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Aleksandra Śnieg 

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE Z REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH 
 

Poniższy artykuł oraz przedstawienie prezentacji podczas konferencji dotyczącej 
wdrażania projektu systemowego, stanowi próbę wyrażenia efektów własnej refleksji na 

temat doświadczeń z wprowadzanych projektów finansowanych z Europejskich Funduszy 
Społecznych.  

Wyrażam również przekonanie, że jestem wyrazicielem licznych reprezentantów 
organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, którzy odpowiadają za 

całościową integrację podejmowanych działań, których celem jest przygotowanie  
i przeprowadzenie szkoleń, będących przedmiotem projektu. 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, spełniająca wymogi organizatora 
podyplomowego, przystąpiła w latach 2010 - 2012 do współrealizacji Projektu Systemowego 
Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie 

kształcenia podyplomowego - współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w 
ramach POKL Priorytet II Działanie 2.3. Poddziałanie 2.3.2..  

Jednocześnie pozostaje nadmienić, że OIPIP w Gdańsku, która została wyłoniona do 
realizacji projektu w drodze postępowań przetargowych, należy do prekursorów tego 

przedsięwzięcia w kraju.   
Pełniąc funkcję specjalisty ds. szkoleń w OIPIP od 2007 roku, w zakresie pełnionej roli 

powierzono mi przygotowanie i organizację projektu. 
Miałam zaszczyt wykonywać swoje zadania w ramach : 
� Kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwo ratunkowe, który odbył się  

w terminie od 15 kwietnia 2010 roku do 12 października 2010 roku, oraz 

� „Pakietu” - uwzględniającego szkolenie w ramach kursu specjalistycznego w zakresie 
resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 

pielęgniarstwo ratunkowe, w terminie od 27 kwietnia 2010 roku do 8 listopada 2010 

roku. 
Pierwszą edycję szkolenia ukończyło 29 pielęgniarek i pielęgniarzy, natomiast kolejną 

35, stanowiących już bardziej zróżnicowaną grupę. Dominowały w niej zdecydowanie osoby 
pracujące w strukturach ratownictwa medycznego, będącymi również mieszkańcami spoza 

Trójmiasta.  Ponadto do postępowania kwalifikacyjnego drugiej edycji przystąpiło już 50 
kandydatów, a sytuacja ta stała się  efektem aktywnie prowadzonej kampanii na temat 

prowadzonych szkoleń dla systemu ratownictwa medycznego w Polsce. 
Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do projektu, OIPIP w Gdańsku w roli 

organizatora kształcenia podyplomowego nie posiadała do tego czasu specjalnego 
doświadczenia w realizacji projektów unijnych. W latach 2004 - 2006 realizowała jedynie 
projekt Obsługa pacjenta anglo-i niemieckojęzycznego, który w swoich założeniach i sposobie 

organizacji w dużej mierze odbiegał od koncepcji obecnego projektu.  

W pewnym zakresie pozostaję współautorem programu szczegółowego kursu 
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwo ratunkowe, natomiast program szczegółowy 

kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest w całości moim 

autorstwem. Z tego tytułu tym większą ambicją dla mnie było wyzwanie wdrożenia projektu, 
a nieodzowne w tym względzie okazało się dotychczasowe doświadczenie zawodowe 

praktyczne oraz pedagogiczne, a także związane z koordynacją działań dotyczących 
kształcenia podyplomowego w OIPIP.  

Założona przeze mnie poniższa koncepcja strategiczna okazała się możliwa do 
osiągnięcia w praktyce: 
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• wysoka jakość - zajęcia prowadzone przez osoby posiadające przygotowanie  

i doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych 
metod doskonalenia kompetencji określonych w programach kształcenia; kadra 

nastawiona przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co miało 
decydujący wpływ na efektywność realizowanego projektu;  

• praktyczna forma - nastawienie głównie na trening umiejętności z wykorzystaniem 

wysoce profesjonalnej bazy symulacyjnej i praktycznej, dzięki współpracy m.in.  
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym; 

• wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami kursów, co pozwoliło na 
weryfikację i doskonalenie umiejętności. 

Warto  nadmienić, że organizowane konferencje oraz warsztaty szkoleniowe przez 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, uzupełniające jednocześnie 

wdrażanie projektu, pozwoliło również na znaczne wzbogacenie własnego doświadczenia, 
zarówno w wymiarze praktycznym, jak również organizacyjnym. 

Również po zrealizowaniu pierwszej edycji projektu - kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie 
pielęgniarstwo ratunkowe - wykorzystując już w pewnym stopniu nabyte doświadczenie  

w realizacji projektu unijnego, OIPIP przystała na propozycję Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego o wspólnym zamiarze przystąpienia do projektu unijnego, w obszarze 

doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Szansa na tę współpracę zaistniała po 
ukazaniu się komunikatu Samorządu Województwa Pomorskiego Departamentu 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, który ogłosił konkurs na 
składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1 

„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. 

Podejmując próbę wyjaśnienia doświadczenia z wdrażania szkoleń w ramach projektów, 

można wskazać na kilka najważniejszych płaszczyzn i obszarów, gdzie występują wymierne 
korzyści z tytułu jego realizacji. Projekty generują korzyści zarówno dla całej organizacji, 

menedżerów i pracowników zespołów projektowych, a także dla klientów danej organizacji.  
Można wskazać, że z punktu widzenia całej organizacji projekty przede wszystkim 

przyczyniają się do: 

• skutecznej realizacji misji i celów strategicznych, poszerzenia oferty dla klientów; 

• podniesienia konkurencyjności rynkowej organizacji, (poprawy pozycji na 

konkurencyjnym rynku), pozyskania nowych klientów; 

• zaoferowania usługi, która będzie odpowiadała na potrzeby klientów, dostarczając 

wymierną wartość i korzyść dla klienta; 

• powstały dzięki projektowi produkt może przyczynić się do poprawy sytuacji 

finansowej organizacji, która niejednokrotnie może przybrać bardzo intratną formę; 

• projekty są również doskonałym sposobem nawiązywania form współpracy  
i współdziałania z innymi instytucjami; 

• projekty pomagają przyczyniać się do rozwijania kluczowych kompetencji, służą 

doskonaleniu działalności organizacji, wdrażaniu nowych technologii, rozwiązań itp.; 

• organizacja dzięki zrealizowanym projektom, które kończą się pełnym sukcesem, 

znacząco poprawia swój wizerunek, wiarygodność, zaufanie, potencjał kapitału 
intelektualnego, a w rezultacie zwiększa swoją wartość rynkową (co należy uznać za 

najważniejszy element zarządzania w perspektywie strategicznej). 
Dla menedżerów i członków zespołów projektowych, wprowadzane projekty przede 

wszystkim dają szanse i umożliwiają takie wymierne korzyści, jak: 

• zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, 

zdobycie nowej cennej wiedzy; 
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• dzięki projektom można zwiększyć poziom satysfakcji z wykonywanej pracy, a także 

uzyskać źródło dodatkowych dochodów; 

• wspólna praca w zespole projektowym uczy odpowiedzialności, rozwija umiejętności 

interpersonalne, jak również zwiększa poczucie identyfikacji z celami organizacji; 

• współpraca przy realizacji projektów wpływa również na budowanie relacji 
wzajemnego zaufania i poczucia wartości, pracownicy mają większe poczucie, że ich 

praca przyczynia się do konkretnych i wymiernych korzyści, zarówno dla organizacji, 
jak i ich samych; 

• projekty mogą być doskonałym elementem organizacyjnego uczenia się, co się ściśle 
wiąże z potrzebą doskonalenia umiejętności zarządzania wiedzą. 

