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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.  
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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.  
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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 
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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 

 

 

 

 



 

 6

lek. med. Marek Niemirski 

 
Rzecznik prasowy  
Koordynator Zespołów Ratownictwa 
Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  
Meditrans 
Warszawa  
 
 
 

 

 

 

 

 

System Ratownictwa Medycznego, historia, teraźniejszość, przyszłość   

 

W czasie wystąpienia zostaną przedstawione: 

1. Historia Pogotowia Ratunkowego w Warszawie 

2. Stan Ratownictwa Medycznego  

  

Poruszone zostaną problemy związane z powstaniem Pogotowia Ratunkowego w Warszawie 

okresem  przedwojennym, oraz rozwojem po zniszczeniach wojennych.  

Zwrócona zostanie uwaga na przełomowy moment wprowadzenia ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym.  

Przedstawiony zostanie obecny stan Ratownictwa Medycznego oraz wyposażenie.  

Omówione zostaną najnowsze osiągnięcia Pogotowia Ratunkowego jak pozycjonowanie 

satelitarne zespołów z możliwością przeprowadzania teletransmisji EKG.  

Przedstawione zostanie przygotowanie do Euro 2012 i współpraca z Urzędem Wojewódzkim 

oraz Urzędem Marszałkowskim. 
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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 
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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.  
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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 
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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 
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mgr Halina Zmuda-Trzebiatowska 
 

Kierownik Biura Egzaminu Państwowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i 

Położnych, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

System kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ze szczególnym 
uwzględnieniem dziedzin odnoszących się do pielęgniarki Systemu 

 
 
 

1. Podstawy prawne kształcenia podyplomowego 

2. Rodzaje i tryb kształcenia pielęgniarek. 

3. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Pielęgniarka systemu w świetle ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). 

5. Liczba pielęgniarek/pielęgniarzy systemu w Polsce. 

6. Uprawnienia do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych 

czynności ratunkowych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza systemu. 

 

Zmiany dokonujące się w gospodarce, kulturze, życiu społecznym stawiają wyzwania 

przed edukacją. Konieczne staje się dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku 

pracy, postępu technologicznego, do zmian w systemie pracy. Coraz częściej obserwuje się 

rozbieżność pomiędzy podażą umiejętności a popytem na nie, powstaje tzw. luka 

umiejętności. Powyższe rozbieżności polegają na niedostosowaniu umiejętności pracowników 

do wymagań w danym sektorze gospodarki lub brak specjalistów w zawodach wymagających 

specyficznych umiejętności bądź brak miejsc pracy dla pracowników legitymujących się 

specyficznymi umiejętnościami, nieadekwatnymi dla potrzeb rynku pracy. Wyeliminowanie 

rozbieżności pomiędzy podażą umiejętności a popytem na nie, jest możliwe poprzez 

dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy przy jednoczesnym 
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prowadzeniu kształcenia ustawicznego, które umożliwi uzupełnienie wiedzy ogólnej, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

Znacząca zmiana systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych została 

wprowadzona na podstawie art. 10 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 i z 1998r. Nr 106, poz. 668). Aktem 

wykonawczym niniejszego zapisu było rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. Nr 161, poz. 1110). Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone w 

oparciu o powyższe przepisy prawne prowadzone było do 2003 roku.  

Kolejne zmiany systemu kształcenia podyplomowego zostały zapoczątkowane zmienionymi 

zapisami wyżej cytowanej ustawy i opublikowaniem stosownych aktów wykonawczych. 

Zmiany dotyczyły: 

1. Utrzymano cztery tryby kształcenia dzienny, wieczorowy, zaoczny i mieszany. Skreślono 

tryb eksternistyczny. 

2. Wprowadzono w drodze rozporządzenia {rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 

mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja 

i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.)} dziedziny pielęgniarstwa oraz dziedziny mające 

zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy 

kwalifikacyjne, oraz opublikowano ramowe programy szkoleń specjalizacyjnych. Cytowane 

rozporządzenie zostało zmienione w 2007 roku i jego zmiany polegały na wprowadzeniu 

kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa 

kardiologicznego oraz pielęgniarstwa pediatrycznego..  

3. Organizatorzy uzyskują zatwierdzenie programu kształcenia dla danego rodzaju i trybu 

kształcenia w drodze decyzji administracyjnej na okres od lat 3 do 6 lat. 

