwyższych kwalifikacji postaw moralnych ich przedstawicieli. 

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w Polsce powstał dzięki staraniom 
pielęgniarek i położnych, powołany Ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych  
z 19 kwietna 1991 roku. Aktualnie samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych funk-
cjonuje w oparciu o Ustawę o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 
1 lipca 2011 r. W grupie zadań przypisanych tej organizacji znajduje się m.in.: sprawowa-
nie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów; ustalanie standardów i kwalifikacji 
zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy; współdziałanie 
w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa. Zadania te samorząd za-
wodowy realizuje poprzez m.in.: opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia 
zawodowego; prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; pro-
wadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej; współpracę z towarzystwami 
naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za grani-
cą. Zadania te mają bardzo szeroki zakres i poprzez ich wykonywanie samorząd wpływa 
na rozwój nowoczesnego pielęgniarstwa. 

W ramach samorządu zawodowego funkcjonuje szereg komisji i zespołów problemo-
wych, w skład których wchodzą pielęgniarki, położne, eksperci w określonych obszarach. 

Podstawą do projektowania nowoczesnego pielęgnowania i wprowadzanie zmian 
zarówno w zakresie kształcenia, doskonalenia jak i standardów pielęgnowania jest ana-
liza sytuacji światowej polityki zdrowotnej, koncepcji opieki zdrowotnej w Polsce i miej-
sca pielęgniarstwa, jako integralnej części systemu opieki zdrowotnej, przyczyniającej 
się do realizacji ogólnych celów systemu zdrowotnego. 
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Istotnym elementem wpływania na wizerunek pielęgniarstwa jest rozwijanie nowo-
czesnego zarządzania pielęgniarstwem, rozwój zasobów ludzkich i zarządzanie nimi, 
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. 

Na potrzeby tworzenia nowoczesnego zarządzania pielęgniarstwem dokonywana 
jest analiza podejść do zarządzania, kierunków zmian w zarządzaniu zasobami ludzki-
mi, światowych trendów w organizacji opieki pielęgniarskiej, standardów wykonywania 
zawodu pielęgniarki, położnej. 

Doskonalenie zawodowe to celowe i systematyczne działanie występujące w organiza-
cji skierowane na pogłębianie oraz poszerzanie określonych elementów wiedzy ludzkiej, 
a także wyposażanie w wiedzę i umiejętności, niezbędne dla obecnych i przyszłych potrzeb 
organizacji. Przekazywanie wiedzy może dotyczyć treści ogólnych (historia instytucji, jej oto-
czenie, sposób zarządzania) jak i specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb określonych 
grup zawodowych. Także odnosić się do doskonalenia umiejętności zawodowych lub or-
ganizacyjnych (organizowanie pracy, komunikowanie się, praca zespołowa), kształtowania 
postaw oraz zachowań pracowniczych (uczenie tolerancji, potrzeby ustawicznego uczenia 
się, rozwijania szacunku do współpracowników, podwładnych i przełożonych, utożsamia-
nia się z celami instytucji). Doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji jest jednym 
z ważnych obszarów zainteresowań i działań samorządu zawodowego na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa polskiego. W dziedzinie tej przedstawiciele samorządu współpracują z Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Departamentem Pielęgniarek 
i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, uniwersytetami i szkołami wyższymi kształcącymi pie-
lęgniarki i położne oraz organizatorami kształcenia podyplomowego. Należy tu podkreślić 
udział okręgowych izb pielęgniarek i położnych w organizowaniu doskonalenia zawodowe-
go, czy finansowaniu doskonalenia pielęgniarek i położnych z własnych środków. 

Piśmiennictwo
Ksykiewicz-Dorota A.: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Wyd. Czelej, Lublin 2005.
Włodarczyk C.: Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Wyd. Med. „Vesalius”, Lu-
blin-Kraków-Warszawa 1996.
Włodarczyk C., Poździoch S.: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Wyd. UJ, Kraków 2001.
Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, 
formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Poznań 2001.
Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych. Dz.U. Nr 11 z dnia 23 sierpnia 2011.

Warsztaty „SYMULACJA MEDYCZNA, wykorzy-
stanie różnorodnych technik w pielęgniarstwie 
geriatrycznym, ratunkowym oraz w położnictwie”, 
zorganizowane przez Centrum Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych; Warszawa, 
2011 r. 
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Michał Kępowicz 
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich 
Ministerstwo Zdrowia 

Projekty systemowe i konkursowe wdrażane na rzecz 
ochrony zdrowia i nadzorowane przez Departament 
Funduszy Europejskich. Stan obecny i nowa perspektywa

W perspektywie finansowej 2007-2013 Ministerstwo Zdrowia po raz pierwszy 
uczestniczy w realizacji przedsięwzięć ze środków funduszy strukturalnych, 

m.in. poprzez wdrażanie Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjono-
wania systemu ochrony zdrowia, na które została przeznaczona niebagatelna kwota 
ponad 118 mln EURO. Środki te pochodzą z jednego z głównych narzędzi finan-
sowych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczone 
zostały na sfinansowanie projektów, które przyczyniają się do podnoszenia kwali-
fikacji kadry medycznej różnego szczebla, w tym lekarzy, pielęgniarek, położnych, 
fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, terapeutów środowiskowych, ratowników 
medycznych, dyspozytorów medycznych, a także osób zarządzających podmiotami 
leczniczymi. Ponadto realizowane są przedsięwzięcia ukierunkowane na opracowa-
nie programów zdrowotnych, w tym 8 kompleksowych programów profilaktycznych, 
obejmujących 10 chorób zawodowych i 2 choroby związane z pracą oraz progra-
mu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 
układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45. roku życia. 
Dzięki środkom Programu Kapitał Ludzki wspierany jest również proces akredytacji 
zakładów opieki zdrowotnej, co ma fundamentalne znacznie w procesie podnosze-
nia jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Udzie-
lone wsparcie finansowe pozwala również na wdrożenie rozwiązań systemowych 
w ochronie zdrowia, tj. systemu Jednorodnych Grup Pacjentów oraz rachunku kosz-
tów w zakładach opieki zdrowotnej.

Obecnie ze środków Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizo-
wane są następujące projekty obejmujące

• profilaktykę zdrowotną:
–  opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych, przystosowanych do 

potrzeb poszczególnych grup pracowników i grup zawodowych, w szczególności 
skierowanych na redukcję chorób zawodowych,

–  opracowanie i wdrożenie programu obejmującego wczesne wykrywanie nowo-
tworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45. roku 
życia;

• doskonalenie zawodowe kadr medycznych:
–  kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomosto-

wych,
–  kształcenie zawodowe pielęgniarek z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego,
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–  kształcenie lekarzy deficytowych specjalności - onkologów, kardiologów oraz le-
karzy medycyny pracy,

–  kształcenie pracowników systemu ratownictwa medycznego - lekarzy, ratowni-
ków medycznych i dyspozytorów medycznych,

–  kształcenie personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej - lekarzy, pie-
lęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz terapeutów środowisko-
wych;

• podnoszenie jakości zarządzania w ochronie zdrowia:
–  wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej,
–  szkolenia dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej w zakresie nowocze-

snych metod zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu 
rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konso-
lidacji ZOZ,

–  działania edukacyjne i informacyjne skutkujące poprawą jakości zarządzania 
w systemie ochrony zdrowia w stosunku do świadczeniodawców i świadczenio-
biorców.

Zakończyliśmy już z powodzeniem realizację projektów obejmujących opracowanie 
kompleksowych programów umożliwiających powrót do pracy określonym grupom pra-
cowników i grupom zawodowym ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi oraz osób 
po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związany-
mi z warunkami pracy. Mamy za sobą również przygotowanie kadry stosującej system 
Jednorodnych Grup Pacjentów, w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do 
poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia.

Obecna perspektywa finansowa (2007-2013) jest pierwszym okresem programo-
wania, w którym powierzono Ministerstwu Zdrowia udzielanie pomocy finansowej ze 
środków funduszy strukturalnych dla projektów z zakresu ochrony zdrowia. Konieczność 
wsparcia sektora została zidentyfikowana w dwojaki sposób. Z jednej strony potrzeby 
zdrowotne obywateli potraktowano jako niezwykle istotny etap w procesie zaspokajania 
potrzeb społeczeństwa. Z drugiej strony pracowników systemu ochrony zdrowia uznano 
za niezwykle ważny segment rynku pracy o dużym potencjale rozwoju. Przedstawiona 

Zajęcia praktyczne realizowane na kursie kwalifi-
kacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowe-
go w ramach projektu „Profesjonalne pielęgniar-
stwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce 
– wsparcie kształcenia podyplomowego” współ-
finansowane ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Organizator kształcenia: Agencję Usług Oświato-
wych „Omnibus" Sp. z o.o. w Kłodzku 
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zmiana w podejściu do zdrowia jest niezwykle istotna i rokuje na coraz większe zain-
teresowanie kwestiami ochrony zdrowia w kolejnych perspektywach finansowych Unii 
Europejskiej. Do tego procesu z całą pewnością przyczyni się skuteczne i sprawne za-
rządzanie środkami, które otrzymaliśmy na lata 2007-2013. Dotychczasowe osiągnięcia, 
które udało się zrealizować dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego 
są niebagatelne. Wśród najważniejszych rezultatów wdrażanego przez resort zdrowia 
Działania 2.3 PO KL należy wymienić:

–  rozpoczęcie studiów pomostowych przez 25 045 pielęgniarek/pielęgniarzy i po-
łożnych/położników, z czego do dnia dzisiejszego dyplom uzyskało już 19 499 
osób;

–  ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego przez 
2 032 pielęgniarek/pielęgniarzy oraz kursu specjalistycznego z zakresu resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej przez 966 pielęgniarek/pielęgniarzy;

–  ukończenie pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych z zakresu deficytowych spe-
cjalizacji, tj. onkologii, kardiologii, medycyny pracy przez blisko 600 lekarzy oraz 
kursów specjalizacyjnych z medycyny ratunkowej przez 62 lekarzy;

–  przeprowadzenie 150 kursów doskonalących dla 4 292 ratowników medycznych 
oraz 36 kursów dla 648 dyspozytorów medycznych;

–  przeszkolenie prawie 1 400 przedstawicieli kadry zarządzającej zakładów opieki 
zdrowotnej z zasad rozliczania środków publicznych w ramach systemu Jedno-
rodnych Grup Pacjentów oraz ponad 3 000 pracowników ZOZ (głównie kadry 
zarządczej) z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi 
restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ;

–  uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego przez 106 placówek ochrony zdrowia;
–  opracowanie 8 kompleksowych programów profilaktycznych obejmujących 10 

chorób zawodowych i 2 choroby związane z pracą oraz opracowanie 3 progra-
mów wspierających powrót do pracy, obejmujących 7 chorób zawodowych;

–  opracowanie programu profilaktycznego w zakresie nowotworów układu moczo-
wo-płciowego u mężczyzn po 45. roku życia.

Ponadto udało się zrealizować wiele przedsięwzięć towarzyszących wdrażanym 
projektom, warto wymienić kampanię medialną o szerokim zasięgu, dotyczącą chorób 
nowotworowych układu moczowo-płciowego u mężczyzn „45+”, utworzenie Centrum 
Konsultacyjno-Diagnostycznego typu „hot line” oraz nowoczesnego Centrum Symulacji, 
w którym uczestnicy kursów z zakresu ratownictwa medycznego mogą doskonalić swoje 
umiejętności służące ratowaniu życia. Opracowanie metodologii rachunku kosztów oraz 
instrukcji kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej to kolejne, niezwykle istotne przed-
sięwzięcia służące podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia. Na potrzeby 
projektów wydano również liczne publikacje, wśród których znalazł się Przewodnik po 
Jednorodnych Grupach Pacjentów. 

Dużym wyzwaniem, które postawiliśmy sobie w 2012 r. była dystrybucja środków 
w ramach procedury konkursowej. Dotychczasowe projekty były bowiem realizowa-
ne systemowo przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sekto-
ra finansów publicznych. Konkurs dotyczył realizacji studiów podyplomowych dla ka-
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dry zarządzającej podmiotami leczniczymi z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, 
z uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowot-
nej w spółkę prawa handlowego. Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów wy-
łonionych w ramach konkursu to aż 28 mln złotych. W wyniku procedury konkursowej 
do dofinansowania wybrane zostały 24 projekty, w ramach których studia podyplomowe 
ukończy blisko 5 tys. osób. Studia podyplomowe realizowane będą w następujących 
miastach Polski: Suwałki, Olsztyn, Szczecin, Stargard Szczeciński, Bydgoszcz, Toruń, 
Poznań, Warszawa, Łódź, Radom, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Legnica, Wrocław, 
Katowice, Chorzów, Kraków oraz Sosnowiec. Szczegółowe informacje na temat warun-
ków udziału we wszystkich projektach realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL 
można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zdrowie.gov.pl. 

W przyszłej perspektywie finansowej UE przewidzianej na lata 2014 – 2020, Mini-
sterstwo Zdrowia zamierza położyć większy nacisk na realizację projektów z zakresu 
edukacji zdrowotnej, które przyczynią się do zwiększenia wiedzy społeczeństwa na te-
mat konieczności podejmowania działań profilaktycznych, jako najskuteczniejszej me-
tody wykrywania i zapobiegania chorobom. Planujemy również dalszy rozwój systemu 
kształcenia pracowników sektora ochrony zdrowia. W świetle nadchodzących zmian 
demograficznych priorytetem stanie się zmniejszenie negatywnych następstw wynika-
jących ze zwiększenia się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz redukowanie 
nierówności w zdrowiu.
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dr Marek Szczepański

Zmiany w zasadach i celach wydatkowania funduszy UE po 
2013 roku w kontekście możliwości finansowania projektów 
z obszaru ochrony zdrowia

 Wprowadzenie
W obecnym okresie programowania polityki spójności UE (lata 2007-2013) szeroko 
rozumiany sektor ochrony zdrowia otrzymał znaczące wsparcie ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Finansowane są m.in. modernizacja i budowa szpitali, rozwój systemu ratow-
nictwa medycznego oraz projekty dotyczące podnoszenia kompetencji kadry służby 
zdrowia. Sektor ochrony zdrowia nadal potrzebuje wsparcia publicznego, którego źró-
dłem mogłyby być potencjalnie fundusze UE. Nie wiadomo jeszcze, czy i w jakiej skali 
to finansowanie będzie dostępne po 2013 roku, warto jednak już dzisiaj pochylić się nad 
możliwością i warunkami tego wsparcia.