Należy w tym miejscu jednak wyraźnie podkreślić, że wyżej wymienione korzyści są 
możliwe do osiągnięcia jedynie wówczas, gdy wspólnie zaistnieją wszystkie elementy 

niezbędne do wdrażania projektu: odpowiednie zarządzanie pracą zespołu, umiejętność 
motywowania ludzi do dzielenia się wiedzą, stworzenie odpowiednich zasad komunikacji, 

oraz właściwe wytyczenie celów i przydzielenie zadań do realizacji. Wspomnieć także trzeba, 

że wiele również zależy od samych członków zespołu projektowego, ich wiedzy, 
doświadczenia, a przede wszystkim nastawienia i motywacji do pracy. 

Z punktu widzenia klientów projekty przede wszystkim mają na celu: 

• dostarczenie usługi, która będzie odpowiadała ich potrzebom i oczekiwaniom; 

• zwiększają poczucie satysfakcji klienta, dostarczając tym samym wymiernej wartości 
dodanej; 

• budowanie trwałych relacji oraz zwiększanie poziomu zaufania klientów do danej 

organizacji. 
Wszystkie wyżej wymienione elementy strategii zarządzania projektami można również 

przenieść na działalność i doświadczenia organizatorów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych oraz innych instytucji związanych z wdrażanym projektem 
systemowym Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - 
wsparcie kształcenia podyplomowego. Można tez śmiało wyrazić stwierdzenie, iż realizacja 

projektu w pewnym stopniu przyczyniła się do standaryzacji procesu kształcenia 
pielęgniarek i położnych w obszarze doskonalenia zawodowego. 

Wszystkie wydarzenia związane z wdrażaniem projektu spowodowały wykonanie przeze 
mnie zadań jednocześnie na kilku płaszczyznach: menedżerskiej, organizacyjnej, 

dydaktycznej, doradczej, coaching, motywującej, oceniającej... 
Uzyskane doświadczenie niewątpliwie umożliwiło jego wykorzystanie do pełnienia ról 

zawodowych związanych z pełnieniem różnych funkcji i zadań, głównie w samorządzie 
zawodowym, dydaktyka i innych, w zależności od kierunków i wyzwań na drodze świadomie 

planowanego indywidualnego rozwoju zawodowego. 
Podjęte rozważania miały na celu przybliżenie i wyjaśnienie istotnej roli oraz znaczenia 

związanego z wprowadzaniem projektów unijnych. Bardzo ważnym akcentem 
zaprezentowanych rozważań było zwrócenie uwagi na szczególne doświadczenia, jakie mogą 

uzyskać wszyscy interesariusze zaangażowani w  realizację projektu. 
 

Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. 

                                                                                                   Rodin Auguste 
Piśmiennictwo: 

1. Pawlak M., Zarządzanie projektami, WN PWN, Warszawa 2007. 
2. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, WN PWN, Warszawa 2008. 
3. Zysińska M., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007 
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Elżbieta Rusin-Pawełek  
Kierownik Projektu 

 
PROJEKT SYSTEMOWY „PROFESJONALNE PIELĘGNIARSTWO 

SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLSCE - WSPARCIE 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO” – STAN AKTUALNY. 

 
Minęły już blisko cztery 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 
ratownictwa medycznego w  Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego” - 

współfinansowany 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 realizowanych 
w ramach projektu. 

 
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 4474 pielęgniarek i pielęgniarzy w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego, 2784 
pielęgniarek/pielęgniarzy w zakresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz 1584 
pielęgniarek i pielęgniarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie 
Wykonania konikopunkcji, obarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego. 

Adresaci projektu mogący korzystać ze wsparcia to pielęgniarki/pielęgniarze 
zatrudnieni w Systemie Ratownictwa Medycznego oraz w innych jednostkach medycznych, 
pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych do uczestnictwa w oferowanych w ramach 
projektu kursach. Kursy realizują Organizatorzy kształcenia podyplomowego z terenu całego 
kraju, posiadający uprawnienia do realizacji kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach wymienionych kursów, którzy zostali w danym roku 
wyłonieni w procedurze zamówień publicznych. 

 
Rezultaty osiągnięte w trakcie 4 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/pielęgniarzy 
oraz 1120 pielęgniarek/pielęgniarzy w kursie specjalistycznym Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa. Natomiast z uwagi na wygenerowane oszczędności i duże zainteresowanie 
uczestnictwem - obecnie zwiększono tę liczbę do 4474  miejsc na kursie kwalifikacyjnym. 
Analogiczne rozwiązanie zostało również przyjęte w odniesieniu do kursu specjalistycznego 
RKO, gdzie liczbę miejsc zwiększono do 2784 osób.  

Od 2012 roku wprowadzony został do oferty projektu nowy kurs specjalistyczny 
w zakresie „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 korzystaniem 
z wysoko specjalistycznego sprzętu ćwiczeniowego. Kurs ten cieszy się równie dużym 
zainteresowaniem, co pozostałe kursy, a założona liczba absolwentów wynosi obecnie 1584 
osoby.  

� kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ratunkowe ukończyło w 2010r. - 819 osób, 
w 2011r. - 1213 osób, w 2012 roku – 762 osoby. W 2013 roku kursy kwalifikacyjne 
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jeszcze trwają i liczba uczestniczących to 1099 osób. Co daje do końca 2013 roku  
łączną liczbę 3893 osoby, 

� kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ukończyło w 2011 
roku 549 osoby, w 2012 roku 557 osób, w 2013 roku 1099 osób -  co daje łącznie 
2 205 osób, 

� kurs specjalistyczny „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej 
oraz wykonanie dojścia doszpikowego”  ukończyły w 2012 roku 924 osoby. 
Natomiast w okresie wrzesień-listopad 2013 w każdym z 16 województw, realizowane 
będą 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 łącznie stanowi liczbę 1564 
absolwentów. 
 

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 do 
pracy i wykonywania samodzielnych świadczeń w systemie ratownictwa medycznego 
regulowanych przepisami prawnymi.  

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

Taki stan potwierdzają wyniki wywiadu telefonicznego przeprowadzanego 
bezpośrednio z uczestnikami kursów przez pracowników CKPPiP. Wszyscy ankietowani 
telefonicznie wyrazili swoje zadowolenie z organizacji kursu i zawartych w programie treści, 
ponadto poleciliby znajomym uczestnictwo w takiej formie doskonalenia. Respondenci 
uważają także, że wsparcie tego typu kształcenia podyplomowego jest jedyną bezpłatną 
formą kształcenia, z uwagi na fakt, że te formy kształcenia podyplomowego nie są objęte 
dofinansowaniem z budżetu państwa.   
 
Wysoka jakość szkoleń. W celu zapewnienia najlepszej jakości realizacji prowadzonych 
szkoleń w ramach projektu corocznie organizowane są warsztaty szkoleniowe dla 
Organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia w ramach projektu, dotychczas odbyły 
się 4 edycje warsztatów. Prowadzony jest intensywny nadzór nad realizowanymi w ramach 
projektu edycjami szkoleń, do końca 2013 roku zrealizowanych zostanie 48 kontroli 
realizowanych szkoleń. 
Najważniejsze statystyki. Realizowane szkolenia -uczestnicy 
Płeć. Z danych, które są w dyspozycji Centrum wynika, że uczestnicy projektu, 
a jednocześnie osoby stanowiące kadrę pielęgniarską systemu ratownictwa medycznego, 
to w przeważającej ilości kobiety 94 %, mężczyźni stanowią 6%.  
Miejsce zamieszkania. Największy procent uczestników to mieszkańcy miast 70%, 
mieszkańcy wsi stanowią 30 % uczestników. 
Wykształcenie badanych. W przeważającej części uczestnikami projektu są osoby 
z wykształceniem wyższym 41 %, wykształcenie średnie posiada 30% badanych, natomiast 
osoby z wykształceniem pomaturalnym stanowią 29% badanych osób. 
Szczegółowe statystyki dotyczące uczestników projektu oraz Podmiotów prowadzących 
kształcenie znajdują się na stronie internetowej projektu w zakładce /monitoring projektu/. 
 
