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System ratownictwa medycznego aktualne problemy, wyzwania 

 

 

W czasie wystąpienia zostaną przedstawione: 

1. Historia powstania Medycyny Ratunkowej 

2. Uwarunkowania i przyczyny, dla których w 1999 roku przyjęto ustawę  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

 

Poruszone zostaną problemy związane z powstaniem Centrów Powiadamiania 

Ratunkowego (CPR), Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, a także zasad 

i sposobów ich finansowania. 

Zwrócona zostanie uwaga na dotychczasową ewaluację systemu ratownictwa, 

przyczyny, dla których to występuje, a także przedstawiona będzie analityczna 

próba określenia dlaczego system ulega ciągłej ewolucji.  

Przedstawiona zostanie zasada współdziałania poszczególnych członków 

systemu ze szczególnym uwzględnieniem ratownika medycznego i pielęgniarki 

ratunkowej, jako pełnoprawnych członków zintegrowanego systemu ratownictwa. 

                                                              

 

                                                               



dr .n. med. Elżbieta Grygorowicz 
Adiunkt w Katedrze Nauk o Zdrowiu  
      Akademii Pomorskiej 
              Słupsk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

System ratownictwa medycznego - kadry systemu 
 
 
 

Zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

z dnia 08 września 2008r., system Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

utworzono dla zapewnienia pomocy, każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowia i/lub życia, natomiast, pozostały zakres świadczeń zdrowotnych, leży 

w kompetencjach podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej pomocy 

lekarskiej i pielęgniarskiej. 

Zaawansowanie technologiczne sprzętu medycznego, złożoność procedur 

i duża odpowiedzialność, towarzyszące każdym działaniom medycznym, stawiają 

wysokie wymagania, dotyczące kwalifikacji, kompetencji i przygotowania 

zawodowego zespołu  medycznego.  

Współczesny model struktury medycyny ratunkowej w systemie ochrony 

zdrowia, oparty jest o następujące założenia: 

1. Rozwój medycyny ratunkowej, jako jednej z podstawowych dyscyplin 

medycznych. 

2. Permanentne przygotowywanie kadr specjalistycznych, do pracy w jej 

strukturach: 

- lekarzy, specjalistów medycyny ratunkowej, 

- pielęgniarek ratunkowych, 

- licencjonowanych ratowników medycznych. 

       3.  Zorganizowanie struktur wykonawczych:  

            - systemu ratownictwa medycznego (EMS - Emergency Medical System), 

            - sieci stacji docelowych systemu: Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 

4.   Organizacyjne i czynnościowe powiązanie tych struktur (zintegrowanie 

operacyjne) 



w myśl koncepcji łańcucha przeżycia - (Chain of Survival). 

 Niezwykle istotna z tego punktu widzenia, jest dbałość o możliwie optymalne 

przygotowanie do świadczenia pracy w strukturach systemu ratownictwa 

medycznego pielęgniarek systemu.  

Pożądaną więc, jest inicjatywa Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych, wychodząca naprzeciw permanentnemu kształceniu, 

dzięki projektom, opracowywanym i wdrażanym przez pracowników Centrum, 

w tym, np. finansowanie udziału w kursach kwalifikacyjnych pielęgniarkom/ 

pielęgniarzom, zamierzającym wejść w struktury systemu ratownictwa medycznego 

lub już w nim pracującym, ale pracującym bez uprawnień.  



mgr Marek Maślanka 

Prezes Polskiego Towarzystwa  
Pielęgniarstwa Ratunkowego 
           Kraków   

 
 
 
 
 
 
 
 

Wyzwania i problemy pielęgniarstwa ratunkowego w Polsce 
 
 
 

Jakkolwiek pielęgniarki są związane z pacjentami w stanie zagrożenia życia 

zarówno w ambulansach, jak i oddziałach ratunkowych od początku istnienia 

pomocy doraźnej w Polsce - to pielęgniarstwo ratunkowe, jako takie, zaistniało w 

powszechnej świadomości od momentu uchwalenia Ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym w 2006 roku. 

 

Pielęgniarki sprostają zadaniom, jakie zostały postawione przed nimi w Zespołach 

Ratownictwa Medycznego, są trzonem funkcjonowania SOR-ów w Polsce, chociaż 

niedocenianym w świadomości wielu grup zawodowych. Pielęgniarki podejmują 

coraz częściej wysiłek podnoszenia kwalifikacji na studiach licencjackich i 

magisterskich, specjalizacje i kursy z pielęgniarstwa ratunkowego są oblegane. 