4. Organizatorzy inni niż, jednostki organizacyjne uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów do prowadzenia kształcenia podyplomowego, w szczególności: medyczne szkoły 

wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

medycznych, medyczne jednostki badawczo – rozwojowe, zobowiązani są dokonać wpisu 

do rejestru organizatorów kształcenia. Organem prowadzącym rejestr jest okręgowa rada 

pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia, a w przypadku 

jednostek organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych oraz utworzonych przez 

nie spółek handlowych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 

5. Utrzymano tylko pisemną formę egzaminu państwowego, który odrębnie dla każdej 

dziedziny pielęgniarstwa i dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 
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przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia na wniosek Dyrektora Centrum. 

6. Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego sprawuje minister właściwy do spraw 

zdrowia. 

7. Specjalizacja jest finansowana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel  

w budżecie państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia. Wyboru organizatora kształcenia prowadzącego specjalizację ze środków 

publicznych dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, stosując przepisy  

o zamówieniach publicznych. 

8. Organ prowadzący rejestr organizatorów kształcenia jest uprawniony do kontroli 

organizatorów kształcenia podlegających wpisowi. 

W obecnie obowiązującym systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych mogą być prowadzone: 

a) specjalizacje dla pielęgniarek w 19 dziedzinach; 

b) specjalizacje dla położnych w 4 dziedzinach; 

c) specjalizacje dla pielęgniarek i położnych w 3 dziedzinach; 

d) kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w 15 dziedzinach;  

e) kursy kwalifikacyjne dla położnych w 2 dziedzinach;  

f) kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w 4 dziedzinach;  

g) kursy specjalistyczne oddzielnie dla pielęgniarek (22), dla położnych (6) oraz wspólne 

dla pielęgniarek i położnych (10).  

Etyka zawodowa ,,jest zespołem zasad i norm, które określają poprawny z moralnego 

punktu widzenia sposób zachowania się i postępowania przedstawicieli określonej grupy 

zawodowej. Uporządkowany i zapisany zespół norm etyki zawodowej to kodeks etyki 

zawodowej”1. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej został 

przyjęty uchwał a nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i położnych w dniu 9 grudnia 2003r. 

Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej reguluje zasady postępowania w sytuacjach 

budzących wątpliwości, pozwala na podejmowanie decyzji w przypadku wystąpienia dylematu 

moralnego w pracy pielęgniarki. 

Kodeks etyki zawodowej nakłada na pielęgniarkę obowiązek ciągłego podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych (rozdz. II Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka). 

 Pielęgniarstwo ratunkowe do kształcenia podyplomowego pielęgniarek zostało 

wprowadzone w 2003 roku, co spowodowało opracowanie ramowego programu szkolenia 

                                                 
1 Rogala-Pawelczyk G. Etyka pielęgniarek czy etyka pracownika medycznego? W: Rogala-Pawelczyk G., Kler M., Śpiewankiewicz J. (red.). 
Ogólnopolska Konferencja pt. Wartości moralne, etyczne i odpowiedzialność w pracy pielęgniarki i położnej. Materiały konferencyjne. 
Warszawa 3–5 kwietnia 2006: 14. 
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specjalizacyjnego i kursu kwalifikacyjnego w niniejszej dziedzinie, a tym samym powstała 

możliwość uzyskania przez pielęgniarki tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego.  

Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006r. 

Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) definiuje pielęgniarkę systemu. Pielęgniarka systemu to 

pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także 

pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz 

posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy 

doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym. 

Obecnie w Polsce jest 14988 pielęgniarek systemu, w tym 3763 pielęgniarki posiadają tytuł 

specjalisty natomiast 11225 pielęgniarek posiada ukończone kursy kwalifikacyjne. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. w sprawie rodzaju i 

zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 

udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 

210, poz. 1540) określa samodzielność pielęgniarki w wykonywaniu świadczeń. Ponadto §2 

cytowanego rozporządzenia wskazuje uprawnienia pielęgniarki systemu do wykonywania 

samodzielnie bez zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych. 

 

System kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych powinien zapewniać 

realizację świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie, a tym samym zaspakajać 

oczekiwania i potrzeby pacjentów, jak również uwzględniać potrzeby i oczekiwania 

środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych oraz pracodawców. 
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mgr Agata Pajda – Jureczko 
 

piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  

 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres kompetencji i umiejętności w systemie Państwowego Ratownictwa 

Medycznego 

 
1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku w  rozdziale 2 a jest 

mowa o kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych. 