Wydarzenia promocyjne związane z realizacją projektu. 
Bardzo istotnym elementem w realizacji projektu jest dotarcie z informacją o jego realizacji 
do środowiska pielęgniarek/pielęgniarzy na terenie całego kraju. Dlatego też 
zorganizowanych zostało wiele przedsięwzięć promocyjnych, wśród nich m.in.: 

� inauguracyjna ogólnopolska konferencja dla Decydentów Systemu i Organizatorów 
Kształcenia w styczniu 2010 roku Warszawie (100 osób) oraz ogólnopolska 
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konferencja zorganizowana w 2012 roku dla Decydentów Systemu, Organizatorów 
Kształcenia oraz pielęgniarek i pielęgniarzy (150 osób), 

� 5 regionalnych konferencji dla pielęgniarek/pielęgniarzy w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu zorganizowanych w 2010 roku (konferencje te 
stanowiły platformę do przekazu informacji oraz dzielenia się doświadczeniem 
fachowców z dziedziny Pielęgniarstwa ratunkowego i cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem),  

� dwukrotne aktywne uczestnictwo i promowanie projektu w ramach ogólnopolskiego 
Forum Funduszy Europejskich (pomiary poziomu cukru we krwi, cholesterolu, 
tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego krwi wykonywane przez pielęgniarki). 

 
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 Programu 
1 Polskiego Radia. Od 2011 roku projekt jest widoczny na łącznie 140 nośnikach 
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, z czego do końca 
2013 roku na szkolenia wydatkowana zostanie kwota ponad 10,5 mln PLN.  
 
Osiągnięcia 
Projekt systemowy „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce 
– wsparcie kształcenia podyplomowego” zajął II miejsce w konkursie na najlepiej 
zarządzany projekt Działania 2.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 roku. 
Konkurs jest organizowany przez Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie 
Zdrowia. Uroczyste wręczenie Dyplomów oraz Statuetek dla laureatów miało miejsce 
7 czerwca 2013 roku na uroczystości zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia. 
 

     
 

      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 zadań, co daje efekt w postaci osiągania rezultatów 
przekraczających zakładane plany. 
 
Wszelkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej Centrum 
www.ckppip.edu.pl. 
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Małgorzata Zadorożna 

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia 
 

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 – 2020 DLA OBSZARU OCHRONY 
ZDROWIA – WYBRANE ZAGADNIENIA 

 

Dyskusja nad kierunkami wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej wkracza  
w decydującą fazę. W najbliższych tygodniach będą trwały konsultacje społeczne dotyczące 

programów operacyjnych, w ramach których realizowane będą przedsięwzięcia 
współfinansowane ze środków europejskich.  

Kontekst prac programowych 
Istotną klauzulą czasową w dialogu pomiędzy Komisją Europejską a stroną polską było 
przedstawienie, w marcu ubiegłego roku, stanowiska służb Komisji w sprawie opracowania 
umowy o partnerstwie i programów w POLSCE na lata 2014–2020. Dokument ten określa 

Wspólne Ramy Strategiczne (WRS), które z założenia mają ułatwić państwom 

członkowskim przygotowanie się do wdrożenia nowej pespektywy. Adresatami WRS są 
władze krajowe,  

w tym w szczególności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, resorty odpowiedzialne za 
poszczególne polityki sektorowe oraz władze regionalne, których znaczenie w przyszłej 

perspektywie konsekwentnie wzrasta. W dokumencie określono kluczowe wyzwania dla 
poszczególnych państw i przedstawiono wstępne opinie Komisji Europejskiej na temat 

głównych priorytetów inwestycyjnych. Ramy strategiczne przedstawiają de facto wizję 
Komisji Europejskiej w zakresie przyszłych programów operacyjnych oraz jej oczekiwania co 

do kierunków wsparcia inwestycji ze środków wspólnotowych. 
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, cele szczegółowe polityki spójności w kolejnych siedmiu 

latach powinny zostać ukierunkowane na sprzyjanie konkurencyjności i konwergencji 
gospodarki poprzez ogólne ukierunkowanie wydatków na rzecz: 

• badań i innowacji,  

• wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  

• wsparcia wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, 

• rozwoju  rynków pracy sprzyjających wyłączeniu społecznemu, wysokiej jakości 
zatrudnieniu oraz spójności społecznej,  

• zapewnienia  przyrostu wydajności pracy, 

• przejścia na zasobooszczędną gospodarkę niskoemisyjną.  
Bazując na WPS strona polska opracowała założenia Umowy Partnerstwa, która jest 

dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych 
w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. 

Dokument powstał na bazie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 
2013 roku. Przygotowując Umowę brano pod uwagę zapisy unijnych i krajowych 

dokumentów strategicznych oraz dotychczasowe doświadczenia Polski w zakresie wdrażania  
funduszy europejskich.  

Istotną cechą wszystkich działań (projektów) w przyszłej perspektywie finansowej będzie 
konieczność zapewnienia ich zgodności z celami strategii „Europa 2020”. Oznacza to, że  

w latach 2014-2020 środki UE muszą być przeznaczane na cele związane z rozwojem kraju, 
gwarantujące największe efekty w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak 

również w wymiarze terytorialnym. 
Założenia kierunków wsparcia sektora ochrony zdrowia w przyszłej perspektywie 
finansowej 
Zgodnie z projektem założeń przyszłej perspektywy, sektor ochrony zdrowia będzie 

wspierany zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego. Istotny jest również fakt, iż zgodnie z projektem Umowy 

Partnerstwa przedsięwzięcia dedykowane dla sektora ochrony zdrowia będą finansowane 
zarówno z programów centralnych, jak i regionalnych.  

Rysunek 1. Logika interwencji funduszy unijnych w ochronie zdrowia na lata 2014-2020  

 
Źródło: Opracowanie własne 
W myśl projektów dokumentów programowych realizowane będą następujące typy 

projektów:  
- wsparcie kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek poprzez m.in.  

� poprawę praktycznego kształcenia (tworzenie centrów symulacji medycznej do nauki 
pielęgniarstwa i położnictwa), 

� dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, które ukierunkowane będą na 
podniesienie kwalifikacji związanych z: 

• chorobami układu krążenia (np.: poprzez organizację kursu kwalifikacyjnego  
w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego i kursu specjalistycznego 

uwzględniającego zagadnienia kardiologii inwazyjnej), 

• chorobami nowotworowymi (np.: poprzez organizację kursu specjalistycznego  

w zakresie profilaktyki, opieki oraz wczesnego wykrywania chorób 

nowotworowych), 

• chorobami układu oddechowego (np.: poprzez organizację  kursu 

specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem z POCHP oraz wykonywanie 
badania spirometrycznego). 