Możliwość finansowania z funduszy UE projektów z zakresu ochrony zdrowia będzie 
uzależniona zarówno od zapisów dokumentów strategicznych i aktów prawnych przyj-
mowanych na poziomie UE, jak i dokumentów (strategii, programów operacyjnych itp.) 
akceptowanych na poziomie krajowym lub regionalnym. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż konferencja odbywa się w ramach projektu systemowego 
finansowanego ze środków EFS, szczególny nacisk został położony na uwarunkowania 
dotyczące finansowania projektów z obszaru ochrony zdrowia z tego właśnie funduszu. 
Na wstępie krótko przedstawiam kontekst unijny – odnosząc się do już przyjętych, jak 
i projektowanych, bądź wciąż negocjowanych dokumentów. Następnie przedstawiam 
stan i planowany harmonogram prac nad celami i systemem instytucjonalnym wdrażania 
w Polsce polityki spójności UE po 2013 roku, sygnalizując jednocześnie kilka istotnych 
kwestii, które wymagają jeszcze przesądzenia.

Konferencja regionalna informacyjno-pro-
mocyjna realizowana w ramach projektu 
„Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ra-
townictwa medycznego w Polsce – wsparcie 
kształcenia podyplomowego” współfinanso-
wana ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (Elżbieta Rusin-Pawełek – Kierownik 
Projektu, Małgorzata Olszewska – Z-ca 
Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomo-
wego Pielęgniarek i Położnych, lek. med. 
Marek Niemirski); Warszawa 2010 r.
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Kontekst UE

W marcu 2010 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała Komunikat Europa 2020. Stra-
tegia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącze-
niu społecznemu (Europa 2020). Priorytetami wyznaczonymi w tej strategii są: rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach (smart growth); promowanie gospodarki 
zrównoważonej – mniej obciążającej środowisko, efektywniej wykorzystującej zasoby, 
a zarazem konkurencyjnej (sustainable growth) oraz wzmacnianie gospodarki charak-
teryzującej się wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i tery-
torialną (inclusive growth). Rada Europejska w czerwcu 2010 r. uznała, że wszystkie 
wspólne polityki, w tym polityka spójności, powinny wspierać strategię „Europa 2020”. 
W konsekwencji nowy strategiczny system programowania polityki spójności jest powią-
zany z Europą 2020 i politykami krajowymi (przykładem są wspólne ramy strategiczne 
– Common Startegic Framework i umowy partnerskie – partnership contracts).

W celu optymalnego zoperacjonalizowania celów określonych w strategii „Europa 
2020” Rada Europejska przyjęła Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw człon-
kowskich. Zintegrowane wytyczne dotyczące Europa 2020 – część druga. Doku-
ment ten zawiera m.in. następujące wytyczne:

•  Wytyczna 7: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej i ograniczanie 
bezrobocia strukturalnego

•  Wytyczna 8: Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej po-
trzebom rynku pracy, promowanie jakości zatrudnienia i uczenia się przez całe życie

•  Wytyczna 9: Poprawa wydajności systemów kształcenia i szkolenia na wszystkich 
poziomach oraz zwiększenie liczby osób podejmujących studia wyższe

•  Wytyczna 10: Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa.
W paździeniku 2010 r. KE przedstawiła pakiet projektów rozporządzeń, które mają 

regulować wdrażanie polityki spójnosci UE w latach 2014-2020 (wciąż trwają negocjacje 
tego pakietu). W skład pakietu wchodzi nowe tzw. rozporzędzenie ogólne (Common 
Provision Regulation) i rozporządzenie Parlementu Europejskiego i Rady w sprawie 
EFS. Projekt tego rozporządzenia wskazuje 4 cele tematyczne, które mają być realizo-
wane przez EFS (Art. 3 Zakres wsparcia): 

•  promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników; 
•  inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, w tym tzw. 

priorytet inwestycyjny – ‘poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podnie-
sienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

•  promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa;
•  wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej.
Jednocześnie Komisja Europejska zaproponowała mechanizm koncentracji środ-

ków, który polega na przeznaczaniu minimalnych alokacji EFS na poszczególne cele 
tematyczne lub priorytety inwestycyjne. KE zaproponowała m.in. przeznaczenie 20% 
alokacji EFS w państwie członkowskim na cel tematyczny dotyczący wyłączenia spo-
łecznego i walki z ubóstwem. Ponadto w programach operacyjnych w zależności od ka-
tegorii regionu (region mniej rozwinięty, przejściowy lub bardziej rozwinięty) odpowiednio 
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60%, 70% lub 80% środków należy przeznaczyć na maksymalnie 4 priorytety inwesty-
cyjne (Art. 4 Spójność i koncentracja tematyczna). 

Stan prac i harmonogram prac nad dokumentami krajowymi dotyczącymi 
wdrażania w Polsce polityki spójności UE po 2013 roku
Za koordynację procesu przygotowania dokumentów programowych oraz rozwiązań 
wdrożeniowych i instytucjonalnych związanych z perspektywą finansową UE 2014- 
-2020 odpowiada Minister Rozwoju Regionalnego. Harmonogram przygotowań jest ujęty  
w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów Sposób organizacji prac nad dokumen-
tami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020. I etap prac 
nad przygotowaniem zasad funkcjonowania dokumentów programowych i systemu 
wdrażania Polityki Spójności na lata 2014-2020. Informacja dla Rady Ministrów (z kwiet-
nia br.). Warto odnotować najważniejsze daty dotyczące przygotowania i akceptowania 
rozwiązań związanych z perspektywą finansową UE 2014-2020, w obszarach: systemu 
programowania i wdrażania; umowy partnerskiej i programów operacyjnych.

W okresie kwiecień – wrzesień 2012 r. ma zostać przygotowany System progra-
mowania i wdrażania dokumentów programowych związanych z perspektywą finan-
sową 2014-2020. System będzie zawierał m.in.: wskazówki, wytyczne i rekomendacje 
dotyczące przygotowania programów operacyjnych, sposób wyboru celów i kierunków 
rozwoju; zasady podziału środków oraz mechanizmy zapewnienia koordynacji i kom-
plementarności interwencji z różnych programów; podstawowe zasady wdrażania w ra-
mach perspektywy finansowej UE 2014-2020 (takie jak: pomoc publiczna, inżynieria 
finansowa, koncentracja tematyczna, warunkowość, monitorowanie, certyfikacja i akre-
dytacja); założenia systemu monitorowania i kontroli; rozwiązania w zakresie układu 
instytucjonalnego oraz zakres zmian prawnych. We wrześniu br. Minister Rozwoju Re-
gionalnego ma zaprezentować System Radzie Ministrów.

W tym samym okresie (kwiecień – wrzesień br.) mają zostać przygotowane zało-
żenia umowy partnerstwa, które będą dotyczyły m.in.: liczby i zakresu programów 
operacyjnych; ram instytucjonalnych systemu wdrażania; kluczowych celów i kierunków 
interwencji finansowanych ze środków unijnych; sposobu podziału interwencji pomiędzy 
programy krajowe i regionalne; koncentracji tematycznej; założeń finansowych; metod 
zastosowania podejścia terytorialnego w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności 
terytorialnej. Zatwierdzenie przez Radę Ministrów założeń umowy partnerstwa ma na-
stąpić we wrześniu br.

Z kolei prace nad programami operacyjnymi mają trwać w okresie wrzesień 2012 r. 
– czerwiec 2013 r.; w okresie wrzesień – listopad 2012 r. mają być przygotowane przez 
właściwe instytucje wstępne projekty programów operacyjnych; w grudniu br. – ma na-
stąpić opiniowanie przez MRR wstępnych projektów programów operacyjnych za zgod-
ność z dokumentami strategicznymi; w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. mają być 
opracowane ostateczne wersje programów operacyjnych (w tym ewaluacja ex-ante, 
ocena oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne). W końcu czerwca 2013 r. 
ma nastąpić przedłożenie krajowych programów operacyjnych do akceptacji RM przed 
przekazaniem ich do Komisji Europejskiej oraz przekazanie informacji do wiadomości 
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Rady Ministrów o przyjętych przez zarządy województw regionalnych programach ope-
racyjnych.

Podsumowanie 
Jak było to wspomniane, trwają negocjacje pakietu rozporządzeń regulujących zasady 
realizacji polityki spójności w okresie 2014-2020 dla wszystkich państw członkowskich 
UE. Równocześnie władze publiczne (resorty, urzędy marszałkowskie) pracują nad za-
łożeniami nowych programów operacyjnych, czy zasad wydatkowania funduszy UE. 
Szereg kwestii pozostaje nierozstrzygniętych, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. 
Przykładami takich kwestii mogą być:

•  kształt i termin kompromisu dotyczącego budżetu UE na lata 2014-2020; wpływające  
z jednej strony na wielkość środków, które może otrzymać Polska, a drugiej – moż-
liwy termin faktycznego uruchomienia nowych programów operacyjnych; 

•  realność dotrzymania przez polską administrację publiczną ww. harmonogramu 
przygotowań;

•  kształt systemu instytucjonalnego, np. którym instytucjom zostanie powierzona rola 
instytucji zarządzających i wdrażających; czy nadal będą finansowane projekty sys-
temowe itp.;

•  jaki będzie podział środków i obszarów interwencji pomiędzy krajowe i regionalne 
programy operacyjne; 

•  czy, i w jakim zakresie, zostanie zastosowana wielofunduszowość programów ope-
racyjnych; w jakim zakresie będą wykorzystywane instrumenty finansowe; jaki bę-
dzie poziom dofinansowania projektów itp. itd.

Co ważne, zapisy dokumentów przyjętych lub negocjowanych na poziomie UE 
stwarzają możliwość finansowania po 2013 roku z funduszy strukturalnych projektów 
podnoszących kompetencje kadr ochrony zdrowia w Polsce. Decyzje o tym, czy takie 
finansowanie będzie dostępne będą podejmowane przez władze krajowe i regionalne 
zapewne w I połowie 2013 roku. Warto zatem uważnie śledzić i uczestniczyć w debacie 
na ten temat.
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Marcin Szemraj 
Audytor wewnętrzny 
Kierujący Stanowiskiem ds. Audytu Wewnętrznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wyniki audytów projektów UE – dlaczego niektóre projekty 
nie przynoszą spodziewanych efektów?

Jednym z istotnych problemów związanych z realizacją projektów finansowanych ze 
środków funduszy strukturalnych UE są trudności z zarządzaniem projektami przez 

jednostki administracji publicznej.
Należy przypomnieć, iż projekt to zespół działań charakteryzujący się następującymi 

cechami:
•  jest podejmowany tymczasowo, z góry założone jest jego zakończenie na konkret-

ny termin,
•  występuje duża złożoność wzajemnych zależności,
•  z założenia produkt ma charakter innowacyjny.
Istotą zarządzania projektem jest konieczność podzielenia zadań w ramach projektu 

ze wskazaniem niezwykle istotnej kwestii planowania, a następnie nadzorowania reali-
zacji projektu.

Warunkami efektywnego zarządzania projektem są:
•  sprecyzowana i jasno określona potrzeba działania,
•  posiadanie odpowiednich zasobów, przede wszystkim wiedzy.
Można wyróżnić szereg czynników, które „gwarantują” porażkę projektu, jak na przy-

kład:
•  sponsor projektu (instytucja wdrażająca) nie wywiązuje się ze swojej roli,
•  kierownik projektu ma odpowiedzialność, ale nie ma decyzyjności – co jest dość 

typowym zjawiskiem w przypadku jednostek administracji publicznej
•  uczestnicy projektu oraz pracownicy projektodawcy nie wspierają projektu. 
Na etapie planowania projektu należy zwrócić szczególną uwagę na zdefiniowanie 

projektu, tj.:
– sprecyzowanie potrzeby i celu projektu,
– określenie wstępnego zakresu prac,
– określenie etapów realizacji projektu,
– ustalenie odpowiedzialności za zarządzanie,
– określenie sposobu wykonania prac,
– oszacowanie pracochłonności kolejnych etapów prac.
Na zakończenie każdego etapu odpowiedź na pytanie: Czy warto zacząć realizować 

projekt?
Szereg błędów popełnionych na etapie planowania projektu pojawia się w postaci 

problemów w trakcie jego realizacji, w tym braku osiągnięcia założonych celów.

Jednostki sektora administracji publicznej są jednym z głównych odbiorców środków 
pomocowych i wykonawcami projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Tak 
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jak w przypadku innych kategorii beneficjentów także ww. jednostki popełniają poważne 
błędy, uchybienia w trakcie ich realizacji, a głównym źródłem problemów jest obszar 
zamówień publicznych.

Zgodnie z danymi statystycznymi cyklicznie prezentowanymi przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego od początku roku 2005, dotyczącymi m.in. przyczyn nieprawi-
dłowości oraz ich występowania około 40% zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyło 
projektów o charakterze infrastrukturalnym, kolejne 40% w ramach programów rolnych, 
a pozostała grupa to projekty o charakterze szkoleniowym.