 Art.10b pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy 

i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych 

rodzajach kształcenia podyplomowego. 

           Kształcenie podyplomowe powinno zawierać treści programowe 

           zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej  

 Art. 10c ustala się następujące rodzaje kształcenia podyplomowego: 

 Szkolenie specjalizacyjne, zwane „specjalizacją” – jest to uzyskanie przez pielęgniarkę, 

położną specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub 

dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w danej 

dziedzinie. 

 Kurs kwalifikacyjny – jest to uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych 

kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres 

danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.  

 Kurs specjalistyczny - uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do 

wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń 

pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych 

2. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, która 

wprowadza: pielęgniarkę systemu, a także 2 letnią specjalizację ratunkową dla pielęgniarek  

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku dotyczące rodzaju i zakresu 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych 

przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 
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 Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym jest uprawniona do samodzielnego wykonywania medycznych czynności 

ratunkowych: 

  1)   ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji  

       o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych; 

  2)  układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia 

        lub odniesionych obrażeń; 

  3)   podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji  

        krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według standardów  

        ogłoszonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 43 ustawy  

        z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

  4)   bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych; 

  5)   przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych  

         z zastosowaniem w szczególności: 

a)  rurki ustno-gardłowej, 

b)  rurki nosowo-gardłowej, 

c)  maski krtaniowej, 

d)  rurki krtaniowej, 

e)  konikopunkcji, pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 

  6)   odsysanie dróg oddechowych; 

  7)   podjęcie tlenoterapii biernej lub wspomagania oddechu lub wentylacji  

        zastępczej powietrzem lub tlenem: 

a)  ręcznie - z użyciem: 

–  maski twarzowej, 

–  zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego, 

b)  mechanicznie - z użyciem respiratora; 

  8)   intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym  

        zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków 

        zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej; 

  9)   wykonanie EKG; 

  10)  wykonanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG; 

  11)  wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej; 

  12)  monitorowanie czynności układu oddechowego; 

  13)  monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi; 

  14)  wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych  

         oraz żyły szyjnej zewnętrznej; 
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  15)  wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,  

         pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 

  16)  podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą,  

         doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego  

         zestawu (podawanie leków drogą doszpikową pod warunkiem odbycia  

         dodatkowego kursu specjalistycznego); 

  17)  odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,  

         pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu specjalistycznego; 

  18)  oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem  

         dostępnego sprzętu, w tym w szczególności: 

a)  poziomu glukozy w surowicy, 

b)  poziomu elektrolitów w surowicy, 

c)  badania gazometrycznego krwi włośniczkowej; 

  19)  opatrywanie ran; 

  20)  tamowanie krwotoków; 

  21)  unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem 

         odcinka szyjnego 

Akty prawne pozwalają pielęgniarkom na samodzielną pracę i udzielanie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy bez obawy o późniejsze konsekwencje  

Uczęszczając na kursy, specjalizacje my pielęgniarki podnosimy swoje kwalifikacje, 

uprawnienia.  

Zmienia się nasz prestiż zawodowy i jesteśmy doceniane i szanowane nie tylko przez 

pacjentów, ale również przez pracodawców. 

Polskie pielęgniarki są szanowane i bardzo cenione w krajach Unii Europejskiej za swoją 

wiedzę, umiejętności i zaangażowanie w swoją pracę  
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mgr Małgorzata Kędzierska 

piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Problemy i wyzwania współczesnego pielęgniarstwa ratunkowego na tle systemu 

ratownictwa medycznego w Polsce. 
 
 

 
          Historia medycyny ratunkowej w Polsce bierze swój początek w XIX w od momentu 

powstania Towarzystwa Ratunkowo – Ochotniczego a następnie utworzonej pierwszej stacji 

pogotowia ratunkowego w Krakowie. Od samego początku opiera się ona na pomocy 

przedszpitalnej świadczonej przez zespoły pogotowia ratunkowego. Obok lekarza drugą sobą 

niosącą pomoc potrzebującym jest pielęgniarka. Choć miejsce pielęgniarki w tychże zespołach 

datuje się od dawna to dopiero od kilku lat możemy mówić o rozwoju nowoczesnej dziedziny 

pielęgniarstwa – pielęgniarstwie ratunkowym. 