- wsparcie systemu kształcenia przed i podyplomowego lekarzy poprzez umożliwienie 
realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych. Wspierane będą również 

projekty  przewidujące wsparcie lekarzy poprzez dofinansowywanie wybranych kursów 
specjalizacyjnych, w szczególności związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz 

schorzeniami będącymi głównymi przyczynami dezaktywizacji zawodowej, jak również inne 
formy edukacyjne; 

- doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów medycznych, w tym m.in. 
fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, diagnostów laboratoryjnych, ratowników, 

dyspozytorów medycznych, pilotów LPR, farmaceutów;  
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 - wsparcie projektów infrastrukturalnych dedykowanych regionalnym  

i ponadregionalnym podmiotom leczniczym. W ramach tego typu narzędzia wspierane będą 
oddziały oraz inne jednostki organizacyjne szpitali udzielające świadczeń zdrowotnych 

stacjonarnych i całodobowych w szczególności poprzez finansowanie prac budowlanych  
i doposażenia podmiotów leczniczych w celu ich dostosowania do zmieniających się 

warunków demograficznych i epidemiologicznych; 
- wsparcie projektów profilaktycznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie chorobom 

stanowiącym istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej; 
- wdrożenie rozwiązań skierowanych na potrzeby osób starszych. W ramach 

przedmiotowego narzędzia wspierane będą projekty przyczyniające się do rozwoju form 
opieki nad osobami starszymi m.in. poprzez pilotażowe: 

� opracowanie standardu dla dziennego domu opieki medycznej nad osobami 
starszymi; 

� wsparcie działalności dziennych domów opieki nad osobami starszymi; 
� szkolenia dla opiekunów (członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami starszymi; 

� przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego  i wspomagającego, 
połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi wypożyczonego 

sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;   
� wsparcie projektów teleopieki, czyli doradztwa telefonicznego i bezpośredniej pomocy 

(lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych) na wezwanie w szczególnej sytuacji; 
� szkolenia oraz doradztwo w zakresie dostosowania szpitali/oddziałów do 

odpowiedniego standardu hospitalizacji osób starszych.  
- wdrożenie modelu opieki koordynowanej, który przyczyni się do: 

� poprawy dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oferowanej blisko miejsca 
zamieszkania, oraz w środowisku lokalnym, 

� zapewnienia ciągłości i integracji opieki zdrowotnej nad populacją podopiecznych 
oraz aktywnych pacjentów, 

� poprawy jakości medycznej oraz satysfakcji pacjentów z opieki zdrowotnej, 
� poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia oraz stabilności finansowej systemu  

i jego składowych; 
- działania projakościowe dedykowane podmiotom wykonującym działalność leczniczą,  

w każdym obszarze opieki zdrowotnej (podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, leczenia szpitalnego i leczenia uzależnień itd.), w szczególności w celu 

dostosowania podmiotów leczniczych do zmieniających się warunków epidemiologiczno-
demograficznych;  
- poprawa systemu monitorowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych oraz 
stworzenie narzędzi analitycznych do prognozowania chorobowości, zapotrzebowania na 
kadry medyczne, infrastrukturę oraz identyfikację „białych plam” w opiece zdrowotnej); 

- szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak 
również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących; 

- opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych  
i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. 
 
Ostateczna lista typów projektów, które będą mogły uzyskać wsparcie, jak również skala 

środków dedykowanych dla ochrony zdrowia w latach 2014-2020 z funduszy 
strukturalnych, będą zależały od wyników negocjacji z Komisją Europejską. 
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kpt. dr n. hum. Barbara Sońta - Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego 

st. chor. Paweł Jabłoński JW. 2305 
 

SPECYFIKA WOJSKOWEGO PIELĘGNIARSTWA W ASPEKCIE DZIAŁAŃ 
RATOWNICZYCH NA POLU WALKI 

 

 Potencjał wojskowego pielęgniarstwa, stanowią osoby zatrudnione lub pełniące 
służbę w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.  Od typu i specyfiki 

jednostki organizacyjnej oraz nałożonych na nią zadań zależą zadania realizowane przez 
pielęgniarki (indywidualnie lub zespołowo) i struktura stanowisk na których występują 

pielęgniarki. Funkcjonowanie wojskowego pielęgniarstwa wspierane jest przez bardzo 
aktywną działalność Konsultanta Krajowego do Spraw Obronności w dziedzinie 

pielęgniarstwa Panią dr n. med. Lidię SIERPIŃSKĄ. 
Urzutowanie stanowisk pielęgniarskich - zarówno pracowników cywilnych jak  

i żołnierzy zawodowych - przedstawia się następująco: 

• Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia wraz z jednostkami podległymi oraz 

nadzorowanymi, a w szczególności:          
� wojskowe szpitale SPZOZ z tego 4 szpitale kliniczne, 

� wojskowe szpitale uzdrowiskowo – rehabilitacyjne,  
� wojskowe specjalistyczne przychodnie lekarskie, 

� Instytuty badawcze – Wojskowy Instytut Medyczny i Wojskowy Instytut 
Medycyny Lotniczej, 

� Wojskowe Szpitale Polowe w Bydgoszczy i we Wrocławiu (wydzielające 
komponenty służby zdrowia do zabezpieczenia misji poza granicami kraju), 

� Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z oddziałami terenowymi, 
� Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego  w Łodzi, 

� Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, 
� Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej 

• Dowództwa Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz struktury 
służby zdrowia pozostające w podległości ww. oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa, 

Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Inspektoratu Wsparcia SZ RP wraz 
jednostkami podległymi, 

• oraz inne struktury służby zdrowia jednostek/komórek organizacyjnych resortu. 

 Zasoby osobowe wojskowego pielęgniarstwa kształtują się na poziomie około 5000,  
z czego około 150 osób wykonuje zawód pielęgniarki jako żołnierz zawodowy. Analiza 

kwalifikacji zawodowych dowodzi, iż  74% pielęgniarek żołnierzy zawodowych oraz 36 % 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (SPZOZ/Ib.) pielęgniarek i położnych posiada 

wykształcenie wyższe kierunkowe (pielęgniarstwo, położnictwo). 
 Najbardziej specjalistyczną strukturą medyczną w SZ RP, w której występuje 

najwięcej etatów pielęgniarskich  - żołnierzy zawodowych jest wojskowy szpital polowy (1 
Wojskowy Szpital Polowy w Bydgoszczy, 2 Wojskowy Szpital Polowy we Wrocławiu).  

W większości są to etaty dla podoficerów oraz po 1 etacie oficerskim na szpital. Służące tam 
pielęgniarki posiadają bardzo wysokie kwalifikacje zarówno zawodowe jak i nabyte w drodze 
kształcenia podyplomowego.  

 Profesjonalne zarządzanie w podsystemie pielęgniarstwa wojskowego zapewnia 
kierownicza kadra pielęgniarska, zarówno cywilna jak i wojskowa. 

 Specyfikę zadań na stanowisku służbowym oraz stanowisku pracy pielęgniarki 
implikuje przeznaczenie jednostki i nałożone na nią zadania. Funkcje pielęgniarstwa 

wojskowego (główne obszary zadaniowe), jako zestaw określonych działań bezpośrednio lub 
pośrednio przyczyniają się do realizacji misji wojskowej służby zdrowia (misji organizacji). 
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Stąd też można wyodrębnić następujące funkcje: 

- regulacyjne, które nadają kierunek działaniu podsystemu pielęgniarstwa i obejmują   
w szczególności: przewodzenie i specjalistyczny nadzór, zarządzanie i planowanie zasobów 

szczebla strategicznego, prognozowanie potrzeb, kontrolowanie, 
- podstawowe, najważniejsze do realizacji zabezpieczenia medycznego wojsk i obejmują w 

szczególności: działania z obszaru pielęgniarstwa anestezjologicznego, operacyjnego, 
chirurgicznego, ratunkowego, epidemiologicznego, 

- pomocnicze, które determinują i wspierają osiągnięcie głównych celów organizacji i 
obejmują w szczególności: kształcenie i doskonalenie kadr pielęgniarskich, zarządzanie i 

nadzór niższego szczebla, działania administracyjne. 
 Realizowanie zadań przez pielęgniarki wojskowe i cywilne oraz kształcenie 

podyplomowe i doskonalenie zawodowe opiera się na przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego, w tym w szczególności na: 

� ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U.  
z 2009 r. Nr 151, poz. 1217)1 oraz aktów wykonawczych do niej –  

w szczególności: 
o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.  