Pod względem finansowym największe straty spowodowały nieprawidłowości w ra-
mach realizacji zamówień publicznych, które stanowiły około 50% wszystkich stwierdzo-
nych nieprawidłowości. Kolejne, przykładowe powody powstania błędów i nieprawidło-
wości to np.:

•  stwierdzenie sfałszowania dokumentów,
•  brak realizacji projektu,
•  brak dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków,
•  nieprzestrzeganie warunków umowy o dofinansowanie projektu,
•  nie osiąganie celów i wskaźników projektu.
Dotychczas najskuteczniejszą metodą wykrycia nieprawidłowości jest kontrola na 

miejscu, która wykrywa ponad 1/3 wszystkich stwierdzonych błędów i nieprawidłowości. 
Następnym skutecznym mechanizmem kontrolnym wydatkowanie środków pomoco-
wych jest weryfikacja wniosków o płatność, która wykrywa ponad 1/4 wszystkich stwier-
dzonych błędów i nieprawidłowości. Kolejnym źródłem informacji o nieprawidłowościach 
są wyniki działań kontroli skarbowej oraz audyty zewnętrzne projektów. Blisko 1/3 nie-
prawidłowości związane jest z co najmniej z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Jednym z powszechnych problemów podczas realizacji projektu jest dokonywanie 
zakupu sprzętu zbyt późno. Uchybienie to – tak jak w każdym innym przypadku – pod-
lega indywidualnej ocenie w odniesieniu do każdego weryfikowanego projektu. Sfor-
mułowanie „zbyt późno” podlega ocenie z punktu widzenia zadań określonych w pro-
jekcie i harmonogramie ich realizacji. Najistotniejszą kwestą jest ustalenie, czy zakup 
był faktycznie niezbędny do osiągnięcia celu i wskaźników projektu. Nie będzie zbyt 
późny zakup sprzętu lub usługi np. w ostatnim kwartale realizacji projektu, jeśli takie jest 
założenie projektu w kontekście wykonania czynności przewidzianych w ostatnim kwar-
tale, ale zakup sprzętu przewidzianego w budżecie projektu do wykonania działań wy-
konanych np. pół roku wcześniej powinien zostać potraktowany jako niekwalifikowalny, 
ponieważ fakt osiągnięcia wskaźnika projektu bez zakupionego sprzętu, np. za pomocą 
już posiadanego jednoznacznie wskazuje, że beneficjent nieprawidłowo przygotował 
założenia projektu – sprzęt nie był niezbędny do realizacji celu projektu. Zgodnie z za-
sadami kwalifikowania wydatków jednym z kryteriów oceny kwalifikowalności wydatków 
jest potwierdzenie, że jest on niezbędny do osiągnięcia celów i wskaźników projektu, 
a jeśli w trakcie kontroli jednoznacznie można stwierdzić, że doszło do realizacji założeń 
projektu np. w postaci wykonania działań przewidzianych w projekcie w inny sposób 
niż za pomocą sprzętu, który powinien być zakupiony do tego celu – wydatek na sprzęt 
powinien być uznany za niekwalifikowany. Dość często prezentowana przez jednostki 
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argumentacja, że zakupiony po fakcie osiągnięcia wskaźników projektu sprzęt np. do 
świadczenia usług szkoleniowych po zakończeniu wszystkich szkoleń przewidzianych 
w projekcie, wskazujący że zakupiony sprzęt będzie używany do realizacji kolejnych 
szkoleń, w kolejnych projektach, jest bez wątpienia chybiony, ponieważ każdy kolejny 
projekt będzie oceniany indywidualnie między innymi pod kątem zakupów sprzętu i nie 
ma żadnej gwarancji, że faktycznie beneficjent będzie w przyszłości realizował jeszcze 
jakikolwiek projekt. Innym dość często stosowanym argumentem przez beneficjentów 
przemawiającym za uznanie tego rodzaju wydatków za prawidłowo zrealizowane jest 
fakt opóźnień w postępowaniach przetargowych na zakup sprzętu, co może skutkować 
opóźnieniami kolejnych etapów projektu. W tego rodzaju przypadkach beneficjenci po-
dejmują często rozsądne decyzje polegające na tym, że korzystają z własnych zasobów 
i realizują dalsze etapy projektu. Niestety kolejne kroki są błędne w sytuacji gdy zapada 
decyzja, aby dokonać zakupu sprzętu w ramach projektu. Tego rodzaju podejście, po-
legające na dążeniu za wszelką cenę do realizacji wszystkich pozycji budżetu projektu 
często obraca się przeciw beneficjentowi, ponieważ tego rodzaju wydatek powinien być 
uznany za niekwalifikowany, ponieważ z przebiegu realizacji projektu jednoznacznie wy-
nika, że nie był on niezbędny, aby osiągnąć zamierzone cele.

Innym, podobnym do wyżej wymienionego błędem jest zakup usług, które na etapie 
przygotowania założeń projektu wydawały się niezbędne, ale już w trakcie jego reali-
zacji okazały się zbędne z punktu widzenia celów i wskaźników projektu. Przykładem 
może być zakup usług obsługi prawnej w projekcie. Beneficjent na etapie przygotowa-
nia wniosku o dofinansowanie słusznie obawiał się problemów o charakterze prawnym 
w trakcie jego realizacji ze względu na duży stopień jego skomplikowania, możliwe pro-
blemy związane na przykład z kwestią wartości niematerialnych i prawnych. W trakcie 
realizacji projektu okazało się, że przewidywane problemy nie nastąpiły i pomoc prawna 
w przewidywanym zakresie nie była niezbędna. Mimo to beneficjent w postępowaniu 
ofertowym o wartości poniżej 14 tysięcy euro dokonał wyboru firmy świadczącej usługi 
prawne i podpisał z nią umowę na 12 miesięcy, ustalając że podstawą rozliczenia będą 
wystawiane co miesiąc faktury VAT. Zgodnie z ich treścią, wykonawca potwierdzał, że 
jest gotowy do świadczenia usług prawnych, ale jedyną faktycznie wykonaną usługą, 
prawidłowo udokumentowaną był fakt przygotowania wzoru umów cywilnoprawnych, 
które mogłyby być zastosowane podczas realizacji projektu. W pozostałych przypad-
kach wykonawca co miesiąc dostarczał kolejne faktury VAT, bez żadnych dowodów po-
twierdzających fakt, że wykonane zostały jakiekolwiek usługi niezbędne do osiągnięcia 
celów i wskaźników projektu. W opisywanym przypadku uznano za kwalifikowany wy-
datek za pierwszy miesiąc, w którym przygotowano projekty umów – pozostałe zostały 
uznane za niekwalifikowane, ponieważ w żaden sposób nie przyczyniły się do realizacji 
założeń projektu.
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Uwarunkowania zmian w kształceniu i praktyce 
współczesnego pielęgniarstwa

Transformacja kształcenia zawodowego pielęgniarek jaka dokonała się w ostatnich 
latach w Polsce miała na celu podniesienie poziomu edukacji pielęgniarek oraz do-

stosowania kształcenia do standardów europejskich określonych w Dyrektywie 36/2005. 
Implikacją tych zmian we wszystkich krajach był między innymi: wzrost zapotrzebo-
wania społecznego na wysokiej jakości usługi pielęgniarskie; szeroki profil kwalifikacji 
zawodowych (określonych jako pielęgniarka ogólna); wyznaczenie nowych zadań dla 
pielęgniarek oraz przygotowanie do podejmowania kształcenia ustawicznego. Zmiany 
w kształceniu zapewniły pielęgniarkom porównywalność kwalifikacji na poziomie stu-
diów licencjackich we wszystkich państwach członkowskich UE pomimo, iż każdy kraj 
ma pewną swobodę w tworzeniu programu kształcenia. Natomiast w zakresie studiów 
magisterskich i kształcenia podyplomowego nie ujednolicono wymagań, pozostawiając 
tę kwestię do decyzji krajom członkowskim. 

Dokonane znaczące zmiany w kształceniu zakończyły pewien etap rozpoczętego 
procesu, który musi być dalej kontynuowany. Bowiem zarówno kształcenie jak i rozwój 
zawodu uwarunkowany jest sytuacją społeczno-gospodarczą kraju, która oddziaływuje 
na zdrowie, opiekę zdrowotną i praktykę pielęgniarską. 

Początek XXI wieku przyniósł nowe wyzwania dla współczesnego pielęgniarstwa, 
których źródłem są: zmiany demograficzne, ekonomiczne i społeczne; rozwój techno-
logii informatyczno-komunikacyjnych (ICT); globalizacja światowej gospodarki i społe-
czeństw; era wykształconych konsumentów, dostępu do terapii alternatywnych i  rozwoju 
badań genetycznych; przesunięcia opieki z podmiotów leczniczych do domu chorego; 
wzrost kosztów opieki; wywieranie wpływu na zarządzających i politykę zdrowotną; ro-
snąca potrzeba interdyscyplinarnego kształcenia dla współpracy w praktyce; postęp 
w pielęgniarskich badaniach naukowych. Aby pielęgniarstwo mogło sprostać wyzwa-
niom i podążać drogą rozwoju autonomicznej profesji (prawnie uregulowanej) musi zin-
tensyfikować działania edukacyjne w ramach różnych form kształcenia podyplomowego. 
Charakterystyka głównych uwarunkowań kształcenia i rozwoju praktyki zawodowej po-
zwoli na określenie priorytetów w tym zakresie. 

Zmiany demograficzne, ekonomiczne i społeczne 
Zmiany demograficzne polegają na zmniejszeniu przyrostu naturalnego przy jednocze-
snym starzeniu się całego społeczeństwa, co skutkuje zachwianiem struktury wiekowej 
i niskim współczynnikiem zastępowalności pokoleń. Europa na tle innych kontynentów 
osiąga najbardziej niekorzystne wskaźniki w tym obszarze. Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że w roku 2010 było niewiele ponad 14 % osób po 65 roku życia. 
Szacuje się, że w ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie aż dwukrotnie, 
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w tym nastąpi znaczny przyrost ludzi po 85 roku życia, o prawie 300 tys. Ze starzeniem 
się populacji wiąże się występowanie w tej grupie chorób ostrych i przewlekłych oraz 
wzrost liczby osób niepełnosprawnych. Obserwowane tendencje demograficzne stano-
wią duże wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w  zapewnieniu sprawnej, efektywnej 
i stałej opieki.

Zmiany ekonomiczne, a z nim związany kryzys prawie we wszystkich krajach euro-
pejskich wpływa na wzrost bezrobocia i rozwarstwienie społeczne. Ubożenie społeczeń-
stwa powoduje ograniczenia i niemożność korzystania z oferty nowoczesnej medycyny 
i farmakoterapii. Trwały brak pracy utrudnia lub wręcz uniemożliwia zaspokojenie wła-
snych potrzeb społecznych oraz prowadzi do ubóstwa, spóźnienia edukacyjnego i pro-
blemów zdrowotnych. Bezpośrednią i bardzo dotkliwą konsekwencją bezrobocia jest 
wzrost patologii społecznej, zagrożenie bezpieczeństwa socjalnego jednostki i rodziny. 

W aspekcie społecznym obserwuje się tendencję wzrostu rozwodów, separacji, 
związków nieformalnych, co powoduje ograniczony lub brak wsparcia społecznego istot-
nego w utrzymaniu i przywracaniu zdrowia. Zmiany w zwyczajach życia wiążą się ze 
wzrostem znaczenia pracy i kariery zawodowej, powodując brak snu, odpoczynku, nie-
właściwe nawyki żywieniowe, palenie papierosów, picie alkoholu i nadużywanie kawy, 
brak bliskich więzi w rodzinie. Zarówno WHO, jak i wielu autorów zwraca uwagę, że 
wiek XXI będzie się charakteryzował wzrostem zachorowań między innymi na: cukrzy-
cę, nadciśnienie, miażdżyce, osteoporozę. 

Rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT)
Szybki rozwój w dziedzinie technologii informatyczno-komunikacyjnych miał już w XX 
wieku radykalny wpływ na kształcenie i opiekę zdrowotną. Zmiany w technologii tele-
komunikacyjnej, dostępność do komputera i oprogramowania umożliwił wdrożenie no-
woczesnych metod nauczania i uczenia się, prowadzenie diagnostyki i leczenia na od-
ległość. Postęp w technologii cyfrowej zapewnił możliwość organizacji telekonferencji 
i rozwój telemedycyny, łącząc pacjenta z  lekarzem, eliminując zarazem bezpośredni 
z nim kontakt. Szybko rozwijająca się nanotechnologia wprowadzi nowe formy diagno-

Konferencja regionalna informacyjno-promo-
cyjna realizowana w ramach projektu „Profe-
sjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia 
podyplomowego” współfinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (dr n. med. Małgorzata 
Popławska - Dyrektor Krakowskiego Pogotowia 
Ratunkowego, dr hab. n. hum. Maria Kózka 
– Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa, dr n. biol. Elżbieta Buczkowska-Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych IV i V 
kadencji) – Kraków, 2010 r.
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styki klinicznej i leczenia. W ciągu najbliższych dwóch lat do sytemu opieki zdrowot-
nej będzie wdrożona elektroniczna dokumentacja medyczna, która zastąpi tradycyjne 
systemy dokumentowania. Za pośrednictwem Internetu pacjenci są i będą coraz lepiej 
wyposażeni w informacje wcześniej dostępne tylko dla pracowników ochrony zdrowia. 
Zatem sektor elektronicznych usług opieki zdrowotnej (e-zdrowie) odgrywać będzie co-
raz większą rolę w praktyce zawodowej pielęgniarki. Pielęgniarka przyszłości musi być 
dobrze przygotowana w zakresie wykorzystania technologii komputerowej, które staną 
się wymogiem codziennej pracy, ale również umożliwią uzupełnianie kwalifikacji zawo-
dowych w ramach kształcenia na odległość (dystans learning). 