 

Wymagania stawiane przez realia dzisiejszych czasów: tempo szeroko rozumianego rozwoju 

człowieka wpisanego w tło rozwijającej się dynamicznie cywilizacji jak również konieczność 

dostosowania do obowiązujących norm europejskich i światowych, doprowadziły do 

powstania zbioru: ustaw, rozporządzeń, przepisów i projektów regulujących państwowe 

ratownictwo medyczne.  

              Pojęcie pielęgniarka/ pielęgniarz ratunkowa/-y w obecnej chwili łączy się 

nierozerwalnie z takimi pojęciami jak: prestiż, profesjonalizm, odpowiedzialność, 

samodzielność, doświadczenie, decyzyjność, lider zespołu, uprawnienia i kompetencje, 

wysokie kwalifikacje zawodowe, jakość usług, racjonalizm, presja czasu, stres, walka o życie 

pacjenta, interdyscyplinarna współpraca partnerska, kompromis. Swoją wiedzę i umiejętności 

reprezentują na różnych stanowiskach: jako dyspozytor, w zespołach ratownictwa 

medycznego, zespołach lotniczego pogotowia ratunkowego oraz w szpitalnych oddziałach 

ratunkowych. Każde z tych stanowisk oczekuje od pielęgniarki podejmowania działań 

ratujących życie i zdrowie osób, grup, społeczności oraz świadczeniu medycznych czynności 

zapobiegających wystąpieniu powikłań w zdarzeniach jednostkowych i masowych. 
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        Współczesny system ratownictwa medycznego nakłada na Nas wiele obowiązków, często 

przekraczających nasze możliwości w dążeniu do realizacji zamierzonych przez niego celów. 

Geneza przeszkód bierze swój początek w niedoskonałych i często rozbieżnych umocowaniach 

prawnych, brakach standardów i procedur postępowania, niedostatecznym finansowaniu 

podmiotów tworzących system ratownictwa medycznego. Na dzień dzisiejszy jest wiele rzeczy 

do zrobienia i udoskonalenia począwszy od opracowywania standardów w pielęgniarstwie 

ratunkowym po tworzenie prawa sprzyjającemu pracy i rozwojowi zawodowemu. Tylko dzięki 

wzmożonemu wysiłkowi i zaangażowaniu naszej grupy zawodowej jesteśmy w stanie sprostać 

wszystkim napotkanym problemom i czekającym Nas wyzwaniom.  
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Iwona Bachman  
 

piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 
piel. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybrane zagadnienia dotyczące problemów, z jakimi spotyka się pielęgniarka systemu, 

pracująca w zespołach ratownictwa medycznego. 
 

1. Problemy dotyczące postępowania z pacjentem nieprzytomnym w stanie zagrożenia 

zdrowia i życia. 

 Rozpoznanie zaburzeń oddychania i krążenia 

 Zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych organizmu  

 Rozpoznanie i natychmiastowe działanie w stanach zagrożenia życia  

 Postawienie wstępnej prawidłowej diagnozy 

 Właściwe i umiejętne wdrożenie czynności ratowniczych 

 Prawidłowe przygotowanie do transportu medycznego 

2. Dylematy i wątpliwości występujące podczas nieskutecznej resuscytacji krążeniowo - 

oddechowej i podejmowanie decyzji o jej odstąpieniu. 

 RKO chorych z MOC, urazami czaszkowo – mózgowymi, w hipotermii… 

3. Problemy wynikające z podejmowania czynności resuscytacji krążeniowo - oddechowej 

u chorych w stanach terminalnych. 

 RKO u pacjentów z zakończonym leczeniem rozsianego procesu 

nowotworowego 

4. Problemy dotyczące braku zgody na hospitalizację i leczenie u chorych przytomnych 

podejmujących próby samobójcze. 

 Świadoma decyzja o rezygnacji z leczenia, osoby przytomnej, w stanie 

zagrożenia zdrowia i życia  

5. Problemy wynikające z transportowania chorych psychicznie lub pacjentów 

ujawniających czynną agresję. 

 Bezpieczeństwo członków zespołów ratowniczych 

 Pomoc ze strony innych służb 

 Właściwe zabezpieczenie podczas transportu 
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6. Problemy dotyczące komunikowania się z pacjentami obcojęzycznymi oraz osobami 

niesłyszącymi i niemówiącymi. 

 Porozumiewanie się za pomocą gestów, mimiki, precyzowanie prostych 

komunikatów, wyraźna mowa umożliwiająca czytanie z ruchu warg  

7. Problemy wynikające z możliwości ratowania poszkodowanych w zdarzeniach 

masowych. 