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
197, poz. 1923), 

o 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 specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych 
programów specjalizacji dla pielęgniarek (Dz. U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1922), 

o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego (Dz. U.  z 2007 r. Nr 210 poz. 1540 z późn. zm.) 

 Doskonalenie zawodowe wojskowych pielęgniarek i położnych (żołnierzy  

i pracowników cywilnych) – obejmuje głównie szkolenia na kursach kwalifikacyjnych i 
specjalistycznych rzadziej specjalizacje.  Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i 

dokształcające nie stanowią tak dużego obciążenia finansowego i czasowego jak specjalizacje 
– tak dla samych zainteresowanych jak i dla pracodawców/dowódców, którzy w części 

kosztów starają się partycypować. Dodatkowo pielęgniarki – żołnierze zawodowi realizują 
szkolenia zgodnie z „Rocznym planem doskonalenia zawodowego realizowanego w 

jednostkach szkolnictwa wojskowej służby zdrowia”  - głównie w Wojskowym Centrum 
Kształcenia  Medycznego w Łodzi. 

 Charakter i skala obrażeń na współczesnym polu walki, a także założenia i standardy 
ratowania życia i ochrony zdrowia na polu walki - Tactical Combat Casualty Care (TCCC), 

które za główny cel stawiają sobie redukcję możliwych do uniknięcia przypadków 
śmiertelnych na polu walki, determinują nadanie szerszych kompetencji w obszarze 

ratownictwa medycznego, wojskowym pielęgniarkom ratunkowym, wojskowym ratownikom 
medycznych oraz ratownikom wojskowym. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ specyfika 

pola walki to powiązanie wielu czynników m.in.: charakterystyka ran i urazów (przenikające, 
wielonarządowe), ograniczone zasoby (ograniczenie wyposażenia do posiadanego przy sobie, 

ograniczenie dostępu do personelu medycznego, brak wsparcia medycznego), ograniczony 
czas działania (podejmowanie właściwych i natychmiastowych decyzji w deficycie czasu) oraz 

silny czynnik stresowy działający zarówno na ratowanego (np.: zmęczenie, odwodnienie, 
wyziębienie, stres pola walki) jak i na ratującego (np.: warunki pola walki ograniczające 

                                                           
1 nowa ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku za wyjątkiem art. 

95 i 99, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, 
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poczucie bezpieczeństwa oraz wymagające działania w nocy, w deszczu, burzy piaskowej, w 

skrajnie niekorzystnych temperaturach). Strategia TCCC jest standardem ochrony życia i 
zdrowia w postępowaniu z rannymi zalecanym m.in.: przez Ministerstwo Obrony USA oraz 

stosowane przez służby medyczne wielu armii na świecie. Powyższe uzasadnia organizacja 
zabezpieczenia medycznego (poziomy pomocy medycznej, strategia chirurgicznej Damage 

Control), w tym realne ograniczenie dostępności do konsultacji lekarskich. Warto 
wspomnieć, że postępująca modernizacja sprzętu medycznego do wyposażenia Sił Zbrojnych 

RP m.in.: Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMed.), Plecak Ratownika Sanitariusza (PRS), 
Plecak Ratownika Medycznego (PRM), Plecak Ewakuacji Medycznej (PEM) - uwzględnia 

strategię specyficzną dla pola walki. 
Zatem logiczną konsekwencją wydają się dalsze działania mające na celu 

doskonalenie i rozszerzanie kompetencji wojskowych pielęgniarek (ratunkowych), 
wojskowych ratowników medycznych oraz ratowników wojskowym w oparciu o 

specjalistyczne szkolenia wojskowo - medyczne (w tym w drodze kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i ratowników medycznych). Wojskowy ratownik medyczny, wojskowa 

pielęgniarka ratunkowa czy ratownik wojskowy posiadaliby przewidziane prawem 
powszechnym kompetencje mające zastosowanie ochronie zdrowia w Polsce, a dodatkowo 

kompetencje (umiejętności,) niezbędne przede wszystkim do realizacji zadań wynikających 
zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP oraz  wojsk sojuszniczych - w czasie pokoju, 

kryzysu i wojny - tak w kraju jak i poza jego granicami. Kompetencje te mogłyby być również 
wykorzystywane do działań w ramach realizacji zadań służbowych w sytuacjach 

kryzysowych w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym dając możliwość wsparcia systemu cywilnego. Warto również zauważyć, że 

proponowane rozwiązania korespondują ze stosowanymi w NATO standardami medycznymi. 
 
Wnioski: ogólna charakterystyka roli i zadań wojskowego pielęgniarstwa  w aspekcie działań 
ratowniczych na polu walki dowodzi o specyfice tych działań, znamiennie różniących się od 
działań w uwarunkowaniach „cywilnej” służby zdrowia. 

Działający w obszarze wojskowego ratownictwa medycznego żołnierze (lekarze, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni i ratownicy) powinni być do tego specjalistycznie przygotowywani i 

wyposażeni, w tym w zakresie szerszych kompetencji i samodzielnego działania w 
warunkach kryzysu i wojny. Swoje umiejętności i kompetencje mogliby również 

wykorzystywać w określonych sytuacjach kryzysowych dla wsparcia społeczeństwa. 
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dr hab. n. med. Danuta Dyk 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
 

ZASOBY PIELĘGNIARSTWA 
NA   PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 

Zasoby pielęgniarstwa europejskiego  to termin o wieloaspektowym odniesieniu do osób 

kreujących wizerunek pielęgniarstwa, środków , którymi dysponuje pielęgniarstwo  na rzecz 
zaspakajania potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. 

Charakterystyki  zasobów pielęgniarstwa europejskiego na przykładzie wybranych krajów 
dokonana została na podstawie najnowszych danych dotyczące  wykształcenia i kwalifikacji 

pielęgniarek, wskaźników kadrowych, charakterystyki zatrudnienia oraz prognozowania 
zasobów. 

Kształcenie zawodowe pielęgniarek w Europie jest dość ujednolicone i trwa od 3 do 4 lat. 
Edukację zawodową poprzedza zawsze  kształcenie podstawowe prowadzone przez okres od 

9-15 lat . Najkrótszy okres kształcenia podstawowego 9l występuje w Finlandii i 10l w 
Niemczech, najdłuższy 15lat w Irlandii. Absolwentom kończącym szkoły pielęgniarskie w 

Europie najczęściej nadawane są tytuły zawodowe pielęgniarki dyplomowanej rejestrowanej , 
bądź pielęgniarki licencjonowanej. Największe zróżnicowanie tytułów zawodowych istnieje  w 

Anglii i w Niemczech gdzie oprócz wcześniej wymienionych można uzyskać tytuł   
pielęgniarki geriatrycznej, pediatrycznej.  

Zasoby kadrowe prezentowane  w postaci ogólnej liczby pielęgniarek wskazują na 
zdecydowaną przewagę takich krajów jak Niemcy i Anglia. Lepszym odzwierciedleniem 

jakości świadczonej opieki jest wskaźnik  liczby pielęgniarek w stosunku 100000  
mieszkańców danego kraju, w UE wynosi 32,7 wg stanu na 2009r. Najwyższy wskaźnik 

pielęgniarek posiada  Norwegia 72.23. 
 Zatrudnienie kadry pielęgniarskiej najliczniej prezentowane jest  na terenie Niemiec 

 i tutaj najwięcej jest mężczyzn w zawodzie pielęgniarza.  Zdecydowana większość grupy 
zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudniona jest w sektorze państwowym opieki 
zdrowotnej.  Największe zróżnicowanie w proporcjach zatrudnienie między sektorem 

prywatnym i państwowym występuje na terenie Niemiec, Islandii i Anglii. Najczęstszym 
miejscem pracy kadry pielęgniarskiej  jest szpital, choć wyjątkiem jest  Finlandia  gdzie w 

szpitalu zatrudnia się 30% pielęgniarek  a 70% prowadzi praktykę opiekuńczą w opiece 
domowej, centrach rehabilitacji.  