Globalizacja światowej gospodarki 
Globalizacja ma wpływ na jednostkę, społeczeństwo i system opieki zdrowotnej i jest 
następstwem postępu w informacji i technologii, komunikacji, możliwość podróżowania 
i handlu zagranicznego. Globalizacja jest definiowana jako: proces wzrastającej interak-
cji ludzkich aktywności w wielu sferach włączając w to sferę gospodarczą, polityczną, 
społeczną i kulturalną oraz przejawia się w trzech wymiarach: przestrzennym, czasowym 
i poznawczym. W wyniku procesu globalizacji następuje wzrost zachorowań na choro-
by zakaźne (HIV, malarię, gruźlicę), rozwój otyłości przez prowadzenie agresywnych 
działań marketingowych, wzrost wielu chorób np. SARS, ptasia i świńska grypa. Opieka 
zdrowotna i system socjalny ulegają prywatyzacji i podlegają globalnym mechanizmom 
rynkowym. Ze względu na deficyt kadry medycznej obserwowane jest zjawisko migracji 
kadry medycznej. Wg WHO deficyt pielęgniarek i lekarzy w świecie wynosi ok.4,3 mln. 
Wzrost bezrobocia wymusza również migrację w celach zarobkowych. Stąd kształce-
nie pielęgniarek i badania naukowe muszą być bardziej międzynarodowe, korzystając 
z wielokulturowego doświadczenia. 

Era wykształconych konsumentów, dostępu do terapii alternatywnych i  rozwoju 
badań genetycznych
W XXI wieku wykształcony konsument/pacjent, mimo pewnych luk informacyjnych jest 
dobrze przygotowany, ma większe oczekiwania od pielęgniarek, również w zakresie jego 
udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących osobistej i rodzinnej opieki zdrowotnej. Trend 
ten ułatwiają media i Internet. Postęp technologiczny w leczeniu chorób wymusił koniecz-
ność regulacji etycznych w tym zakresie i świadomość podejmowania decyzji przez pa-
cjenta i jego rodzinę. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani uzyskaniem wiedzy i mają 
wiedzę na temat promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, co zwiększa zapotrzebowa-
nie na stosowanie bardziej zaawansowanych technik edukacji zdrowotnej. Pielęgniarki 
muszą być przygotowane do rozumienia tego związku i być skuteczniejsze w pomaganiu 
chorym i ich rodzinom zmaksymalizowaniu możliwości kontroli ich zdrowia. 

Rozwój nauki i techniki zwiększy zainteresowanie podejmowaniem badań genetycz-
nych i stosowaniem alternatywnych metod leczenia. Mapowanie genów będą zyskać 
uznanie zarówno w rozwoju nowych leków, leczeniu i profilaktyce chorób. Wiąże się to 
z udziałem pielęgniarek w badaniach naukowych, zatrudnionych szczególnie w ośrod-
kach uniwersyteckich, pojawieniem się wielu konfliktów, etycznych pytań. Dla ich unik-
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nięcia i bycia świadomym członkiem zespołu badawczego pielęgniarki muszą być odpo-
wiednio przeszkolone w zakresie metodologicznym, etyki i bioetyki. 

Wzrost kosztów opieki i rosnąca potrzeba interdyscyplinarnego kształcenia dla 
dobrej współpracy w praktyce 
Rosnące koszty opieki zdrowotnej wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań, głównie 
w obszarze promocji i edukacji zdrowotnej, świadczeń specjalistycznych opartych na ak-
tualnych i wiarygodnych wynikach badań oraz zmian w zarządzaniu opieką. Opieka pie-
lęgniarska musi bazować na opracowanych i sprawdzonych modelach i kryteriach oceny 
skuteczności. Pielęgniarki muszą dążyć do zajmowania znaczącego miejsca w zespo-
łach opieki, dla ciągłej poprawy jakości szczególnie w stanach ostrych i krytycznych. 

 
Wpływ na politykę zdrowotną i zarządzanie 
Pielęgniarki nie mogą ignorować możliwości wpływania na regulacje prawne w zakresie 
polityki zdrowotnej, stąd duże znaczenie mogą odegrać dobrze przygotowani liderzy pie-
lęgniarstwa. Bez udziału grupy zawodowej w kreowaniu polityki zdrowotnej nie będzie 
możliwy rozwój zawodu w kierunku autonomii i poprawa praktyki. 

Przesunięcie opieki z podmiotów leczniczych do domu lub zakładów 
opiekuńczych
Zmiany w opiece zdrowotnej, wysokie koszty związane z leczeniem szpitalnym są istot-
nymi czynnikami przesunięcia opieki do domu chorego i instytucji opiekuńczych. Wiąże 
się to z  przejęciem w zdecydowanie większym zakresie opieki na podstawową opiekę 
zdrowotną, w tym pielęgniarki z uprawnieniami do opieki środowiskowej, długotermino-
wej i geriatrycznej.

Postęp w pielęgniarskich badaniach naukowych 
Badania w pielęgniarstwie stanowią integralną część rozwoju praktyki i  poprawy zdro-
wia społeczeństwa i muszą być regularnie wykorzystywane przez wszystkie pielęgniarki. 
Coraz liczniej podejmowanie badania pielęgniarskie.
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Prawne ramy formułowania umów na gruncie ustawy z dnia 
29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – dalej zwanej: „pzp” – zasadą jest 

stosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych przepisów ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (k.c.). I choć zasada ta doznaje szeregu ograni-
czeń, w postaci różnego rodzaju zakazów i nakazów, to ustawa nie wprowadza żadnego 
odrębnego typu umowy, ale odsyła do podstawowego aktu prawnego normującego kwe-
stie zaciągania zobowiązań, jakim jest k.c. W Księdze Trzeciej tego kodeksu znajdziemy 
szereg przepisów, zarówno normujących ogólne zasady zaciągania i wykonania zobo-
wiązań w ogólności (Tytuły I-X), jak i przepisów, odnoszących się do poszczególnych 
umów nazwanych (Tytuły XI-XXXVII).

Istotnym ograniczeniem stosowania zasad wynikających z k.c. jest wymóg zawarty 
w art. 139 ust. 2 pzp, nakazujący zachowanie formy pisemnej dla umów dotyczących 
zamówień publicznych. Skutkiem naruszenia tego przepisu jest nieważność zawartej 
umowy, co oznacza, iż tego rodzaju umowę traktuje się jako niezawartą. W konsekwen-
cji obowiązek zapłaty wynagrodzenia wykonawcy nie powstanie, podobnie, jak nie po-
wstanie obowiązek świadczenia wykonawcy na rzecz zamawiającego. 

Niekiedy jednak nawet zawarcie umowy w formie pisemnej będzie niewystarcza-
jące. Dzieje się tak np.: w przypadku przeniesienia własności nieruchomości, która to 
czynność, stosownie do dyrektyw wypływających z art. 158 k.c. musi zostać dokonana 
w formie aktu notarialnego. 

Na gruncie zamówień publicznych sformułowano także zasadę, zgodnie z którą zakres 
świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawar-
tym w ofercie, a umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przepis 
ten jest korelatem wprowadzenia w art. 82 ust. 2 pzp innej zasady, zgodnie z którą treść 
oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygranie przetargu zatem na podstawie konkretnej oferty prowadzi do udzielenia 
zamówienia publicznego i zawarcia umowy, na podstawie której dokonywana jest ocena 
szczegółowego zakresu zobowiązań obu stron.1

Omawiane przepisy zabezpieczają interesy obu podmiotów układających treść łączą-
cego je stosunku prawnego. Z jednej bowiem strony nakazują wykonawcy rozwagę po-
przedzającą złożenie oferty, z drugiej zaś – stanowią ustawową gwarancję, że zamawiają-
cy nie będzie się domagał od wykonawcy robót czy usług, nie wyszczególnionych w treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji – także w ofercie. 

W treści art. 144 ust. 1 pzp zakazano dokonywania istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wy-
konawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogło-

1 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 17 maja 2000 r. I CKN 728/98.
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szeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. Wspomniana zasada jest postrzegana jako niezwykle istotna. 
Tytułem przykładu można wskazać na pogląd wyrażony w wyroku Zespołu Arbitrów 
przy Urzędzie Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2007 r. (UZP/ZO/0-453/07, 
opubl: www.uzp.gov.pl, legalis), w którym wyjaśniono, iż „zmiana podstawy wyceny oraz 
zmiana przedmiaru robót jest jednoznaczna ze zmianą treści SIWZ, ponieważ przed-
miar, na podstawie którego wykonawca przygotowuje ofertę jest jej integralną częścią” 
a „domniemanie zamawiającego, że wybrany wykonawca wykona zamówienie zgodnie 
z przedmiarem i życzeniem zamawiającego, nawet jeżeli tego nie ujmie w kosztorysie, 
pozostaje w sprzeczności z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (…)”.

W orzecznictwie Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych wskazy-
wano także na niedopuszczalność takich zmian w treści zawartych umów, które doty-
czą np.: terminu wykonania umowy wskazanego w siwz2, czy też zakresu rzeczowego 
świadczenia wykonawcy3 albo zobowiązania do dokonywania prac, które obojętnie z ja-
kich przyczyn zostały pominięte na etapie projektowania.4

Jak wskazano powyżej, możliwość ewentualnej zmiany umowy musi zostać przewi-
dziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w treści których to dokumentów muszą także zostać określone warunki takiej zmiany. 
Samo tylko dopuszczenie przez zamawiającego możliwości zmiany umowy o zamówie-
nie publiczne, bez określenia warunków na jakich dokona zmian, a więc bez określenia 
konkretnych okoliczności, w których będzie do takiej zmiany uprawniony, może zostać 
uznane za niezgodne z przepisami pzp.5

Kolejnym obostrzeniem związanym z zawieraniem umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego jest sformułowana w art. 7 ust. 3 pzp zasada udzielenia zamówienia wy-
łącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami tej ustawy. Na gruncie tej zasady 
wyrażano pogląd zakazujący, i to nawet za zgodą zamawiającego, dokonywania zmiany 
strony umowy o zamówienie publiczne na podmioty, których oferta w danym postępo-
waniu nie została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami wyboru określonymi 
w pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.6 W orzecznictwie sądowym 
wyrażano pogląd o niedopuszczalności zmiany podmiotowej umowy, umożliwiającej 
przejęcie zamówienia publicznego7, zaś umowa cesji, w myśl której określony podmiot 
miałby przejąć prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z zawartej umowy, była uzna-
wana za nieważną.8 Tego rodzaju działania, zdaniem judykatury, mają bowiem w oczy-
wisty sposób na celu obejście przepisów o zamówieniach publicznych.

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia dopuszczalności posługiwania się przy wyko-
nywaniu zamówienia publicznego podwykonawcami. W treści bowiem art. 36 ust. 5 pzp 

2 Wyrok z dnia 25 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/0-154/06, opubl: www.uzp.gov.pl, legalis). 
3 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 01 września 2010 r. (KIO 1776/10, opubl.: legalis).
4 Wyrok z dnia 02 marca 2010 r. (KIO/UZP 184/10, opubl: www.uzp.gov.pl, legalis).
5 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 01 września 2010 r. (KIO 1776/10, opubl.: legalis).
6 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 lutego 2008 r. (KIO/UZP 97/08, opubl: www.uzp.gov.pl, legalis).
7 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2004 r., sygn. V CK 97/03, publ.: OSNC 2005 r. Nr 2/34, OSP 
2005 r. Nr 2/22, Biul. SN 2004 r. Nr 6/7.
8 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 września 2006 r., sygn. I ACa 349/06, publ.: LEX nr 298585.
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wprost dopuszczono możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, 
z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawia-
jący zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość za-
mówienia nie może być im powierzona. Z kolei art. 356 § 1 k.c. stanowi, iż wierzyciel 
może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynno-
ści prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. Niekiedy, obowiązujące przepisy 
wręcz wymagają ustalenia w treści umowy zakresu robót, które wykonać mogą podwy-
konawcy. Tak się dzieje np.: w przypadku umowy o roboty budowlane (art. 6471 k.c.), 
w której strony zobowiązane są do ustalenia zakresu robót, które wykonawca będzie 
wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców, a do zawarcia przez wykonawcę 
umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ustawodawca wymaga zgody inwestora. 
Wskazany przepis ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, a ewentualne od-
mienne postanowienia umów są z mocy prawa nieważne.

Kolejny blok przepisów ograniczających swobodę kontraktowania na gruncie pzp 
zawarty jest w art. 142-143 tej ustawy. Jako zasadę wprowadza on zawieranie umów na 
czas określony i to – co do zasady – nie przekraczający 4 lat. 

Z kolei art. 151a pzp wprost przewiduje w pewnych sytuacjach możliwość udzielania 
zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wypada jednak zwrócić uwagę, że zbliżony 
efekt przynosi w praktyce wprowadzanie do umów o udzielenie zamówień publicznych 
pojęcia zadatku. Instytucja ta, na której temat pzp milczy, unormowana została w tre-
ści art. 394 k.c. Zapewnia ona efekt gospodarczy zbliżony do instytucji zaliczki (to jest 
umożliwia wydatkowanie środków jeszcze przed wykonaniem zobowiązania), a jedno-
cześnie istotnie wzmacnia pozycję zamawiającego. W sytuacji bowiem niewykonania 
zobowiązania przez wykonawcę, zamawiający będzie mógł bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić i żądać zapłaty sumy dwukrotnie wyższej.

Szczególny tryb udzielania zamówień publicznych na udzielanie świadczeń zdro-
wotnych znaleźć możemy w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Konferencja regionalna informacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu „Profesjonalne pielęgniarstwo 
systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Poznań; (Robert Mazurek, Specjalista 
pielęgniarstwa ratunkowego, Przełożony personelu medycznego, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Koninie), 2010 r.
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(Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Zgodnie z art. 26 tej ustawy, podmiot leczniczy spełnia-
jący przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pzp może udzielić zamówienia na udzielanie 
w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność 
leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny 
(tzw. „subkontraktacja”), ale musi to się odbyć na zasadach określonych w tej ustawie. 