 Konieczność segregacji 

 Stosowanie zasad BTLS – u  

 Wykonywanie czynności ratowniczych w miejscu, w którym znajdują się 

poszkodowani 

 Niesienie ulgi umierającym i ciężko rannym 

 Kierowanie całokształtu działań ratowniczych na tych poszkodowanych, 

którzy rokują największe szanse przeżycia 

8. Sytuacje traumatyczne, z jakimi spotykają się członkowie zespołów ratownictwa 

medycznego, wpływające na ich stan psychiczny i wykonywaną przez nich pracę. 

 Decyzje moralne dotyczące braku możliwości podjęcia czynności RKO  

 Niepowodzenia wynikające z podejmowanej RKO i konieczności odstąpienia 

od niej 

 Postawienie błędnej diagnozy i niewdrożenie w odpowiednim czasie czynności 

ratowniczych 

 Nieprawidłowa ocena stanu bezpieczeństwa przy podejmowaniu czynności 

ratowniczych i znalezienie się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia własnego 

zdrowia i życia  

 W zdarzeniach masowych dokonywanie wyborów ratowania zdrowia i życia 

ludzkiego 

 Śmierć nagła i tragiczna jako zjawisko nadmiernie występujące w pracy 

zespołów ratownictwa medycznego 

9. Zespół wypalenia zawodowego. 

 Ciągła konieczność niesienia pomocy potrzebującym 

 Wyczerpanie emocjonalne 

 Rozmyślania o własnej śmierci, w odniesieniu do umierających pacjentów  

 Poczucie braku osiągnięć osobistych 

 Narastający brak satysfakcji z wykonywanej pracy 

10. Brak możliwości skorzystania z opieki psychologicznej. 

 Praca wykonywana w ciągłym stresie 

 Odpowiedzialność za życie i zdrowie pacjenta 
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 Podejmowanie natychmiastowych trudnych decyzji 

 Zdarzenia traumatyczne odtwarzane wielokrotnie 
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Kierowanie zespołem ratownictwa medycznego – aktualne wyzwanie dla 

pielęgniarstwa ratunkowego 

 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku 

znacząco wzmocniła rolę pielęgniarki/rza w zespole ratownictwa medycznego, nadając tej 

grupie zawodowej nowe uprawnienia, jednocześnie rozszerzając zakres odpowiedzialności. 

Utworzono zespoły podstawowe ratownictwa medycznego (pZRM) bez lekarza, których 

działaniami kieruje właśnie pielęgniarka/rz systemu lub ratownik medyczny. Ta informacja 

nabiera szczególnego znaczenia wobec faktu, że pZRM stacjonują w wielu rejonach 

operacyjnych jako jedyne w miejscach wyczekiwania. Jeżeli pZRM znajdzie się najbliżej 

miejsca zdarzenia zostanie zadysponowany przez dyspozytora medycznego do każdego 

rodzaju wezwania, niezależnie od ciężkości stanu chorego. Bezpośrednia pomoc zespołu 

specjalistycznego (z lekarzem systemu) albo konsultacja telefoniczna kierownika pZRM z 

lekarzem koordynatorem bywa niekiedy niemożliwa, zatem kierownik pZRM musi 

wielokrotnie samodzielnie podejmować decyzje dotyczące stabilizacji stanu ogólnego pacjenta, 

wdrożenia określonych procedur ratunkowych, farmakoterapii oraz zabezpieczenia podczas 

transportu do SOR. Podejmowanie takich decyzji wymaga ustawicznego doskonalenia 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny ratunkowej i dziedzin 

pokrewnych. Problemem nie tylko kierowników zespołów podstawowych ale całego systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zbyt duże obciążenie wezwaniami do pacjentów bez 

cech nagłego zagrożenia zdrowotnego, a więc z zakresu działania podstawowej opieki 

zdrowotnej. Interwencja pZRM u tej grupy chorych kończy się zwykle przewiezieniem do SOR 

z powodu braku możliwości weryfikacji lekarskiej w miejscu wezwania. To w konsekwencji 

zaburza pracę zarówno ratownictwa przedszpitalnego jak i oddziałów ratunkowych. 

Kierowanie zespołem wymaga podejmowania szybkich i trafnych decyzji opartych na wiedzy 

oraz umiejętności zarządzania podległym zespołem, co powinno być uwzględnione podczas 

tworzenia i realizacji programu studiów oraz kształcenia podyplomowego. 