Niedobory personelu pielęgniarskiego prognozowane są w okresie 5-10 lat w każdym z 
analizowanych krajów. Średnia wieku pracujących pielęgniarek przekracza 40l. W latach 

2010-2011 skorzystało ze świadczeń emerytalnych od 7,7-do 16,6 % pielęgniarek. Przejście 
pielęgniarek na emerytury  nie jest bilansowane z ilością osób , które w tym   okresie  

uzyskały kwalifikacje pielęgniarki co już stworzyło niedobory zasobów pielęgniarstwa w 
Danii  Norwegii i Niemczech. Źródła zagranicznych zasobów pielęgniarek w największych 

ilościach można wskazać w Anglii i Norwegii. 
Zmiany zasobów pielęgniarstwa poza wymienionymi czynnikami uwarunkowane są także 

czynnikami demograficznymi, niskim poziomem płac dla pielęgniarek , obciążenie  pracą czy 
wzrostem zagrożeń zawodowych.  

Potrzeby działań wpływające na strukturę  zasobów pielęgniarstwa europejskiego: 
korekta kształcenia zawodowego  i dostosowanie programów edukacji pielęgniarskiej  do 

kompetencji oczekiwanych na rynku pracy, 
lepsze wykorzystanie  wiedzy pielęgniarek, zwiększenia wpływu i autonomii pielęgniarek w 

formułowaniu nowej polityki zdrowotnej, 
 zmian  legislacyjne w kierunku rozszerzenia zakresy  pielęgniarskiej praktyki,  

postęp w ocenie i uznaniu  kwalifikacji zawodowych pielęgniarek zagranicznych. 
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Krystyna Wolska-Lipiec - Przewodnicząca   

Główna Komisja Historyczna i Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego 
 

                           RYS HISTORYCZNY PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO. 
 

       Próby ratowania zdrowia i życia ludzi istnieją od początków tworzenia się społeczności 
ludzkiej. Początkowo miały ona charakter spontaniczny i indywidualny. Rozwój cywilizacji, 

coraz częstsze konflikty zbrojne, kataklizmy i pojawiający się terroryzm, zwiększyły liczbę 
zagrożeń i zapotrzebowanie na zapewnienie ludności zorganizowanego ratownictwa 

medycznego. 
Pierwsze wzmianki o stosowaniu pomocy doraźnej dotyczą wojska i sięgają czasów 

starożytnych. Legiony rzymskie  miały zorganizowany transport rannych z pola bitwy oraz 
punkty pomocy medyczne.  

      Początki procesu tworzenia systemu świadczenia pomocy doraźnej sięgają przełomu XVII 
i XVIII w. Pojawiły się wówczas protesty przeciwko dobijaniu rannych żołnierzy. Koniecznym 

stało się wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących ochrony życia żołnierzy - 
znajdujemy je w regulaminach wojskowych z lat 1775, 1786. Rewolucja Francuska 

spowodowała powstanie Uchwały Konwentu 1793r., nakazującej m.in. niesienie pomocy 
rannym jeńcom. W 1797r. baron Dominique - Jean Larrey, główny lekarz Napoleona 

zorganizował pierwszy system pomocy przedszpitalnej: segregację rannych i ich transport  
z pola bitwy2 (ambulansy konne).W Polsce na przełomie XVIII i XIX w. wojskowa służba 

zdrowia Księstwa Warszawskiego organizowała „szpitale biegające”– pierwowzór 
ambulansów.      

      Henryk Dunant organizator pomocy ochotniczej w bitwie pod Solferino (1859), wysunął 
projekt utworzenia we wszystkich krajach, ochotniczych komitetów społecznych, 

pomagających wojskowej służbie zdrowia. Realizację tego projektu, umożliwiło powstanie 
Konwencji Genewskiej (22 sierpnia 1864). Stała się ona podstawą do utworzenia organizacji 

Czerwonego Krzyża (CK). Na terenach polskich objętych rozbiorami, powstawały liczne 
organizacje humanitarne o charakterze czerwonokrzyskim, miały one m.in. zadania 

szkolenia personelu do niesienia pomocy doraźnej3. 
     Coraz częściej dostrzegano potrzebę wprowadzenia systemu ratownictwa cywilnego, 

którego zaczątki sięgają drugiej połowy XIX w. w Stanach Zjednoczonych i Europie.  
W Polsce inicjatorem cywilnego ratownictwa medycznego był dr Józef Zawadzki, a dr Mundii 

zorganizował Towarzystwo Ratunkowo Ochotnicze w 1887r. 
      Po pierwszej wojnie światowej działalność Czerwonego Krzyża rozszerzono o pomoc 

ofiarom  klęsk żywiołowych, epidemii, katastrof, wypadków. W 1927 r, PCK powołało 
drużyny ratownicze 4. Z czasem obowiązek niesienia pomocy doraźnej uznano za powinność 

każdego obywatela a w szczególności personelu medycznego. Regulowały to przepisy - 
Kodeks Karny art. 247 z 1 września 1932 r. 

     Kobiety w służbie rannym i chorym odgrywały bardzo dużą rolę. Prowadziły ją 
zgromadzenia zakonne, kobiety ze sfer arystokratycznych oraz ochotniczki: samarytanki, 

sanitariuszki a od XIX w. pielęgniarki. Źródła historyczne wskazują, że zręby kobiecej służby 
sanitarnej - ratowniczej tworzyły Polki: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Klaudyna 

                                                           
2
  http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com 

3
  Zdzisław Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912 – 1951. Polski Czerwony          

Krzyż. Zarząd Okręgowy. Warszawa 2001   
4
 Bożena Urbanek. Zawód ratownika na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Oficyna Wydawnicza ASTRA-               

JR. Warszawa 2012 

 

 



 

15 

 

Potocka i Emilia Szczaniecka. To one podczas powstania listopadowego (1830-1831) 

organizowały szpitale polowe dla ponad  dwóch tysięcy żołnierzy. 
     Najwybitniejszą rolę w ratowaniu życia i zdrowia rannych przypisuje się pielęgniarkom 

angielskim pod kierunkiem Florence Nightingale podczas Wojny Krymskie (1854). Wyszkoliła 
ona znaczną grupę pielęgniarek do niesienia pomocy doraźnej. 

     Przygotowanie pielęgniarek polskich do pracy w służbach ratowniczych związane jest z 
powstaniem pierwszych szkół pielęgniarstwa we Lwowie 1889r. i Krakowie 1911r. Podczas 

pierwszej wojny światowej absolwentki tych szkół oraz pielęgniarki przygotowane przez 
Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża, szkoliły sanitariuszki, pracowały na frontach, w 

punktach opatrunkowych, szpitalach polowych i pociągach sanitarnych.      
      Szkoły pielęgniarstwa powstałe po odzyskaniu niepodległości (1921). początkowo 

niewystarczająco przygotowywały pielęgniarki do udzielania  pomocy doraźnej. Program 
nauczania przewidywał na te zagadnienia zaledwie 10 godzin lekcyjnych5. Sytuacja 

zdrowotna Polaków wymusiła zmiany w nauczaniu i wyjście personelu medycznego poza 
ramy opieki szpitalnej. Powstała nowa dziedzina pielęgniarstwa – pielęgniarstwo społeczne. 

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych wprowadziło kursy doskonalące a na 
łamach „Pielęgniarki Polskiej”, ukazał się cykl artykułów omawiających pomoc doraźną (13 

artykułów w latach 1936- 1938) 6. 
     Doświadczenia nabyte podczas wojny przyczyniły się do ewolucji ratownictwa 

medycznego, doskonalenia organizacji pomocy doraźnej, szkolenia personelu i transportu 
chorych podczas kolejnej wojny światowej.  