 

Pielęgniarstwo ratunkowe jako takie stanowi trzon medycyny ratunkowej 

w najbardziej rozwiniętych systemach na świecie. Systemy sprawne i efektywne są 

oparte o profesjonalne pielęgniarki ratunkowe, czego przykładem są np. Stany 

Zjednoczone, Holandia, czy Wielka Brytania. 

 

Przed pielęgniarkami stawiane są ciągle nowe wyzwania. Wzrastający zakres 

obowiązków i samodzielności. Wzrastający wymagania dotyczące kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Zmiany, jakie dokonują się nie obywają się jednak bez problemów. Do 

najważniejszych należy zaliczyć dostęp do edukacji, zarówno w zakresie 

specjalizacji, jak i kursów kwalifikacyjnych. Pielęgniarki nie są zobligowane do 

podnoszenia kwalifikacji w ramach kształcenia ustawicznego i nie mają takiej 



możliwości stworzonej w sposób systemowy. Koszty szkoleń uznawanych za 

podstawowe w krajach UE i na świecie są ponoszone z własnych środków 

pielęgniarek. Koszty kształcenia są przerzucane niejednokrotnie przez pracodawców 

na pielęgniarki.  

Problemem niedocenianym są narastające braki kadrowe, które wymagają pilnych 

systemowych rozwiązań.  

 

Cele, które stają przed nami, to przede wszystkim przeniesienie ciężaru edukacji 

z teoretycznego na praktyczny, z praktycznym egzaminem państwowym. 

Zapewnienie stałego finansowania edukacji pielęgniarek i zwiększenia limitów 

przyjęć na specjalizacje dofinansowywanych z budżetu państwa, uruchomienie 

kształcenia ustawicznego, wprowadzenie licencji, jako uzupełnienia prawa 

wykonywania zawodu, oparcie funkcjonowanie SOR-ów o pielęgniarki ratunkowe w 

partnerstwie z lekarzami.  

 

Doświadczenie innych krajów w sposób bezsprzeczny pokazuje, że nie ma 

innej drogi dla rozwoju ratownictwa medycznego i poprawienia niechlubnych 

wskaźników śmiertelności i kalectwa osób poszkodowanych oraz podnoszenia 

efektywności funkcjonowania ZRM i SOR, przy zachowaniu optymalnych kosztów, 

jak inwestowanie nakładów w rozwój pielęgniarstwa ratunkowego. Niewątpliwie 

krokiem w dobrą stronę są kursy i szkolenia organizowane ze środków pomocowych 

UE, jednak są one dopiero początkiem w dostosowywaniu poziomu pielęgniarstwa 

ratunkowego w Polsce do standardu europejskiego. 



 

dr n. med. Grzegorz Michalak 
 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
      SPZOZ Szpital Bielański 
           Warszawa  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
System ratownictwa medycznego – zdarzenia masowe 

 
 

System ratownictwa medycznego w Polsce działa w oparciu o zapisy wielu 

aktów prawnych, w tym najważniejszego, Ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym z 2006 roku, ze zmianami w 2009 r. System ma na celu realizację 

zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie, która znajdzie 

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Znaczna część z tych osób wymaga 

pomocy z powodu urazów. Urazy są jedną z trzech najczęstszych przyczyn nagłych 

zgonów w Polsce. W naszym kraju rocznie obrażeniom ciała ulega około 3 milionów 

osób. Spośród nich 300 tysięcy wymaga hospitalizacji, a 30 000 umiera. 

Śmiertelność po urazach oraz kalectwo pourazowe w Polsce jest dwukrotnie wyższe 

niż USA i krajach Europy Zachodniej.  

W zależności od miejsca zdarzenia, liczby ofiar i rodzaju obrażeń, wydolności 

lokalnych służb ratowniczych i lecznictwa szpitalnego, ten sam wypadek może 

przybrać formę zdarzenia mnogiego, masowego lub katastrofy. Takie zdarzenia są 

największym wyzwaniem dla wszystkich służb. Wymagają współpracy wielu 

zespołów w obrębie jednego systemu oraz koordynacji działania pomiędzy 

wszystkimi służbami biorącymi udział w zdarzeniu. Wypadek masowy to sytuacja, w 

której nagle powstaje tak duża liczba poszkodowanych, że na miejscu zdarzenia nie 

można udzielić pomocy medycznej wszystkim, poszkodowanym, pomimo stosowania 

specjalnie wypracowanych na tego typu zdarzenia procedur ratunkowych. Sytuacja 

ta powoduje dysproporcję pomiędzy potrzebami ze strony ofiar, a możliwościami 

niesienia pomocy. Konieczne jest zastosowanie segregacji medycznej. Oznacza to 

m.in. odstąpienie od leczenia ofiar, których szanse na przeżycie są znikome, 

szczególnie dotyczy to osób z zatrzymaniem krążenia. Zajęcie się tą grupą ofiar 



zwiększyłoby umieralność wśród pozostałych poszkodowanych. Segregacja daje 

szansę na uratowanie jak największej liczby poszkodowanych.  