Co prawda, w treści art. 26 ust. 5 tej ustawy wyłączono wprost stosowanie przepisów 
o zamówieniach publicznych do subkontraktacji, jednak sama ustawa w swej treści zawie-
ra szereg obostrzeń, co do trybu zawarcia umowy, jak i poszczególnych jej elementów. 
Tak więc, tego rodzaju umowa musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 
Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej lub za-
kres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez przyjmującego zamówienie, zgodnie 
z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez 
właściwe organy (wojewodę, okręgowe rady lekarskie, Wojskową Radę Lekarską, okręgo-
we rady pielęgniarek i położnych), a udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu 
ofert, do którego przeprowadzenia zastosowanie znajdą odnośne przepisy ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), enumeratywnie wyszczególnione 
w treści art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przepisy tej ustawy określają tak-
że sposób, w jaki ustala się podstawę wartości zamówienia, jak również statuują zakaz 
dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości celem uniknięcia stosowania 
ustawy. Ostatnio wskazana regulacja wiąże się z treścią art. 26 ust. 4 ustawy o działal-
ności leczniczej, zgodnie z którym przepisy dotyczące trybu konkursowego stosuje się 
wyłącznie do zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 14.000 euro liczoną według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalo-
nego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pzp. Ustawa wprowadza także 
ramy czasowe zawieranych umów, jak również elementy, które powinna zawierać każda 
tego rodzaju umowa (art. 27 ust. 1 i 4). Wprowadza też zakaz przenoszenia na osobę trze-
cią praw i obowiązków wynikających z umowy (chyba że sama umowa stanowi inaczej), 
jak również wprowadza solidarną odpowiedzialność obu stron za szkodę wyrządzoną przy 
udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia.

Reasumując powyższe rozważania należy skonstatować, że kwestia dokonywania 
wydatków ze środków publicznych może być i jest przedmiotem wypowiedzi ustawo-
dawcy w różnych obszarach. Poza marginesem moich rozważań pozostaje szereg kwe-
stii, uregulowanych zarówno w prawie europejskim, jak i krajowym. Celem niniejszego 
opracowania jest bowiem jedynie zwrócenie uwagi na fakt, iż prawidłowe sformułowanie 
umowy, która zabezpieczać będzie zgodnie z prawem interesy zamawiającego, wyma-
gać będzie sięgnięcia do różnego rodzaju niejednokrotnie rozbieżnych przepisów, któ-
rych stosowanie nierzadko nasuwa wątpliwości interpretacyjne. 
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Marek Maślanka
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

Pielęgniarka ratunkowa w systemie ochrony zdrowia  
– stan aktualny i perspektywy

W ciągu ostatniego dziesięciolecia ratownictwo medyczne w Polsce uległo radykal-
nemu przeobrażeniu. Na ratownictwo zaczęto przeznaczać istotne środki finan-

sowe, i jako takie, zaistniało ono w powszechnej świadomości społecznej i politycznej 
dając tym samym możliwość rozwoju i nadrabiania wieloletnich zaległości. Pielęgniarki 
i pielęgniarze są związani i obecni w ratownictwie od początku jego istnienia. Wymiana 
ambulansów na nowe i w pełni wyposażone w sprzęt umożliwiający pomoc pacjentom 
w stanie zagrożenia życia, remonty i budowa szpitalnych oddziałów ratunkowych, wpro-
wadzenie do eksploatacji nowej floty śmigłowców ratunkowych stanowi bardzo duży krok 
w rozwoju medycyny ratunkowej w Polsce, jednak to nie sprzęt ratuje ludzi a konkretni 
ludzie pracujący z wykorzystaniem właściwych narzędzi.

Część personelu, będąca poza jakimikolwiek ujęciami statystycznymi, z własnej ini-
cjatywy i z własnych środków finansowych zaczęła podejmować doszkalanie na różnego 
rodzaju kursach organizowanych przez krajowe i międzynarodowe organizacje, jak np. 
American Heart Association, Basic Trauma Life Support (następnie International Trau-
ma Life Support), American Academic of Pediatrics, National Association of Emergency 
Medical Technicians, European Resuscitation Council, Polska Rada Resuscytacji, In-
stytut Ratownictwa Medycznego. Wytyczne postępowania w różnych stanach zagroże-
nia życia stały się nieformalnym wyznacznikiem poziomu działań jednostek w Polsce. 
W ramach kształcenia podyplomowego lekarzy i pielęgniarek pojawiły się specjalizacje 
z medycyny ratunkowej i pielęgniarstwa ratunkowego. 

Od 2003 roku istnieje możliwość organizowania specjalizacji z pielęgniarstwa ratun-
kowego, oraz kursów kwalifikacyjnych czego najlepszym i sztandarowym przykładem 

Konferencja regionalna informacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu „Profesjonalne pielęgniarstwo 
systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; (Marek Maślanka – Konsultant Krajowy 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego); Wrocław, 2010 r.
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jest projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego 
w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego”, współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Do 28 czerwca 2012 tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego uzy-
skało 1700 osób, kursy kwalifikacyjne ukończyło 5707. Ponadto odnotowano specjali-
stów w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego (1854), pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki (1662), pielęgniarstwa pediatrycznego (849), pielęgniarstwa 
kardiologicznego (473) oraz absolwentów kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pie-
lęgniarstwa chirurgicznego (1041), pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki (12.689), pielęgniarstwa pediatrycznego (187), pielęgniarstwa kardiologicznego 
(191) , które to osoby uprawnione są do podejmowania działań w ramach systemu ra-
townictwa medycznego (inf. na podstawie danych CKPPiP).

Grupa pielęgniarek i pielęgniarzy stanowi duży potencjał systemu ratownictwa me-
dycznego ale nie jest on wystarczająco dobrze wykorzystany min. poprzez zwiększe-
nie samodzielności zawodowej, zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, zwiększenie 
atrakcyjności podmiotów leczniczych dla płatnika, zwiększenie funkcjonalności organi-
zacyjnej szpitalnych oddziałów ratunkowych. 

Pielęgniarstwo ratunkowe jest jednym z filarów ratownictwa medycznego, jednak 
obecne uregulowania prawne nie tylko nie wzmacniają roli pielęgniarstwa w ratownic-
twie, ale doprowadzają do jego marginalizacji poprzez brak uregulowań prawnych doty-
czących min. norm zatrudnienia, braku wymogów i rankingowania jednostek w oparciu 
o poziom kwalifikacji personelu, zastępowanie pielęgniarek przez pracowników innych 
zawodów często w oparciu o tańsze umowy cywilno prawne. 

Poza podstawowymi celami edukacji, jakimi jest podnoszenie poziomu wiedzy pra-
cowników ratownictwa medycznego oraz rozwój ich kompetencji zawodowych, edukacja 
w każdej formie powinna wpływać na zmianę dotychczasowych poglądów oraz sposo-
bów działania i jako taka powinna być poddawana regularnej ocenie. Zaplecze edu-
kacyjne w postaci szkół medycznych różnych poziomów, ośrodków specjalizacyjnych 
i komercyjnych ośrodków szkoleniowych przyczyniło się do przygotowania personelu do 
pracy w nowych warunkach, już nie „pogotowia ratunkowego” a ratownictwa medycz-
nego. Nowością stała się zarówno obecność specjalizacji pielęgniarstwa ratunkowego 
i lekarza medycyny ratunkowej jak i nowego zawodu – ratownika medycznego. Jesz-
cze kilka lat temu termin kształcenie ustawiczne był nieznany w świadomości polskiego 
personelu medycznego, a podnoszenie kwalifikacji było często uznawane za przejaw 
nadgorliwości źle postrzeganej przez środowisko. Teraz podnoszenie kwalifikacji jest nie 
tylko obowiązkiem, ale i koniecznością wynikającą z potrzeby ciągłego aktualizowania 
wiedzy i poziomej konkurencji pracowników. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz 
oferta szkoleniowa dostępna na rynku edukacyjnym jest bogata. Zwraca uwagę rozwój 
prywatnych podmiotów. 

Obowiązujące założenia edukacyjne są w dużej mierze zbliżone do poziomów kształ-
cenia w krajach UE, a niejednokrotnie dalej idące czego przykładem są kwalifikacje ratow-
ników medycznych w Polsce w porównaniu do większości krajów UE i z poza Europy.
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Wobec dużej ilości podmiotów prowadzących kształcenie na różnych poziomach 
pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego nasuwa się pytanie o możliwość utrzymania 
wysokiego poziomu kształcenia, bowiem wymaga ono równoważenia kształcenia teo-
retycznego z praktycznym oraz wykorzystania symulacji medycznej. Kształcenie takie 
jest kosztowne (aktualnie w Polsce jest prowadzone na dwóch uczelniach państwowych 
w Poznaniu i Białymstoku, w przygotowaniu w Katowicach), jednak w najpełniejszy 
sposób przygotowuje do podejmowania realnych zadań medycznych. Mniejsze pod-
mioty zajmujące się np. na co dzień kształceniem zawodowym w wielu branżach, lub 
prowadzące różne aktywności gospodarcze nie związane z ochroną zdrowia nie mają 
możliwości praktycznego kształcenia personelu na właściwym poziomie. Powoduje to 
różnice w poziomie przygotowania zawodowego. Należy zauważyć, że dzięki towarzy-
stwom naukowym, stowarzyszeniom zawodowym i prywatnym podmiotom, udało się 
wprowadzić do świadomości system kształcenia w oparciu o szkolenia certyfikowane, 
zajęcia prowadzone w oparciu o studium przypadku, ćwiczenia w warunkach symulo-
wanych (zdarzenia, katastrofy, mistrzostwa w ratownictwie medycznym). Równocześnie 
niestety pojawiły się podmioty które umożliwiają odbycie kursów i zdobycie wymaganych 
punktów edukacyjnych przy minimalnym wkładzie i zaangażowaniu zarówno ze strony 
organizatora jak i uczestników. Niestety to niekorzystne zjawisko przybiera na sile. 

Czym zatem jest symulacja i jakie są jej podstawy? Symulacja jest wprowadzana na 
różnych etapach kształcenia i różnych formach w USA i kilku krajach UE. Prekursorem 
dla symulacji były wspomniane kursy certyfikowane, które pokazały wysoką skuteczność 
tej formy edukacji i kształcenia ustawicznego. Symulacja medyczna w edukacji staje się 
kierunkiem i standardem w kształceniu kadr medycznych, mając szczególne zastosowa-
nie w specjalnościach wymagających wysokich kwalifikacji, umiejętności oraz zdolności 
podejmowania szybkich i trafnych decyzji, takich jak ratownictwo medyczne, anestezjo-
logia i intensywna opieka medyczna i innych dziedzin w których konieczna jest wysoka 
korelacja wiedzy, doświadczenia i sprawności manualnej. Warto przytoczyć informację 
dotycząc badań prowadzonych w USA dotyczących symulacji w edukacji. Aktualnie do-
biega końca drugi etap randomizowanego badania National Council of State Boards of 
Nursing (NCSBN) „National Simulation Study” który ma zbadać różnice w praktycznym 
przygotowaniu studentów kształconych w tradycyjnym tokiem, oraz grupami w których od-
powiednio 25% i 50% zajęć stanowią zajęcia prowadzone w warunkach symulowanych  
https://www.ncsbn.org/2094.htm. W badaniu bierze udział 10 uczelni zlokalizowanych 
w różnych częściach USA. Wyniki z drugiego etapu będą opublikowane do końca września 
2012. Na 2014 rok zaplanowane jest ukończenie 3 etapu który będzie badał umiejętności 
pielęgniarek w realnej pracy zawodowej. Niebawem poznamy część wyników tych badań, 
dających nam obiektywne dane dotyczące korzyści z wprowadzenia tej formy edukacji. 

W chwili obecnej system kształcenia w Polsce jest równoważny z kształceniem pie-
lęgniarek w krajach UE, jednak za kilka lat taka sytuacja może ulec zmianie, powodując 
zmniejszenie atrakcyjności na rynku pracy polskiego personelu pielęgniarskiego.

Czy uda nam się opracować koncepcję, pozyskać środki i wdrożyć symulacje 
w kształceniu przed i podyplomowym zwiększając udział kształcenia praktycznego 
w toku edukacji przed i podyplomowej? Inwestycja ta w moim przekonaniu spowo-
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dowała by zwiększenie umiejętności praktycznych, zmniejszyła ilość popełnianych 
błędów (które w dalszym ciągu nie są monitorowane), usprawniła funkcjonowanie 
podmiotów leczniczych i zespołów ratownictwa medycznego, zwiększyła atrakcyjność 
zawodu pielęgniarskiego, co ma szczególne znaczenie w sytuacji postępującego sta-
rzenia się kadry. 

Wprowadzając symulację do edukacji mielibyśmy okazję znaleźć się w głównym 
nurcie nowoczesnej edukacji, która stanie się prawdopodobnie obowiązującym stan-
dardem. Na tym etapie ciężko określić czy i jakie mogą być koszty zaniechania tych 
działań, jednak poprzez własne doświadczenie możemy stwierdzić iż jest to przyszłość 
nowoczesnej edukacji. Możliwość pomiaru efektywności takiej formy edukacji mogła by 
być weryfikowana poprzez praktyczne egzaminy końcowe, specjalizacyjne, czy okre-
sowe (np. powiązane z licencjami) w standaryzowanych warunkach, dając obiektywną 
odpowiedź na pytanie o poziom kształcenia i posiadanych umiejętności. 

Wprowadzenie symulacji do edukacji wymaga nie tylko stworzenia i przygotowania 
ośrodków, ale przede wszystkim przygotowania kadry dydaktycznej która będzie w sta-
nie wykorzystać dostępny potencjał takich pracowni.

Mamy świadomość obecnych i nadchodzących wyzwań w ochronie zdrowia, 
a w szczególności ratownictwa medycznego które jest najczulszym barometrem funk-
cjonowania opieki zdrowotnej.

Przed nami narastająca konieczność nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym, 
wzrastające oczekiwania społeczne wobec ratownictwa medycznego, oczekiwania pie-
lęgniarek i ratowników dotyczące wprowadzenia standardów postępowania, ograniczeń 
na środki finansowe, pytania o kształt ratownictwa, czy ma ono podlegać regułom ryn-
kowym czy powinno pozostać państwową służbą, narastające problemy z pozyskaniem 
kadry lekarskiej do pracy w ratownictwie, ale też i okazja, aby edukacja i ratownictwo 
stało się sztandarowym polskim” produktem”.