     Najistotniejsze zmiany w przygotowaniu do niesienia pomocy w nagłych wypadkach 
nastąpiły w drugiej połowie XX w. i były efektem opracowania podstaw medycyny 

resuscytacyjnej. W 1991r. na akademiach medycznych  utworzono zakłady medycyny 
katastrof, dziś zakłady medycyny ratunkowej. 

      W latach dziewięćdziesiątych XX w. wprowadzono kształcenie ratowników na poziomie 
średnich szkół medycznych a od 2000r. na poziomie licencjackim. 
      Rządowy program „Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego” wymusił kolejne regulacje 

prawne, pierwszą z nich była Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 2001, 
nowelizowana w 2006. Dzięki nim wprowadzony został  system ratownictwa medycznego. 

Zorganizowano zespoły wyjazdowe w tym lotniczy zespół ratownictwa oraz sieć szpitalnych 
oddziałów ratunkowych (SOR). Rola pielęgniarek i pielęgniarzy w tym systemie jest nie do 

przecenienia.  
      Kształcenie lekarzy i pielęgniarek wprowadzono do kształcenia podyplomowego w formie 

kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji ratunkowej. Kursy doskonalące organizowane są 
przez  Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego ( 2007), oraz Izby Pielęgniarek i 

Położnych.  
     Organizacja  Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w uznaniu zasług dla ratowania 

zdrowia i życia ludzi przyznała stu trzem polskim pielęgniarkom Medal im. Florance 
Nightingale.  

 

                                                           
5
    Małgorzata Marcysiak, Maria Lipińska .Przygotowanie pielęgniarek społecznych do udzielania pierwszej 

pomocy w sytuacjach nagłych na przykładzie województwa lwowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. W  

Bożena Urbanek. Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w. Oficyna Wydawnicza 

ASPRA - JR. Warszawa 2012. 
6 Zofia Wasilewska, Co robi pielęgniarka społeczna?, „Pielęgniarka Polska”, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek 

Zawodowych. R.I. Nr.1.s.2 
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Tadeusz Wadas 

Wiceprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
 

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W PRACY PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA 
 

1. Wyjaśnienie pojęcia czym jest zdarzenie medyczne a naruszenie praw pacjenta 

2. Procedura dochodzenia roszczeń 
3. Przygotowanie się do zeznań w charakterze świadka 

4. Dokumentacja medyczna dowodem w postepowaniu przed Komisją Wojewódzką 
5. Roszczenie należności  

 
Co to jest zdarzenie medyczne? 
Używany w ustawie termin ” zdarzenie medyczne” jest tożsamy z „błędem lekarskim” czy 
„błędem medycznym”. Według ustawy „zdarzenie medyczne” jest następstwem niezgodnej z 

aktualna wiedzą medyczną: 

• Diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie lub opóźniła właściwe leczenie 

czyli błędna lub za późno postawiona diagnoza), 

• Leczenia ( w tym operacyjnego), 

• Zastosowania produktu leczniczego lub medycznego , w wyniku czego doszło wobec 

pacjenta do : zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, śmierci 
Procedura dochodzenia roszczeń: 
a) Wystąpiło zdarzenie medyczne ( zakażenie, błąd medyczny) 
b) Pacjent,  jego spadkobierca, przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik składają 

           wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, 
c) Komisja podejmuje decyzję  o uznaniu wniosku lub jego odrzuceniu 

d) Przy odrzuceniu wniosku pozostaje tylko skierowanie sprawy do sądu, 
e) Jeżeli komisja uzna wniosek jako zasadny i kompletny , przekazuje go do Dyrekcji 

szpitala oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Na takiej podstawie ( czyli orzeczeniu komisji)  
Towarzystwo  Ubezpieczeniowe proponuje pacjentowi stosowne świadczenie pieniężne, 

jednak nie niższe niż: 
- 100tys.zł w przypadku zakażenia lub rozstroju zdrowia, 

- 300tyś.zł. w przypadku śmierci pacjenta 
f) Jeżeli pacjent przyjmuje propozycje Towarzystwa Ubezpieczeniowego otrzymuje 

odszkodowanie  a sprawa jest zakończona. 
Jednakże tym samym zamyka sobie drogę sądową i zrzeka się wszelkich roszczeń. Jeśli  

pacjent odrzuca propozycje wtedy może skierować sprawę do sądu. 
Jak składa się wniosek do Komisji Wojewódzkiej? 
Wniosek składa się zgodnie nie z miejscem zamieszkania pacjenta, ale zgodnie z siedzibą 
podmiotu leczniczego, w którym doszło do zdarzenia medycznego. 

Wniosek składa pacjent, jeżeli jest niepełnoletni to jego przedstawiciel ustawowy( rodzic), 
jeśli pacjent zmarł to jego spadkobiercy. 

Wniosek opłaca się 200zł. 
Termin złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 1 roku od dnia kiedy pacjent 

dowiedział się o zakażeniu czy uszkodzeniu ciała w wyniku zdarzenia medycznego lub 
śmierci ( skutki zdarzenia medycznego, ale nie później niż 3 lata od samego zdarzenia 

medycznego). 
Co dalej z wnioskiem? 
Kompletny i należycie opłacony wniosek Komisja przekazuje niezwłocznie kierownikowi 
podmiotu leczniczego oraz ubezpieczycielowi .Kierownik i ubezpieczyciel w terminie do 30 

dni przedstawiają swoje stanowisko w tej sprawie, nieprzedstawienie stanowiska jest 
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równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych                 

i zadośćuczynienia. 
Komisja ma 4 miesiące czasu na rozpatrzenie wniosku. 

Czy komisja wzywa na przesłuchania? Czy potrzebna jest dokumentacja medyczna? 
Aby wydać orzeczenie Wojewódzka komisja może wezwać do złożenia wyjaśnień. 

Dokumentacja medyczna jest niezbędna w prowadzeniu postepowania wyjaśniającego przez 
Komisję. Braki w dokumentacji i niestarannie prowadzona dokumentacja utrudnia 

postępowanie. W celu potwierdzenia wyjaśnień Komisja może skorzystać z opinii 
Konsultanta lub biegłego sadowego w danej dziedzinie medycyny. 

- podmiot składający wniosek 
- kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital 

- osoby które wykonywały zawód medyczny w podmiocie leczniczym  ( lekarzy, pielęgniarki,  
  rehabilitantów ), 

- ubezpieczyciela 
Powiadamia się 7 dni przed terminem posiedzenia. 

Czy jest odwołanie od orzeczenia komisji? 
W terminie 14 dni przysługuje odwołanie zarówno podmiotowi składającemu wniosek jak 

również kierownikowi podmiotu leczniczego oraz ubezpieczycielowi. Wniosek w terminie                
30 dni musi być rozpatrzony i skład komisji jest inny. 

Co jeżeli komisja uwzględni wniosek?  
Ubezpieczyciel składa propozycje podmiotowi składającemu wniosek a on w terminie 7 dni 

zobowiązany jest za pośrednictwem Komisji przyjąć warunki  oświadczając lub obrzucające 
zaproponowane warunki. 

W przypadku gdy wnioskodawca wnosił o kwotę 100tys zł a ubezpieczyciel zaproponował         
5 tyś. ł zawsze można odrzucić propozycje i skierować sprawę do Sądu Powszechnego. 