Zdarzenia masowe charakteryzują często trudne warunki atmosferyczne i 

terenowe oraz związany z tym utrudniony dostęp do poszkodowanych, np. ofiar 

zaklinowanych w pojazdach czy znajdujących się pod gruzami. Służby ratunkowe 

zawsze działają pod dużym obciążeniem emocjonalnym wynikającym z rozmiaru i 

charakteru zdarzenia. Dlatego też bardzo ważnym elementem skuteczności 

działania jest profesjonalizm osób biorących udział w kolejnych fazach akcji 

ratunkowej. 

Pielęgniarki i pielęgniarze systemu ratownictwa medycznego mogą być 

zaangażowani w każdej fazie akcji, od momentu wezwania służb ratowniczych, 

poprzez przybycie na miejsce zdarzenia, segregację poszkodowanych, transport, 

leczenie w oddziałach ratunkowych i szpitalach do likwidacji odległych skutków 

zdrowotnych czy psychologicznych włącznie.  

Umiejętność pracy w skrajnych warunkach zdarzenia masowego czy 

katastrofy wymaga ustawicznego kształcenia i ćwiczeń w tym zakresie. Podnoszenie 

kwalifikacji przez personel systemu ratownictwa medycznego pozwala na stałe 

polepszanie jakości działania w każdej sytuacji, także w tej najczęściej występującej, 

czyli w zdarzeniu jednostkowym lub wypadku mnogim. Skuteczne postępowanie w 

każdej sytuacji może być ważnym czynnikiem zmniejszającym śmiertelność po 

urazach oraz ograniczającym kalectwo pourazowe w Polsce. 

 



dr n. biol. Elżbieta Buczkowska 
 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
                     Warszawa 
 

 

 

 

 

 

Kompetencja zawodowa i profesjonalizm w pielęgniarstwie ratunkowym 
– rola samorządu zawodowego 

  
 
 
I. Standardy zawodowe – kwalifikacje zawodowe. 

 

Ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych 

pielęgniarek i położnych jest ustawowym zadaniem samorządu zawodowego.  

Modyfikowana struktura kształcenia podyplomowego winna zakładać między 

innymi spójność i drożność między wszystkimi poziomami, z systemem 

edukacyjnym w naszym kraju, charakteryzować się dostępnością, dopuszczającą 

funkcjonowanie uczelni (szkół) publicznych i niepublicznych, a także organizatorów 

(instytucji) kształcenia podyplomowego zróżnicowanych pod względem 

strukturalnym do prowadzenia szkoleń, zapewniających jakość tego szkolenia (po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych), poddających się nadzorowi przez organ rejestrujący. 

Standaryzacja kształcenia podyplomowego służy uporządkowaniu, ujednoliceniu 

i wprowadzeniu jednakowych norm w odniesieniu do procesu kształcenia 

ustawicznego w dziedzinach pielęgniarstwa. A zatem dotyczy wszystkich jego 

elementów. Są nimi: 

 funkcje działalności nauczycieli – słuchaczy (kursantów)  

 celów, treści, metod, zasad i środków dydaktycznych; tak rozumiana 

standaryzacja nie może być jedynie zalecana, ale jest koniecznością wynikającą z 

realizacji celu nadrzędnego 

 zwiększenie efektywności kształcenia, rozumianej jako stworzenie odpowiednich 

warunków dla indywidualnego i wszechstronnego przygotowania pielęgniarki do 

nowych zdań zawodowych, poszerzenia jej kompetencji zawodowych. Jest 



odpowiedzią na wyzwania szybko zmieniających się potrzeb w ratownictwie 

medycznym, medycynie ratunkowej, w pielęgniarstwie, zdrowiu publicznym.  

Skupiając propozycje na koncepcji kształcenia ustawicznego przez całe życie 

zawodowe, ustalając dziedziny pielęgniarstwa porządkujemy różne cykle 

kształcenia, przejścia między nimi, po ich waloryzację, by wyrównać i dać szansę 

każdemu. 

II. Fachowiec z profesjonalnym przygotowaniem praktycznym 

 

1. Związek pomiędzy projektowaniem treści kształcenia i jego bliskością z obszarem 

pracy (zadania na stanowisku). 