Podsumowując chciałbym podkreślić pozytywne zmiany jakie dokonały się w eduka-
cji i kształceniu podyplomowym. Konsekwencją zmian w edukacji jest podniesienie po-
ziomu świadczeń udzielanych przez personel. W czasie funkcjonowania ustawy o PRM 
zostały nadrobione wieloletnie zaległości i zaniedbania. Pozytywny wydźwięk zmian 
nie powinien przesłonić przeprowadzenia konsekwentnych, dalej idących zmian. Zmian 
obejmujących organizację ratownictwa medycznego, wypracowanie mechanizmów oce-
ny efektywności i jakości udzielanych świadczeń wraz z ujednoliceniem kształcenia za-
równo przed jak i podyplomowego. Ratownictwo medyczne wymaga szczególnej uwagi 
i  dbałości o jego ciągły, systemowy rozwój ponieważ jego działalność dotyczy osób 
w stanie zagrożenia życia i zdrowia, determinując niejednokrotnie finalny efekt terapeu-
tyczny całego postępowania medycznego. Sprawne funkcjonowanie ratownictwa me-
dycznego wpływa na obniżenie lub wzrost kosztów leczenia pacjentów i jest elementem 
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Rola pielęgniarstwa jest tu szczególna i osobiście 
upatruję w tym obszarze duże nadzieje na wykorzystanie i wzmocnienie. Przekonany 
jestem, że włożone nakłady zwrócą się w postaci sprawnie funkcjonującego, rozwijają-
cego się i nowoczesnego systemu.
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Paweł Witt 
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz 
wykonanie dojścia doszpikowego – doświadczenia własne 
wynikające z odbycia kursu specjalistycznego oraz praktyka 
w zespołach ratownictwa medycznego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych od 1 października 
2009 r. realizuje projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratow-

nictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt został opracowany i jest koordynowany przez Centrum Kształcenia Pody-
plomowego Pielęgniarek i Położnych. Swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski, 
realizacja kursów odbywa się na terenie każdego województwa.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa 
ratunkowego.

Z kształcenia mogą skorzystać osoby zarówno zatrudnione w Systemie Ratownictwa 
Medycznego, jak i spoza Systemu. W projekcie mogą wziąć udział pielęgniarki i pie-
lęgniarze, którzy spełniają podstawowe wymogi formalne do uczestniczenia w kursie 
kwalifikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 
2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, 
poz. 1923). Natomiast w celu przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie wyko-
nania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego, 
pielęgniarki i pielęgniarze spełnić muszą ustawowe wymogi określone dla pielęgniarki 
i pielęgniarza systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kurs specjalistyczny wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wy-
konania dojścia doszpikowego mogą odbywać pielęgniarki. Program szkolenia składa 
się z 40 godzin dydaktycznych, w tym 25 godziny ćwiczeń w warunkach symulowanych. 
Przedmiotowe ćwiczenia odbywane w ramach kursu specjalistycznego wykonanie ko-
nikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego dotyczą 

Warsztaty dla Organizatorów Kształcenia 
realizowane w ramach projektu „Profesjo-
nalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 
medycznego w Polsce – wsparcie kształce-
nia podyplomowego” współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (Mikołaj 
Kowalewski, ratownik medyczny, przedsta-
wiciel Medline Sp. z o.o), Warszawa 2012 r.
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między innymi: konikopunkcji jako metody udrażniania górnych dróg oddechowych, od-
barczania odmy prężnej, doszpikowego podawania leków w stanach zagrożenia życia.

Zgodnie z wytycznymi Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie w bezpłatnym kursie specjalistycznym z powyższego zakresu może 
wziąć udział pielegniarka/ pielęgniarz, spełniający następujące warunki:
1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza na obszarze RP,
2. Aktualne zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza,
3. Posiadanie kwalifikacji wymaganych dla pielęgniarki systemu:

•  pielęgniarka posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizująca się (w trakcie spe-
cjalizacji) w dziedzinie:
•  pielęgniarstwa ratunkowego,
•  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
•  chirurgii,
•  kardiologii,
•  pediatrii,

lub
•  pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie:

•  pielęgniarstwa ratunkowego,
•  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
•  chirurgii,
•  kardiologii,
•  pediatrii,

4.  oraz co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy 
doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Cel kształcenia
Pielęgniarka, w sytuacjach szczególnych, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 
wykona konikopunkcję, odbarczy odmę prężną oraz wykona dojście doszpikowe w celu 
podania leków.

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Wykonanie koni-
kopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08) 
pielęgniarka powinna:

•  rozpoznać, ocenić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjąć działania ratun-
kowe na miejscu zdarzenia,

• wykonać konikopunkcję w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
• odbarczyć odmę prężną w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
•  wykonać dojście doszpikowe i doszpikowo podać leki zgodnie z obowiązującymi 

standardami,
•  monitorować stan zdrowia poszkodowanego w stanie nagłego zagrożenia zdro-

wotnego,
•  rozpoznać i przeciwdziałać następstwom stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
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PLAN NAUCZANIA

Lp. Moduł
Zajęcia teoretyczne

Łączna liczba 
godzinWykłady 

(liczba godzin)
Ćwiczenia  

(liczba godzin)

I Konikopunkcja jako metoda udrażniania dróg 
oddechowych 5 10 15

II Odbarczenie odmy prężnej 5 10 15

III Doszpikowe podawanie leków w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego 5 5 10

Łączna liczba godzin 15 25 40

Osobiście uważam, że powyższy kurs specjalistyczny jest bardzo istotny z punktu 
widzenia pielęgniarki/pielęgniarza systemu. Trochę krzywdzący jest fakt, że pielęgniarka 
aby móc wykonywać samodzielnie wymienione w kursie czynności musi nabywać te 
uprawnień drogą dodatkowego szkolenia podyplomowego. Ratownicy medyczni naby-
wają te umiejętności w toku kształcenia podstawowego, a przecież pielęgniarka systemu 
to nie osoba bez odpowiedniego doświadczenia.

Niebagatelną rolą jest możliwość podawania leków drogą doszpikową. Jest ona al-
ternatywą dla dojścia dożylnego w stanie zagrożenia życia zarówno dla dzieci jak i osób 
dorosłych – rekomendowaną przez najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscy-
tacji. Jest do bardzo duży krok naprzód – tym bardziej, że gotowe zestawy do infuzji 
doszpikowych są dostępne praktycznie w każdym zespole ratownictwa i niejednokrotnie 
są jedyną możliwością podania leków pacjentowi. Podobnie z gotowymi zestawami do 
konikopunkcji. Odbarczenie odmy prężnej jest czynnością teoretycznie prostą jednak 
praktycznie dość trudną o czym mogłem przekonać się obarczając odmę na miejscu 
wypadku. 
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Teresa Kuziara 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Projekty realizowane przez samorząd pielęgniarek 
i położnych

Współczesna pielęgniarka / położna to osoba, którą cechuje: profesjonalizm zawo-
dowy, dążenie do kształcenia ustawicznego, elastyczność wobec zmian otoczenia, 

umiejętność podejmowania decyzji, wyrażania własnej opinii, formułowania wniosków, 
komunikowania się z otoczeniem i  umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym. 
Aby osiągnąć takie cechy niezbędna jest praca nad własnym rozwojem osobowym 
i zawodowym. Oprócz doświadczenia zawodowego konieczna jest szeroko rozumiana 
wiedza ogólna i zawodowa, zdobywana w różnych formach i rodzajach doskonalenia 
zawodowego i kształcenia podyplomowego. Polskie pielęgniarki i położne w zakresie 
realizowania obowiązku ustawicznego kształcenia napotykają na bariery w szczególno-
ści finansowe (wysokie koszty kształcenia, niskie wynagrodzenie, brak partycypowania 
pracodawców w kosztach szkolenia, a niektórych także w zakresie udzielenia urlopu 
szkoleniowego lub umożliwienia uczestniczenia w szkoleniach poprzez modyfikację sys-
temu pracy). Dlatego niezbędna staje się pomoc organizacji zawodowych.

Transformacja ustrojowa w Polsce z 1989 r. rozpoczęła szereg zmian w różnych dzie-
dzinach życia. Istotne procesy, które zaszły w systemie społecznym to „odpaństwowienie”  
i uspołecznienie na zasadach rynkowych wielu dziedzin życia, w tym także ochrony 
zdrowia. Zmiany te dotyczyły nie tylko instytucji ochrony zdrowia, ale także zawodów 
w niej funkcjonujących. W pielęgniarstwie za najistotniejsze zmiany wprowadzone trans-
formacją można uznać powstanie samorządu zawodowego na mocy ustawy z dnia 19 
kwietnia 1991r o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz.178), który miał  
do spełnienia dwa podstawowe zadania: 
1. reprezentowanie osób wykonujących zawody zaufania publicznego,
2.  sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach inte-

resu publicznego i dla jego ochrony.
1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie 

pielęgniarek i położnych (Dz.U.Nr.174, poz. 1038), która tak jak i poprzednia określa 
organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. W myśl tej 
ustawy samorząd pielęgniarek i położnych reprezentuje zawodowe, społeczne i gospo-
darcze interesy tych zawodów. Zadania samorządu zostały określone w art.4 ustawy, 
a jednym z najważniejszych jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem 
zawodów pielęgniarki i położnej oraz ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawo-
dowej i sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem. Konkretne sfery działalności 
samorządu wynikają z art. 4 ust. 2 ustawy określającego sposoby realizacji zadań przez 
samorząd pielęgniarek i położnych. Zgodnie z powyższym zapisem samorząd wykonuje 
swoje zadania w szczególności przez stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania 
zawodu; opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; prowadze-
nie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych; orzekanie w zakresie odpo-
wiedzialności zawodowej; i inne. 
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Jednostkami organizacyjnymi samorządu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położ-
nych oraz 45 okręgowych izb posiadających autonomię i osobowość prawną. 

Od momentu powstania samorządu w 1991 roku do chwili obecnej nastąpiło wie-
le zmian dotyczących zawodów pielęgniarki i położnej. Dokonała się transformacja 
kształcenia przed i podyplomowego. Dzięki niej pielęgniarki i położne są coraz lepiej 
wykształconymi profesjonalistami, a kształcenie zostało dostosowane do wymogów 
Unii Europejskiej. Odbywa się ono na poziomie wyższym zawodowym. Zorganizowany 
został również system kształcenia podyplomowego. Samorząd zawodowy pielęgniarek 
i położnych podjął i nadal podejmuje działania zmierzające do przygotowania swoich 
członków do zachodzących zmian w systemie ochrony zdrowia poprzez:
1.  rozwój praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych jako samodzielnych świadczenio-

dawców, a zakres podejmowanych przez nich działań wynika z rodzaju ukończonego 
kształcenia, 

2.  samodzielność w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialność za świadczone usługi  
i opiekę oraz odpowiedzialność za ocenę swoich potrzeb edukacyjnych i ich reali-
zację.
Samorząd dbając o interesy zawodowe swoich członków, o ich rozwój zawodowy  

i ustawiczne kształcenie (zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej), a tym 
samym o zapewnienie bezpieczeństwa polskiemu społeczeństwu, które korzysta z usług 
świadczonych przez pielęgniarki i położne, podejmuje różnorodne działania aby umożli-
wić łatwy dostęp do kształcenia podyplomowego. Jednym z takich działań jest pozyski-
wanie funduszy na kształcenie podyplomowe. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło instytucjom i organizacjom po-
zarządowym pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych. Z tej możliwości skorzystały 
również jednostki organizacyjne samorządu pielęgniarek i położnych. Okręgowe izby 
pielęgniarek i położnych w celu realizacji zadań w zakresie kształcenia podyplomowego  
i doskonalenia zawodowego (mając na uwadze zapisy ustawy o zawodach pielęgniarki  
i położnej regulujące kształcenie podyplomowe) w latach 2009-2011 skorzystały  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw (17 izb) oraz z Działania 9.3. Upowszechnianie formalnego kształ-
cenia ustawicznego (1 izba).

Okręgowe izby samodzielnie bądź poprzez utworzone przez siebie podmioty kształ-
cenia podyplomowego przystąpiły również do przetargu na zamówienie publiczne do-
tyczące realizacji szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego w ramach Działania 2.3. 
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia. Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa me-
dycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego (10 izb).

Projekty składane przez okręgowe izby lub podmioty kształcenia podyplomowego 
przez nich utworzone (np. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-
nych) zawierały rodzaje kształcenia podyplomowego, najbardziej deficytowe na lokal-
nym rynku usług pielęgniarskich i położniczych, a które podyktowane były rozwojem 
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lecznictwa specjalistycznego, skracaniem czasu pobytu chorego w szpitalu i konieczno-
ścią wzmożonej opieki w środowisku zamieszkania oraz starzeniem się społeczeństwa 
i wzrostem chorób przewlekłych, a co za tym idzie, wzrostem zapotrzebowania na opie-
kę długoterminową. 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej wskazuje rodzaje szkoleń, po których 
pielęgniarki i położne uzyskują dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, a są to szkole-
nia specjalizacyjne zwane specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa, kursy kwalifikacyj-
ne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające. Doskonalenie zawodowe to także 
uczestniczenie w innych rodzajach szkoleń np. konferencjach, seminariach czy szkole-
niach tematycznych.