2. Przezwyciężenie tendencji do zamykania się w sferze własnej tożsamości 

zawodowej na rzecz zrozumienia innych, poszanowania różnic kompetencyjnych 

i współpraca interdyscyplinarna.  

Przyjmując nowe zadania pielęgniarki, pielęgniarze muszą być pewni, że dysponują 

właściwą wiedzą, umiejętnościami, a także sprawnościami etycznymi. 

Przyjęcie określonych zadań nie może być motywowane jedynie oczekiwaniami 

innych, naciskami społecznymi, modą, ambicjami, bowiem profesjonalne działania 

wiążą się z zawodową odpowiedzialnością. Rozwiązanie tych spraw w aspekcie 

kompetencji staje się problemem szerszym niż tylko w odniesieniu do kwalifikacji, 

bowiem kompetencje zawierają w sobie także psychofizyczne możliwości, w tym 

również stan zdrowia.  

 

III. Pielęgniarstwo ratunkowe. 

 

Pielęgniarstwo ratunkowe – to dziedzina zawierająca obszar aktywności zawodowej 

w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiskowo-cywilizacyjnych w stanach 

zagrożeniach życia jednostki, masowych zdarzeń i kataklizmów różnego typu.  

Tworząc programy kształcenia pielęgniarek należy brać pod uwagę przewidywania 

tego, co będzie potrzebne w przyszłości.  

Współczesny świat wymusza dalszy postęp w pielęgniarstwie, potrzebę weryfikacji 

programów kształcenia, standardów postępowania w zakresie kwalifikacji pierwszej 

pomocy, medycznych czynności ratunkowych, które są podejmowane przez 

pielęgniarkę systemu w miejscu zdarzenia, wypadku, zakresu zadań szpitalnego 

oddziału ratunkowego, w centrum powiadamiania ratunkowego. 

Pomimo coraz wyższego kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek zauważa się 

zwiększone zapotrzebowanie i podejmowania przez same zainteresowane różnych 



form podyplomowego kontynuowania sprawności zawodowych, obligatoryjnego 

obowiązku dokształcania zawodowego. Problemem są programy, dostosowane do 

nowej sytuacji edukacyjnej. 

 

IV. Aktualizacja wiedzy – doskonalenie zawodowe.  

 

Kontrola procesu doskonalenia zawodowego stoi na straży tego, aby świadczenia 

zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę nadążały za zmianami w zakresie 

szeroko pojętej wiedzy medycznej, pielęgniarskiej, psychologicznej, społecznej, 

prawnej, ale czy tylko? 

Prawo wykonywania zawodu wyznacza takie same formalne kompetencje dla 

wszystkich osób, a przecież wiemy, że rzeczywiste kompetencje poszczególnych 

pielęgniarek bywają różne. Aby umożliwić bardziej elastyczne wykorzystanie 

rzeczywistych możliwości (nie czekając na zmianę przepisów prawa, gdyż procedury 

te trwają długo) stosowane są w praktyce różne sposoby osiągania tego celu. 

Delegacje uprawnień zawodowych dla pielęgniarek systemu zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 

przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, są formalnym 

potwierdzeniem kompetencji.  

W § 2 ww. rozporządzenia jest zapisane upoważnienie do wykonywania medycznych 

czynności ratunkowych w tym podawania doraźnie leków w nagłych wypadkach.  

Delegacja tych uprawnień jest sprawnym instrumentem prawnym, pozwalającym na 

szybkie rozszerzanie kompetencji zawodowych i opiera się na znajomości konkretnej 

sytuacji, tzn. możliwości osoby przyjmującej uprawnienie (pielęgniarka systemu).  

Jednak mimo tych plusów może nieść ze sobą także pewne, a nawet realne 

zagrożenia. Chodzi o łatwość do ewentualnego nadużywania tego instrumentu do 

innych celów niż założony, zwłaszcza, gdy występują niedobory kadrowe i trudności 

ekonomiczne. W takich sytuacjach lepiej się trzymać kompetencji formalnych, gdyż 

rodzą większe bezpieczeństwo dla biorców świadczeń medycznych. Pytaniem 

retorycznym jest czy wszystkie zabiegi w wymienionym artykule są właściwie 

„wytrenowane”. Czy organizatorzy dysponują odpowiednim zapleczem 

symulacyjnych trenerów, pracowni metodycznych do wyuczenia się tych czynności?  

 

 

 



V. Poszerzenie uprawnień. 

 

Rozszerzeniu uprawnień służą z powodzeniem systemy kształcenia podyplomowego, 

a w szczególności specjalizacja zawodowa stwarzająca możliwości otrzymania tytułu 

specjalisty. Uporządkowanie uprawnień pomiędzy kursem kwalifikacyjnym a 

specjalizacją wymaga pogłębionej refleksji i dyskusji w środowisku zawodowym.  

Kompetencja zawodowa łączy się ściśle z samodzielnością i odpowiedzialnością. 

Samodzielność rozumiana jako określony stopień swobody działania, bowiem obszar 

uprawnień do swobodnego doboru technik i metod postępowania pielęgniarki w 

sytuacjach zagrożeń, stanu zdrowia człowieka ratowanego i zasad bezpieczeństwa. 

Standard wiedzy i umiejętności, czas trwania kursu, rodzaju kursu jest określony 

przepisami prawa: 

 Kurs specjalistyczny resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

 Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 

 Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. 

Specyfika zawodu pielęgniarskiego wynika z faktu niesienia pomocy innym ludziom. 

Pomoc ta bywa nieprzewidywalna, co do czasu, sposobu i zakresu działań 

podejmowanych wobec pacjenta w celu ratowania jego życia i zdrowia w różnych 

zagrożeniach środowiskowych i cywilizacyjnych.  

Współczesne pielęgniarstwo jest określone jako dziedzina humanistyczna, 

dyscyplina naukowa o charakterze praktycznym, jest zawodem, profesją, służbą 

społeczną, sztuką o wymiarze interdyscyplinarnym. Jesteśmy skazani na 

ustawiczne zmiany – problem otwarty jest jak go zmienimy dla dobra społecznego.  

 

Akty prawne: 

1. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991 r.  

2. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r.  

3. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. 

4. Rozmowy o profesjonalizacji w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Publisher, 

Lublin 2009 – publikacja w 40-tą rocznicę akademickiego kształcenia 

pielęgniarek w Polsce, red. Nina Gozdek. 

5. Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych. Pielęgniarka specjalista 

pielęgniarstwa ratunkowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Departament Rynku Pracy, EFS, ISBN 2007 rok.  

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 

wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w 



związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów 

leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących 

życie (Dz. U. Nr 236, poz. 2000). 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu 

dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w 

których może być prowadzona specjalizacji i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych 

programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 192 

 

 

 



 

mgr Michał Kępowicz 
Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich  
             Ministerstwo Zdrowia 
                    Warszawa 
 

 

 

 

 

 

Fundusze europejskie dla ochrony zdrowia w perspektywie finansowej  

2007-2013 

 

Wystąpienie przedstawiać będzie wszystkie możliwości uzyskania 

dofinansowania z funduszy strukturalnych i innych europejskich środków 

pomocowych dla działań związanych z sektorem zdrowia w Polsce. Prezentacja 

zawierać będzie następujące informacje: 

• Opis zadań Departamentu Funduszy Europejskich MZ w instytucjonalnym 

systemie wdrażania funduszy europejskich w Polsce, 

• Fundusze strukturalne w Polsce a sektor zdrowia: Priorytet XII Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Działanie 2.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne, 

• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski 

Mechanizm Finansowy – Priorytet V, 

W ramach poszczególnych części zostanie przedstawiony zakres i cel 

poszczególnych źródeł finansowania, obszary wsparcia, instytucje odpowiedzialne za 

wdrażanie poszczególnych Programów/ Priorytetów oraz wydawanie decyzji o 

przyznaniu dofinansowania, realizowane projekty oraz możliwości ubiegania się 

ośrodki w przyszłości. 

  



mgr Małgorzata Zadorożna 
 

Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej POKL   
Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia 
                         Warszawa   
 

 

 

 

 

 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Człowiek Najlepsza Inwestycja  

 

Niniejsze wystąpienie przedstawiać będzie wszystkie możliwości uzyskania 

dofinansowania przez jednostki reprezentujące sektor zdrowia z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, który w Polsce urzeczywistnia swoje cele i założenia poprzez 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Należy mieć na uwadze, że w obecnej perspektywie finansowej przypadającej na lata 

2007 – 2013 interwencja EFS wynosi ponad 11 mld EURO, a Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki stanowi największy w historii program współfinansowany przez 

Europejski Fundusz Społeczny.  

Wystąpienie stanowić będzie opis możliwości oraz zasad ubiegania się 

o środki na szeroko pojęty rozwój kapitału ludzkiego, zwłaszcza w zakresie 

Priorytetu II PO KL, którego współgospodarzem jest Minister Zdrowia. Niemniej 

wskazane zostaną także pozostałe Priorytety Programu, zwłaszcza o charakterze 

regionalnym, w ramach których jednostki sektora zdrowia mogą ubiegać się o 

dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć.  