Z analizy danych pozyskanych z okręgowych izb pielęgniarek i położnych wynika, że 
w latach 2009-2011 z różnego rodzaju szkoleń, których organizatorem były izby lub 
utworzone przez nie podmioty kształcenia podyplomowego w ramach dofinansowania  
z EFS POKL skorzystało 12 473 pielęgniarki i położne z 12 województw (oprócz wo-
jewództwa lubuskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego). 
58 pielęgniarek ukończyło specjalizację, w tym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowe-
go – 30 i pielęgniarstwa zachowawczego – 28 osób. Kursy kwalifikacyjne w dziedzi-
nie pielęgniarstwa ratunkowego, nefrologicznego, anestezjologicznego, operacyjnego, 
psychiatrycznego, chirurgicznego, pediatrycznego rodzinnego i opieki długoterminowej 
ukończyło 1230 pielęgniarek i położnych. W kursach specjalistycznych w zakresie EKG, 
RKO, KTG, Terapii bólu ostrego i przewlekłego, Szczepień ochronnych, Leczenia ran, 
Komunikacji interpersonalnej, Wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz 
wykonania dojścia doszpikowego, Trening pęcherza moczowego, edukacji w cukrzycy  
i opieki nad pacjentami z cukrzycą w różnym wieku, Przygotowania i podawania leków 
przeciwnowotworowych udział wzięło 6725 osób, zaś z kursów dokształcających i innych 
rodzajów szkolenia (szkolenia tematyczne i konferencje) skorzystało 4460 pielęgniarek  
i położnych. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

Tabl. 1. Struktura szkoleń pielęgniarek i położnych realizowanych z EFS według rodzaju  
i województwa w latach 2009-2011.

Rodzaj szkolenia Województwo Liczba osób Razem
Specjalizacja piel. ratunkowe
Specjalizacja piel. zachowawcze 

Dolnośląskie 28
30 58

Kurs k. piel. ratunkowe Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Małopolskie
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie 

24
70

270
140
20
98
35

105 

730

Kurs k. piel. opieki długoterminowej Małopolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 

60
60
20 

140

41



Kurs k. piel. nefrologiczne
Kurs k. piel. anestezjologiczne
Kurs k. piel. operacyjne
Kurs k. piel. psychiatryczne

Małopolskie 60
93
60
27 

240

Kurs k. piel. chirurgiczne
Kurs k. pie.l pediatryczne 

Podkarpackie 60
40 100

Kurs k. piel. rodzinne Podlaskie 20 20
Kurs s. RKO Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Małopolskie 
Podkarpackie 
Pomorskie
Śląskie 
Wielkopolskie 
Zachodniopomorskie 

96
170
215
190
106
900
35

104 

1816

Kurs s. RKO noworodka Podkarpackie 
Pomorskie 

60
27 87

Kurs s. EKG Kujawsko-pomorskie
Lubelskie 
Małopolskie 
Podkarpackie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie
Zachodniopomorskie 

216
200
150
130
80
56

1115
40

1987

Kurs s. Monitorowanie dobrostanu płodu 
w czasie ciąży i podczas porodu 

Małopolskie
Podkarpackie 

30
89 119

Kurs s. Leczenie ran Lubelskie 
Małopolskie 
Podkarpackie
Pomorskie
Śląskie 
Zachodniopomorskie 

100
489
221
73
60
15 

958

Kurs s. Terapia bólu ostrego Podkarpackie 
Zachodniopomorskie 

90 + 90 
ból przewlekły 5 185

Kurs s. Wykonanie konikopunkcji, 
odbarczenie odmy prężnej oraz 
wykonanie dojścia doszpikowego 

Lubelskie 
Małopolskie
Śląskie 

20
20
19 

59

Kurs s. Komunikowanie interpersonalne Małopolskie 
Śląskie 

350
48 398

Kurs s. 
• Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą
•  Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

z cukrzycą
•  Opieka nad osobami z cukrzycą 

stosującymi terapię wlewu insuliny 

Podkarpackie 
60
90

30 

180

Kurs s. Szczepienia ochronne Podlaskie
Pomorskie 
Śląskie 

20
41

524 + 100 
noworodków 

685

Kurs s. Przygotowanie i podawanie 
leków przeciwnowotworowych 

Podkarpackie 90 90

Kurs s. trening pęcherza moczowego Pomorskie 37 37
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Kurs s. Profilaktyka chorób piersi
Kurs s. Wykonanie badania 
spirometrycznego 
Kurs s. Wykonanie i ocena testów 
skórnych

Śląskie 20
20 

20
60

Kurs Edukacja diabetologiczna Pomorskie 64 64
Inne szkolenia i konferencje Kujawsko-pomorskie

Lubelskie 
Łódzkie 
Opolskie
Podkarpackie 
Śląskie 
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie 

290
190

1572
1200
640
250
297
21 

4460

Wyjaśnienie: k – oznacza kwalifikacyjny; s – specjalistyczny. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OIPiP.

W ramach projektu systemowego „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownic-
twa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” w omawianym okre-
sie i tylko w przypadku prowadzenia przez OIPiP lub utworzone przez nie OKPPiP kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego ukończyło – 658 pielęgniarek, 
kurs specjalistyczny w zakresie Wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej 
oraz wykonania dojścia doszpikowego – 79 osób, a kurs specjalistyczny RKO – 244 
pielęgniarki. 

Korzyści wynikające z możliwości korzystania z Funduszy Unijnych to: lepszy dostęp do 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mniejszy ich własny koszt edukacji  
i rozwoju zawodowego. Okręgowe izby zaoszczędzone w ten sposób własne środki 
mogą przeznaczyć na inne formy świadczeń pomocowych dla swoich członków lub inne 
rodzaje kształcenia, a społeczeństwo może liczyć na profesjonalną, rzetelną i odpowie-
dzialną opiekę dobrze wykształconych pielęgniarek i położnych. 

Problemy, z którymi spotykały się izby przy składaniu wniosków to przede wszyst-
kim brak zrozumienia przez organy rozpatrujące wnioski dla specyfiki kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych, w szczególności prawne uregulowania do-
tyczące ilości godzin teoretycznych i praktycznych, treści poszczególnych modułów 
i obowiązku ich realizacji, trybu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów oraz wzo-
ru zaświadczeń.
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Tomasz Majewski
Kierownik DFS
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Programy regionalne wspierające rozwój zawodowy 
pielęgniarek i położnych i podnoszenie jakości świadczeń 
medycznych na przykładzie województwa mazowieckiego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013 możemy przedstawić poniższe działania.

W ramach Priorytetu VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału 
ludzkiego przewidziane jest Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia 
i życia.

Jest to działanie skierowane w całości do podmiotów związanych z ochroną zdro-
wia.

Głównym celem działania jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w re-
gionie. 

Potrzeba realizacji działań wynika głównie z konieczności spełnienia przez zakłady 
opieki zdrowotnej wymogów (określonych w obowiązujących przepisach prawa), doty-
czących pomieszczeń i urządzeń . 

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu infrastruktury 
lecznictwa otwartego i zamkniętego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, doposażenie 

Konferencja regionalna informacyjno-promocyjna realizowana w ramach projektu „Profesjonalne 
pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowe-
go” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego; (Beata Wieczorek – Wójcik – Naczelna Pielęgniarka, Szpital Specjalistyczny im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie); Gdańsk, 2010 r.
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w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, zwiększające obecne możliwo-
ści diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. Podejmowane działania będą prowadzić do 
wyrównania różnic w wyposażeniu placówek na szczeblu lokalnym i do zapewnienia 
udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie. Inwestycje w tym zakresie 
będą się opierać na szczegółowej analizie zapotrzebowania oraz optymalnego poziomu 
świadczenia tych usług. 

Wszystkie propozycje projektów będą rozpatrywane w kontekście krajowej lub re-
gionalnej strategii rozwoju ochrony zdrowia. W ramach działania nie będzie możliwe 
finansowanie bieżącej działalności sektora. 

Przykładowe rodzaje projektów:
Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty służące tworzeniu lub poprawie 
zdolności beneficjenta do wykonywania usług w ramach gwarantowanych przez pań-
stwo świadczeń zdrowotnych i może polegać na: 

•  rozbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących obiektów infrastruktury ochro-
ny zdrowia (z wyłączeniem termomodernizacji) w celu dostosowania do wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach prawa/ Rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdro-
wotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 
W szczególności będzie to dotyczyć: szpitali, zakładów opiekuńczo- leczniczych, 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, przychodni, ośrodków zdrowia, poradni, 
ambulatoriów, jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. 
W ramach działania nie przewiduje się wsparcia dla inwestycji prowadzących do 
powiększenia sektora ochrony zdrowia. 
Będą możliwe działania dotyczące zarówno kompleksowych remontów obiektów, jak też 
tylko części np. oddziału szpitalnego, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych. 
Dopuszcza się, tylko w wyjątkowych przypadkach (wynikających z rachunku eko-
nomicznego), dofinansowanie budowy obiektów podstawowej opieki zdrowotnej – 
gdy będzie nieopłacalna modernizacja istniejącej infrastruktury, w celu dostosowa-
nia jej do obowiązujących przepisów prawa. 
Również możliwa będzie budowa nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych. Poprzez tworzenie tych zakładów nie powiększamy sek-
tora ochrony zdrowia, a obejmujemy całodobową opieką osoby, które nie wymagają 
już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełno-
sprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku 
domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i re-
habilitacji. 

•  zakup niezbędnego (nowego) wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych 
usług, zwiększającego możliwości diagnozowania i leczenia (aparaty lub urządze-
nia medyczne, w tym wyroby medyczne z wyłączeniem wyrobów i produktów jed-
norazowego użytku) oraz wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w celu podnie-
sienia jakości usług medycznych. 
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•  dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użyt-
kowania nowego sprzętu medycznego. 
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów i ich otoczenia są 
możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu. 

Typ beneficjenta:
Beneficjentem może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ra-
mach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ) 

•  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (tylko prace pole-
gające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektów). Beneficjent jest zobo-
wiązany do wykorzystania obiektu objętego wsparciem dla celów świadczeń gwa-
rantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia 
Zdrowotne (np. NFZ) – poprzez prowadzenie w tym budynku własnego ZOZ, bądź 
udostępnienie budynku na potrzeby NZOZ, działającego w publicznym systemie 
ochrony zdrowia w okresie zachowania trwałości projektu tj. przynajmniej przez 
okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. 

•  Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi w pu-
blicznym systemie ochrony zdrowia – (zakontraktowane z NFZ) – z wyjątkiem zakła-
dów opieki zdrowotnej, dla których podmiotami tworzącymi są: minister, centralny 
organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia 
prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych). 
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia przez podmiot 
wnioskujący, iż otrzymane wsparcie będzie wykorzystane dla celów świadczeń 
gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świad-
czenia Zdrowotne (np. NFZ). 

•  Wsparcie nie dotyczy zoz, świadczących usługi leczenia uzdrowiskowego. 
•  Wsparcie nie dotyczy ratownictwa medycznego. 
•  Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działal-

ność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
•  Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznanio-

wych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
•  Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową zgodną z celami 

Działania 7.1. 
Przykłady realizowanych projektów:

•  Zakup sprzętu medycznego dla szpitala dziecięcego w Warszawie.
•  Rozbudowa i doposażenie do wymogów prawa oddziałów szpitalnych wraz z blo-

kiem operacyjnym Szpitala SP ZOZ w Mławie. 
•  Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – Pawilon VI.
•  Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez modernizację oraz za-

kup niezbędnego wyposażenia dla Przychodni Lekarskich Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola.

•  Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódz-
kiego w Warszawie Sp. z o.o.

•  Rozbudowa Izby Przyjęć szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą.
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•  Dostosowanie Szpitala w Płońsku do obowiązujących standardów i wymogów po-
przez przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu – budynek „A”.

•  Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy Jednorożec 
i części gmin Baranowo i Chorzele.

•  Zakup urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych przez NZOZ „Kaśmin” s.c. w Droż-
dżówce.

•  Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu.
•  Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodziel-

nym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz 
z niezbędnym wyposażeniem.

•  Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem.
•  Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej kon-

strukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego wraz 
z jego wyposażeniem.

Poniżej przedstawione zostały działania z RPO WM , których beneficjentami są m.in. 
zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakon-
traktowane z NFZ. 

  W ramach Priorytetu II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
Celem Działania jest przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez: wzmoc-
nienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, rozwój infrastruktury łączności elektro-
nicznej i technik informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Alokacja finansowa na działanie ogółem 179 287 391 euro 
Wkład ze środków unijnych na działanie 141 400 898 euro 
Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 27 386 493 euro 
Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 10 500 000 euro 
Przykłady realizowanych projektów:

•  Informatyzacja w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. 
•  Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opie-

ki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. 
•  Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez informatyzację SPZZOZ 

w Gostyninie.
•  Kompleksowa informatyzacja MCNiR w Zagórzu.
•  E-WSDZ. Kompleksowa informatyzacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci wraz 

z wdrożeniem e-usług dla pacjentów.

Działanie 2.2 Rozwój e-usług
Celem Działania jest rozwój e-usług dla obywateli. Region cechuje słaby rozwój e-u-
sług na wszystkich stopniach zaawansowania. W związku z powyższym konieczne jest 
zapewnienie mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na 
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całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza do usług świadczonych przez administrację 
lokalną i regionalną. 

W ramach Działania nastąpi również stworzenie systemu usług on-line dostępnych 
dla mieszkańców i przedsiębiorców, platformy zintegrowanych usług publicznych oraz 
innych usług społeczeństwa informacyjnego powiązanych z serwisem informacyjno-ko-
munikacyjnym. 
Przykłady realizowanych projektów:

•  Wprowadzenie e-usług w zakresie ochrony zdrowia przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne Białołęka".

•  Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego i Przychodni SP ZOZ w Gar-
wolinie.

•  Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie usługami me-
dycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi poprzez 
publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza.

•  Integracja 5 jednostek medycznych, wdrożenie platformy interaktywnej, wprowa-
dzenie e-usług medycznych dla ludności oraz zinformatyzowanie SZPZLO War-
szawa-Bródno.

W ramach Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 
realizowane są następujące działania:
Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi
Celem działania jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich 
negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych te-
renów. 

Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do minimalizowania ilości odpadów 
produkowanych oraz zdeponowanych w środowisku. Wspierane będą również projekty 
zorientowane na przywracanie wartości środowiskowych zdegradowanych przestrzeni. 
Realizacja działania przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez bezpośredni 
wpływ na stan gleb. 

Wspierane będą przedsięwzięcia zapisane w aktualnym Wojewódzkim planie gospo-
darki odpadami dla Mazowsza, obsługujące do 150 tys. mieszkańców, nieobjęte zakre-
sem pomocy PROW 
Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka 
Celami działania są: poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa energe-
tycznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Przykłady realizowanych projektów:

•  Kompleksowa termomodernizacja budynku Przychodni Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, przy ul. Staszica 18.

•  Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działaniem adresowanym bez-
pośrednio do kadr medycznych lub związanych z sektorem medycznym jest działanie 
2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz podniesienia jakości świad-
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czeń medycznych, realizowane na poziomie krajowym. W jego ramach realizowane są 
następujące poddziałania:
2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych – projekty systemowe
2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych – projekty systemowe 
2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia – projekty systemowe 
2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie 
zdrowia 
projekty konkursowe – ogłoszony w tym roku konkurs dotyczył realizacji studiów po-
dyplomowych w zakresie podniesienia jakości zarządzania w ochronie zdrowia, gdzie 
beneficjentami były szkoły wyższe natomiast grupę docelową stanowiła kadra zarządza-
jąca podmiotami leczniczymi.

Jeżeli chodzi o działania szkoleniowe realizowane na poziomie regionalnym, to 
są one kierowane ogólnie do pracowników z województwa mazowieckiego. Jedynym 
w chwili obecnej działaniem, zgodnie z Planem Działania na 2012 r., w ramach którego 
istnieje możliwość podniesienia kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami, 
jednak wyłącznie w zakresie technologii ICT oraz języków obcych, jest Działanie 9.6.2 
POKL.
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Halina Ostaszewska
pedagog, dziennikarz, 
właściciel agencji reklamowej Taka Paka Project and Design Group

Jak się skutecznie promować, czyli marketing bez tabu

W dzisiejszym świecie promować trzeba wszystko: idee, produkty, usługi, realizowa-
ne projekty (także te dofinansowane z UE) i nawet, a może przede wszystkim... 

siebie. Dlatego przygotowałam dla Państwa materiał o marketingu zwykłym i niezwy-
kłym, czyli marketingu w trochę szerszym zakresie, dzięki któremu można odnieść suk-
ces w dowolnej dziedzinie, w dowolnym czasie i w dowolnym wieku.

Aby zachęcić pielęgniarki do uczestnictwa w kształceniu podyplomowym, Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie uruchomiło wielo-
płaszczyznową promocję. Informacje-reklamy o projekcie znalazły się w prasie branżo-
wej i ogólnopolskiej. W dziennikach ogólnopolskich zamieszczano wywiady i artykuły 
dotyczące projektu. Emitowane były spoty radiowe oraz reklamowano projekt na bill-
boardach we wszystkich województwach. Dystrybuowane były ulotki, plakaty, materiały 
promocyjne, takie jak kalendarze i notatniki. Zorganizowano 5 konferencji regionalnych. 
Informacje o projekcie znalazły się również na specjalnie przygotowanej podstronie in-
ternetowej. Efektem tych działań było bardzo duże zainteresowanie oferowanymi kursa-
mi, znacznie przewyższające możliwości projektowe. 

Zatem w dziedzinie marketingu zwykłego znajdą Państwo w moim wykładzie ogól-
ne informacje dotyczące definicji promocji, jej funkcji, instrumentów promotion-mix, 
promocji jako procesu komunikowania się przedsiębiorców z rynkiem, kształtowania 
programu promocyjnego, adresatów i celów promocji, grup celów, sposobów oddzia-
ływania instrumentów promocji, jej form i budżetu, reklamy, rodzajów reklam według 
kryteriów klasyfikacji, zalet i wad podstawowych środków reklamy bezpośredniej (tele-
wizja, radio, prasa, outdoor, internet), wyboru środków reklamy, reklamy telewizyjnej, 
radiowej, prasowej, zewnętrznej (outdoor), marketingu bezpośredniego, direct mail, 
telemarketingu, targów, eventów i wystaw, public relations, publicity, komunikatów pra-
sowych i konferencji, efektów działania wybranych środków PR, promocji uzupełniają-
cej, strategii sponsoringu. 

W dziedzinie marketingu niezwykłego podzielę się z Państwem informacjami na 
temat reklamy płynącej prosto z serca, hipnotyzmie słowa, sekretach mistrzów copy-
wirtingu, biologii przekonań, potędze myśli, które stają się rzeczami, potędze podświa-
domości, źródłach inspiracji i kreatywności, znaczenia intuicji i wreszcie przedstawię 
założenia branded entertainment, marketingu relacyjnego, wirtuanego, szeptanego – 
gdzie wszyscy i wszędzie mówią tylko o Tobie – oraz eksperymentalnego, czyli opar-
tego na grze zmysłów. Jeśli chodzi na przykład o zasady marketingu eksperymen-
talnego, okazało się, że badania prowadzone nad zmysłami można wykorzystać do 
nakłaniania ludzi do zakupów. Udowodniono, że śpiew ptaków ułatwia niemal każdą 
sprzedaż, aromat świeżo parzonej kawy pomaga w sprzedaży domu, a zapach świe-
żego pieczywa przyczynia się do sukcesu w sprzedaży artykułów spożywczych... Mar-
keting nie ma granic.
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   Marketing – przede wszystkim co to takiego? 
Słowo „marketing” pochodzi z języka angielskiego (market – rynek) i w szerokim rozu-
mieniu oznacza działanie na rynku. Istnieje wiele definicji marketingu. Amerykańskie 
Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing 
jako proces polegający na planowaniu i wdrażaniu koncepcji, która obejmuje wycenę, 
promocję i dystrybucję jakiejś idei, jakiegoś dobra lub jakiejś usługi w celu stworze-
nia transakcji wymiany, zaspokajającej cele indywidualne zarówno sprzedających, jak 
i kupujących – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze osoby, czy organizacje. 
Upraszczając tę definicję można powiedzieć, że marketing to dostarczanie właściwego 
produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie.

Według encyklopedii PWN marketing to zespół działań, które mają na celu kreowanie 
produkcji oraz zwiększanie sprzedaży określonych towarów i usług. Nadrzędnym celem 
marketingu jest kształtowanie produkcji poprzez ekonomiczną, socjologiczną i psycho-
logiczną analizę rynkowych zachowań klientów, poprawa jakości produktów, promocja 
towarów i usług, włącznie z kreowaniem gustów klientów, pobudzaniem ich potrzeb i za-
spokajaniem już istniejących. Faktem jest, że w dzisiejszych czasach centralną postacią 
jest konsument. Stanowi on nieodłączny element sukcesu firmy i jej pozycji na rynku. 
Ale nie zawsze tak było. W gospodarce centralnie planowanej nikt nie interesował się 
klientem i jego oczekiwaniami. Nabywca dóbr i usług był tym, którego zupełnie pomijano 
podejmując decyzje ekonomiczne. Producenci nie myśleli o tym, by spełniać zachcianki, 
potrzeby, marzenia czy wizje konsumenta. Sytuacja zmieniła się dopiero wraz z nadej-
ściem gospodarki rynkowej i zaistnieniem koncepcji marketingowej. Powstała wówczas 
potrzeba całkowitej zmiany orientacji firm: z orientacji na produkt – na orientację na 
rynek i odbiorcę. Wszelkie działania ukierunkowano na zdobycie klienta i zapewnienie 
mu maksymalnej satysfakcji. 

I w tym miejscu chciałabym napisać o trzeciej definicji marketingu, stworzonej przez 
takich marketingowych geniuszy jak David Abbot, Tim Bell, John Hegarty, Bill Bernbach 
czy Ian George: marketing to sztuka uwodzenia. Jest to umiejętność obudzenia w dru-
giej osobie potrzeby, której nie była ona wcześniej świadoma, i skuteczne zachęcenie jej 
skorzystania z oferowanych rozwiązań czy produktów. Flirtując z kimś zabiegasz o jego 
względy – na podobnych zasadach opiera się właśnie marketing. W takim rozumieniu 
marketing to dziedzina skoncentrowana na ludzkich potrzebach, nawet tych nie uświa-
damianych, tkwiących głęboko w podświadomości, więc praca osoby zajmującej się 
marketingiem polega przede wszystkim na obserwacji ludzkiego życia, co jest bardzo 
ekscytującym zadaniem. Marketing to również gra wyobraźni. Nie podąża się już teraz 
tylko utartym szlakiem, korzystając z gotowych rozwiązań. Poza tym nie wystarczy już 
tylko wiedza, zasady logiki i zdrowy rozsądek. Marketingowcy muszą umieć kierować się 
w swojej pracy także intuicją, a to w dużej mierze związane jest z dbaniem o swój roz-
wój osobisty, budowaniem poczucia własnej wartości, budzeniem w sobie świadomości, 
optymizmu i wiary, nawet wiary w rzeczy niemożliwe. 

Bo czy wierzą Państwo na przykład w takie twierdzenie, że ciało ludzkie nigdy nie 
jest starsze niż 100 dni? Według dr Fredericka Swartza nie ma znaczenia kalendarzowy 
wiek człowieka, ponieważ większość komórek naszego organizmu jest maksymalnie 
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w wieku 100 dni – komórki giną i stale się regenerują, niektóre są wymieniane nawet 
znacznie wcześniej. A zatem w każdej minucie budujemy całkiem nowego siebie! Ten 
proces odbudowy organizmu (w tempie 3 miliardów komórek na minutę) jest funkcją 
podświadomości, która według dr Swartza stanowi system budujący i kontrolujący ży-
cie. Jeśli w każdej minucie budujemy całkiem nowego siebie, to tę nową istotę, jaką się 
stajemy, jaką sami tworzymy swoimi myślami, uczuciami, zanteresowaniami możemy 
promować, rozwijać, przedstawiać światu – wciąż od nowa i od nowa. 

I właśnie w tym momencie zatoczyliśmy koło, wracając do początku mojego tekstu: 
skutecznie promować siebie i odnosić sukces można w dowolnej dziedzinie, w dowol-
nym czasie i w dowolnym wieku. 

Dobry marketing i skuteczna promocja to podstawa. 
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Konferencja regionalna informa-
cyjno-promocyjna realizowana 
w ramach projektu „Profesjonal-
ne pielęgniarstwo systemu ra-
townictwa medycznego w Polsce 
– wsparcie kształcenia podyplo-
mowego” współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego; (Marta Andrze-
jewska, Elżbieta Rusin-Pawełek, 
Paweł Bakensztos, Maria Okoń, 
Aneta Brayer – Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielę-
gniarek i Położnych); Gdańsk, 
2010 r. 

Wystawa prac Konkursu plastycznego „Pielęgniarka w oczach dziecka” na konferencji 12-13 września 
2012 r. w Nowym Targu „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej” (Maria Kaleta – Wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, dr Barbara Kot-Doniec – Dyrektor Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Joanna Walewander – Sekretarz Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych, Stanisław Łukasik – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych, Halina Serafin- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ww. konferencji, Tadeusz 
Wadas - Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych)
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Jury Konkursu plastycznego: Małgorzata Kępka - Przewodnicząca Jury Konkursowego (artysta plastyk); Beata 
Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych; Michał Kępowicz - Dyrektor Departamentu Fundu-
szy Europejskich; dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; 
Grażyna Wysiadecka – Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i dr Barbara Kot-
Doniec – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Konkurs plastyczny „Pielęgniarka w oczach dziecka” zorganizowany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych; Warszawa, 2012 r. 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pielęgniarka w oczach 
dziecka” zorganizowany przez Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

54



W dniu 8 maja 2012 r. Jury w składzie:
Małgorzata Kępka - Przewodnicząca Jury Konkursowego (artysta plastyk),  
Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Michał Kępowicz -  
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk 
- Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Grażyna Wysiadecka – Sekretarz 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Wyłoniło zwycięzców konkursu:
 dzieci 6-8 lat: 
I miejsce - Patrycja Matysiak; 
II miejsce – Nadia Poniewierka; 
III miejsce – Zuzanna Malejka; 
Wyróżnienia: Katarzyna Czop, Aleksandra Witek, Mateusz Maksylewicz, 
Weronika Wolska, Jakub Wysoki, Patrycja Felka, Monika Jurewicz

 dzieci 9-10 lat: 
I miejsce – Sara Jędrzak; 
II miejsce – Aleksandra Klich; 
III miejsce – Marcin Sobczak;
Wyróżnienia: Weronika Jankun, Maria Sapiela, Jakub Siemaszko, 
Tomasz Woźniak, Maciej Soleniec, Gabriela Kowalska, Julia Dąbrowska, 
Julia Truchel, Dominik Paszek, Hanna Kowalska, Zuzanna Michałowicz, 
Dawid Kalinowski

 dzieci 11-12 lat: 
I miejsce  – Wiktoria Kuśmierczuk; 
II miejsce – Ewa Baronowska;
III miejsce  – Agata Mączyńska; 
Wyróżnienia: Agnieszka Pawełek, Marta Błaszczyk, Anna Aikarerini Athanasion,  

      Justyna Ogonowska, Paulina Nakonieczna, Aleksandra Dziadura, Mariola Stojeba.

 Wyróżnienie spoza grupy wiekowej: Milena Jabłoński, Kinga Łuczyńska

Na konkurs, do dnia 30 kwietnia 2012 r., wpłynęło 266 prac plastycznych. Celem kon-
kursu była promocja zawodu pielęgniarki i położnej, a w ślad za tym wzrost jego prestiżu 
społecznego i zawodowego. Sądząc po ilość nadesłanych prac, a także przeważający 
w nich wizerunek pielęgniarki uśmiechniętej, życzliwej, pomocnej, eleganckiej, cel udało 
się w pełni osiągnąć.
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