Szczegółowo zostaną zaprezentowane projekty realizowane w ramach Działania 2.3 

POKL, dla których Instytucją Wdrażającą jest Minister Zdrowia.  



mgr Beata Cholewka 
 
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych  
            Ministerstwo Zdrowia 
                   Warszawa 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stan realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek 

i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 
 
 
 

Wystąpienie zawiera informacje dotyczące stanu realizacji projektu 

systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów 

pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Prezentacja obejmuje zakres informacji o beneficjencie projektu jakim jest – 

Departament Pielęgniarek i Położnych, jedna z komórek organizacyjnych 

Ministerstwa Zdrowia, która oprócz zadań związanych z koniecznością realizacji 

zadań o charakterze administracyjnym realizuje od 2008 roku zadania związane z 

projektem systemowym. Główną informacją zawartą w przekazie jest 

charakterystyka kształcenia pomostowego, którego celem jest uzupełnienie liczby 

godzin kształcenia zawodowego realizowanego przez pielęgniarki i położne w 

poprzednich systemach kształcenia przed rokiem 2004, w kontekście wyrównania 

stanu liczby godzin do standardów Unii Europejskiej. 

   

Kształcenie pomostowe w formie studiów licencjackich jest między innymi 

przedmiotem realizowanego projektu i jego głównym zadaniem. Kształcenie to jest 

równocześnie takim rodzajem kształcenia, jakie przyszło realizować jedynie Polsce 

w wyniku sposobu uznania kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej w ramach 

akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tym rodzajem kształcenia objęty jest obszar 

Polski, dlatego realizacja projektu w formule projektu systemowego, a nie 

konkursowego jest bardzo zasadna i wystarczająco ją tłumaczy.  

 



Prezentacja odnosi się do formuły organizacyjnej projektu systemowego definiuje 

cele ogólne, cele szczegółowe, jakie beneficjent założył w ramach realizowanych 

działań. Ponadto komentuje liczbę uczestników w poszczególnych latach od czasu 

rozpoczęcia realizacji do chwili obecnej. W szeroki sposób dotyka kwestii budżetu 

projektu oraz nakładów finansowych w poszczególnych latach realizacji. Dodatkowo 

przestawia stan obecny i plan działań przyjętych przez beneficjenta na przyszłe lata 

projektu biorąc pod uwagę perspektywę finansową i organizacyjną.  

 

W sposób odrębny beneficjent prezentuje cykl działań promocyjnych związanych 

z projektem  

w odniesieniu do mediów, udziału reklamy zewnętrzna i wewnętrzna, wykorzystania 

komunikacji i kreacji dla celów szerokiego odbioru prowadzonych działań. Ponadto 

w cyklu działań informacyjno promocyjnych, które są odrębnym zadaniem 

w projekcie, beneficjent chce zwrócić uwagę na kreowanie nowego wizerunku 

pielęgniarki i położnej w Polsce co ma miejsce w ramach realizowanego projektu.  

 

 



mgr Marek Szczepański 
    Dyrektor Departamentu,  
Bank Gospodarstwa Krajowego 
           Warszawa 
 
 
 
 
 
 

Nowy system płatności środków europejskich – konsekwencje dla 
beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240), która wprowadziła szereg zmian 
w systemie finansów publicznych. Ustawa ta zmieniła także w dużym stopniu 
zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu UE.  

Nowe zasady nie są jeszcze powszechnie znane, budzą także pewne obawy wśród 
beneficjentów, dlatego też w trakcie konferencji omówione zostaną m.in. kluczowe 
zmiany w systemie wydatkowania środków europejskich oraz zasady obsługi przez 
BGK płatności ze środków UE. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie 
praktyczne, wpływające na realizację projektów systemowych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Ustawa o finansach publicznych wyodrębniła po raz pierwszy budżet środków 
europejskich (art. 184 – 195 ustawy), obejmujący m.in. środki funduszy 
strukturalnych UE (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego). W ramach 
budżetu środków europejskich dokonywane będą płatności (art. 187 ustawy), które 
zastąpiły funkcjonującą dotychczas dotację rozwojową. 

Za obsługę płatności odpowiada Minister Finansów, który przekazuje środki na swój 
rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego (art. 192 ustawy). Na ten sam 
rachunek beneficjenci dokonywać będą także zwrotów - np. z tytułu stwierdzonej 
nadwyżki wypłaconych wcześniej środków, bądź w związku z nieprawidłowym ich 
wykorzystaniem. 

Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu 
upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (art. 188 ust. 5 ustawy). 
Płatności są klasyfikowane w podziale na części, działy, rozdziały i paragrafy 
klasyfikacji wydatków (art. 185 ustawy). 

Podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności, 
wystawione przez tę instytucję, która zawarła umowę z beneficjentem (art. 188 ust. 
1 ustawy) – zlecenie to może dotyczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych, 
wynikającej z pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność, lub wniosku 
o zaliczkę (art. 189 ust. 1 i 2 ustawy). 
Sposób realizacji płatności, zasady sprawozdawczości oraz wzór zlecenia płatności 
określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz.U. Nr 220, poz. 1726). 



W nowym systemie instytucje wskazane przez Ministerstwo Finansów (instytucje 
zarządzające, pośredniczące i wdrażające oraz niektóre państwowe jednostki 
budżetowe) składają zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 
Składanie tych zleceń odbywa się poprzez specjalnie stworzony portal 
komunikacyjny, oparty na zasadach bankowości elektronicznej. Rozwiązanie to 
umożliwia dostarczanie do BGK zleceń płatności w tzw. czasie rzeczywistym (miejsce 
złożenia zlecenia nie ma wpływu na czas jego obsługi). Ponadto, rola BGK jako 
płatnika środków unijnych pozwala na realizację płatności niezależnie od trwającego 
procesu certyfikacji wydatków. BGK nie otrzymuje kopii umów, faktur itp. 
Dokumenty te pozostają na poziomie instytucji przyjmujących wnioski o płatność / 
zaliczkę. 

BGK będzie dokonywał płatności zgodnie z terminarzem określonym przez 
Ministerstwo Finansów – w każdym miesiącu będzie to 4 – 6 terminów (terminarz 
płatności jest umieszczony na stronie internetowej BGK, www.bgk.com.pl). 
Przykładowo w lutym płatności będą dokonywane w dniach: 4, 10, 17, 22 i 25 
lutego. 

Z perspektywy beneficjenta system płatności można przedstawić w uproszeniu 
w następujący sposób: 

 

 
 
Z punktu widzenia beneficjenta projektu systemowego istotne są następujące 
elementy nowego systemu: 

• BGK nie bierze udziału w weryfikacji wniosku o płatności - pozostaje 
to zadaniem instytucji pośredniczącej / wdrażajacej, 

• beneficjent nie musi otwierać odrębnego rachunku w BGK – płatność jest 
przekazywana na rachunek beneficjenta wskazany w zleceniu płatności,  

• beneficjent nie ma dodatkowych obowiązków sprawozdawczych w związku 
z włączeniem BGK do systemu płatności, 

3

1. Wniosek beneficjenta o płatność / zaliczkę 
2. Zlecenie płatności składane do BGK 
3. Zgłoszenie przez BGK do MF zapotrzebowania na 
środki europejskie   
4. Zasilenie przez MF swojego rachunku w  BGK 
5. Płatność dokonana przez BGK 

beneficjent 

BGK 

1 

2 
4

5 

uprawniona  
instytucja 

(np. IZ, IP, IP2) 

Ministerstwo 
Finansów 



• płatności będą dokonywane przez BGK, w kilka dni po zarejestrowaniu 
zlecenia płatności – zgodnie z terminarzem płatności. 

 
Należy dodać, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych większość beneficjentów  
otrzymywać będzie dofinansowanie w postaci dwóch strumieni środków, tj. 
płatności (ze środków europejskich) oraz dotacji celowej (w ramach krajowego 
współfinansowania).  
Zgodnie z art. 192 ust. 4 ustawy właściwy dysponent części budżetowej (np. 
minister) może otworzyć w BGK rachunek oraz zlecić, w ciężar tego rachunku, 
dokonywanie przez BGK wypłat na współfinansowanie; rozwiązanie to ma na celu 
stworzenie możliwości przekazywania beneficjentom środków z obu strumieni w tym 
samym dniu. 



mgr Cezary Miżejewski  
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
                Warszawa 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udział regionalnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

rzecz ochrony zdrowia i opieki długoterminowej 
 
 
 

Uwarunkowania europejskie 

W ramach wspólnotowej polityki społecznej coraz częściej pojawia się problem 

realizowania wspólnej polityki ochrony zdrowia w tym również problematyki 

pracowników tego sektora. Wskazały to zarówno Biała Księga. Razem na rzecz 

zdrowia: Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013, COM(2007) 630 z 23 

października 2007 r. jak również konkluzje Rady UE z grudnia 2007  

 

Wyzwania  

Przed Polską stoją istotne wyzwania związane zarówno z niedoborami 

wykwalifikowanych kadr medycznych, wyzwaniami demograficznymi oraz 

wyzwaniami związanymi z realizacją europejskiej polityki społecznej w ramach 

otwartej metody koordynacji.  

 

Krajowe dokumenty programowe 

Problematyka wzrostu kompetencji i zmian w obszarze zatrudnienia w sektorze 

zdrowia zawarta została zarówno w Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 jak 

również w Krajowym Programie „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna”. 

 

Priorytety Regionalne Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 

Pomimo faktu, iż priorytety regionalne nie są adresowane wprost do sektora 

ochrony zdrowia i jego pracowników, to w ramach tych działań istnieją duże 

możliwości dla różnych podmiotów i organizacji, w następujących obszarach:  



• Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich (Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie 

osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) – 1. 

406.083.098 Euro; 

• Priorytet VII Promocja integracji społecznej (Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie 

kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – udział oraz Poddziałanie 7.2.1. 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) 

-  271 758 559 Euro 

• 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 -  902 256 420 Euro.  

• Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Poddziałanie 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – 

481.407.419 Euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mgr Elżbieta Rusin-Pawełek 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 

medycznego w Polsce-wsparcie kształcenia podyplomowego” 
 

W dniu 30.09.2009 r. Minister Zdrowia wydał Decyzję w sprawie 

dofinansowania projektu „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa 

medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego” wspófinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz 

poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Nr decyzji: 

POKL.02.03.02-00-007/09-00. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych od dnia 1 października 2009r. rozpoczęło jego wdrażanie. Projekt trwa od 

01.10.2009 do 30.06.2015. 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu 

pielęgniarstwa ratunkowego przez 3500 pielęgniarek/pielęgniarzy.   

Projekt jest częścią wsparcia całego systemu ratownictwa medycznego w 

Polsce poprzez sfinansowanie kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach kursu 

kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo ratunkowe” oraz kursu specjalistycznego 

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”. 

  Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar całej Polski i przeszkolonych zostanie 

w okresie od 2010 roku do końca 2014 roku 3500 pielęgniarek / pielęgniarzy. 

Z kształcenia mogą skorzystać osoby zarówno zatrudnione w Systemie 

Ratownictwa Medycznego, jak i osoby spoza Systemu. Dla części 

pielęgniarek/pielęgniarzy (1120 miejsc), którzy zadeklarują chęć udziału w kursie 

kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - istnieje również 

możliwość sfinansowania kształcenia w ramach kursu specjalistycznego 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - którego ukończenie jest warunkiem 

przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego. Projektem zostaną objęci 

pielęgniarki/pielęgniarze, spełniający podstawowe wymogi formalne do 

uczestniczenia w kursie kwalifikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 



Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923) jak również te wynikające z 

projektu. 

Kursy będą prowadzone przez podmioty (Organizatorzy kształcenia) 

posiadające uprawnienia do realizacji kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach w/w kursów, wyłonione w drodze procedury 

zamówień publicznych.  

Projekt został opracowany w Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych i będzie koordynowany przez Centrum. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

W pierwszym kwartale 2010 roku rozpoczęły się pierwsze edycje kursów 

kwalifikacyjnych, w drugim kwartale rozpoczynają się kolejne edycje – łącznie w 

2010 roku dla realizacji kursu kwalifikacyjnego przeznaczono 875 miejsc.  

W ramach promocji uruchomiono działania związane z ogólnopolską reklamą 

prasową i radiową. Ponadto dotychczas powiadomiono o projekcie drogą pisemną 

organizatorów kształcenia w kraju, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Polskie 

Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, 

okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne. Drogą elektroniczną: wojewódzkie 

stacje pogotowia ratunkowego, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, 

okręgowe izby pielęgniarek i położnych, szpitalne oddziały ratunkowe, konsultantów 

krajowych.  

W styczniu odbyła się ogólnopolska konferencja dla Organizatorów 

kształcenia i decydentów Systemu, w kwietniu warsztaty dla Organizatorów kursów, 

którzy zostali wyłonieni w procedurze konkursowej. Efektem prac promocyjnych jest 

również zorganizowanie dzisiejszej konferencji. Przed nami w 2010 roku 

zorganizowanie konferencji regionalnych w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i 

Wrocławiu. 

Mamy nadzieje, że rozpoczęty projekt osiągnie założony cel i dzięki temu 3500 

pielęgniarek/pielęgniarzy na terenie Polski podniesie kwalifikacje i zasilać będzie 

profesjonalne kadry systemu ratownictwa medycznego. 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 