W przypadku pielęgniarek/pielęgniarzy systemu ratownictwa medycznego postępowania 
przed Wojewódzka Komisja dotyczą jedynie podmiotów leczniczych, gdzie znajdują się 

Szpitalne Odziały Ratunkowe  utworzone przez podmioty lecznicze .Ilość  zdarzeń globalnie         
i procentowo biorąc jest to najwyższy wskaźnik zdarzeń medycznych( sprawozdanie ) 

.najczęściej występującymi zdarzeniami w Oddziałach Ratunkowych są: 
- opóźnianie  procedur diagnozy pacjenta 

- nie wykonywanie badań pomocniczych ( laboratoryjnych, USG, RTG innych) 
- stawianie niewłaściwej diagnozy pacjentowi 

- brak zachowania potrzeby bezpieczeństwa pacjenta  ( pacjent bez kontaktu zaintubowany 
wypada z łóżka uderza głową w kaloryfer doznaje urazu  ( krwiak podtwardówkowy – 

operowany – umiera po    14 godzinach w OIT)- wiek pacjenta 38 lat. 

-założenie  wkłucia do  kończyny dolnej pacjenta niezgodnie procedurą postepowania 
przyjętą w podmiocie leczniczym ( niezwłocznie po zbiegu usunąć!!!) wkłucie było u pacjenta 

4 doby. Doszło do zakrzepicy kończyny dolnej! Wiek pacjenta 44lata 
-90 letnia pacjentka z ciałem obcym ( protezą zębową   w drzewie oskrzelowym prawym ) 

saturacja 90%, przebywała w SOR 12 godzin. Nie wykonano bronchoskopii .Córka 
zadzwoniła na pogotowie  i przewiozła chorą matkę  do innego podmiotu leczniczego celem 

usunięcia ciała obcego. 
Przedstawione przypadki zostały uznane za zdarzenia medyczne w SOR. Dotyczą one głownie 

postępowania z pacjentem zarówno przez  lekarzy , pielęgniarki oraz ratowników 
medycznych. Przestrzegając procedur medycznych i stosując aktualną wiedzę zmniejszymy 

możliwość występowania zdarzeń medycznych. 
Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta                

i Rzeczniku Praw Pacjenta( Dz .U. z dnia 31 marca 2009 roku). 
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Marek Maślanka 

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 

SPECYFIKA PRACY PIELĘGNIARKI W SYSTEMIE  
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. 

Na system ratownictwa medycznego składają się: 

- Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe i specjalistyczne (ZRM) 

- Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) 

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) 

- Wodne zespoły ratownictwa medycznego 

Ratownictwo medyczne jest częścią opieki zdrowotnej stanowiącej jej najbardziej wysunięty 
przyczółek. Jest elementem opieki zdrowotnej, który z jednej strony  działa na styku życia i 

śmierci, a z drugiej strony, jest klamrą spajającą niewydolność poszczególnych obszarów 
opieki zdrowotnej.  Ratownictwo z jest też elementem czasowej – doraźnej pomocy, 

udzielanej osobom ze wszystkimi problemami zdrowotnymi, społecznymi, socjalnymi, a 
często jedyną pomocą, którą otrzymują pacjenci. 

Działanie w warunkach różnorodnych obszarów medycznych,  interdyscyplinarność, 
dynamika,  „przewidywalna nieprzewidywalność”  stanowią o jego niepowtarzalnej specyfice i 

wyjątkowości. 
O wyjątkowej specyfice pracy pielęgniarek w szeroko rozumianym ratownictwie decyduje 

nieco inny, znacznie szerszy zakres zadań. Pielęgniarki pracują we wszystkich podmiotach 

ratownictwa medycznego. Wspólnym mianownikiem  jest praca zespołowa w warunkach, 
które niejednokrotnie bywają dalekie od planowych, wymagająca dużej wiedzy i umiejętności 

praktycznych.   
Praca, rola i zadania różnią się pomiędzy poszczególnym podmiotami, jednak od pielęgniarek 

wymaga się umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz pracy w warunkach dużego 
obciążenia psychicznego. Podejmowania zadań, wyzwań i decyzji pod presją czasu i 

otoczenia, praca w warunkach odbiegających od komfortu,  a także najlepsza praktyka 
pielęgniarska.   

SOR 

Praca w SOR jest uważana za jedną z cięższych, wpływ na to ma nie tylko zmianowość, 
która jest elementem pracy w większości oddziałów szpitalnych, ale bezpośredni kontakt z 

pacjentami i rodzinami, którzy trafiają do SOR. Warunkom tym  towarzyszą duże emocje i 
napięcie spowodowane nieplanowaną koniecznością wizyty w szpitalu, nie uzyskaniem 

pomocy od innych podmiotów opieki zdrowotnej,  oczekiwaniem na przyjęcie, a także często 
praca z osobami będącymi pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych, czy też z 

dysfunkcjami socjalno-społeczno- ekonomicznymi. Istotna część emocji, a także i niestety 
coraz częściej agresji słownej i fizycznej, jest przenoszona na pielęgniarki bezpośrednio 

sprawujące opiekę nad pacjentem. Od personelu pracującego wymaga się wiedzy ze 
wszystkich dziedzin medycyny: od postępowania z pacjentami z mnogimi obrażeniami ciała 

przez pacjentów pediatrycznych,  po pacjentów z zaburzeniami psychicznym, gdyż wszyscy 
oni są pacjentami trafiającymi do SOR. Od pielęgniarek oczekuje się umiejętności radzenia 

sobie  z tzw. trudnym pacjentem, który de facto często stanowi większość pacjentów 
przybyłych do SOR w ciągu zmiany. Specyfiką wpisaną w nazwę SOR jest praca z 

pacjentami w stanie zagrożenia życia, a więc pośpiech, zdecydowanie, opanowanie, 
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racjonalna merytoryczna ocena. Odmienność postępowania z tymi pacjentami polega na 

często skąpej wiedzy o wcześniejszym stanie pacjenta, konieczności wykonania wielu 
procedur ratunkowych, podtrzymywaniu niewydolnych funkcji życiowych czy 

przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i ścisłej obserwacji. Praca w SOR jest w swoim 
założeniu  zespołowa , od tego jak ona wygląda w zespole, wzrastają lub maleją szanse na 

udzielenie pomocy we właściwym zakresie. Pielęgniarka jest najczęściej tą osobą, która 
sprawując bezpośrednią opiekę musi umieć odróżnić nieistotne z punktu widzenia stanów 

zagrożenia życia objawy zgłaszane przez pacjenta skupiającego na siebie uwagę pacjenta, od 
istotnych objawów u osoby, który tych problemów nie zgłasza, lub nie ma takiej możliwości.  

Praca w SOR to praca trudna, odpowiedzialna, w dużym zakresie samodzielna, wymagająca 
umiejętności dopasowywania się do wyzwań i realiów, zagrożona wczesnym ryzykiem 

wypalenia zawodowego, jednak również jak mało która, dająca satysfakcję z samodzielności, 
rozwijająca, nie poddająca się rutynie, pozwalająca wykorzystać nabyte umiejętności i 

doświadczenie. 

ZRM 

Obecnie funkcjonują dwa typy zespołów ratownictwa medycznego: specjalistyczny i 
podstawowy  tzn. bez lekarza. Zespoły specjalistyczne funkcjonują w składzie 3 osobowym, 

podstawowe w 3 lub 2 osobowym.   W każdym z nich członkiem zespołu może być 
pielęgniarka, choć ostatnie lata od czasu wejścia w życie ustawy o PRM spowodowały 

znaczną redukcję pielęgniarek w ratownictwie przedszpitalnym. Praca w ambulansie 
ratunkowym jak mało która, wymaga samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności 

podejmowania szybkich, trafnych decyzji, umiejętności oceny i wyboru priorytetów, a także 
wiedzy z każdego obszaru medycyny. Ponadto niezbędna jest sprawność fizyczna 

pozwalająca na funkcjonowanie w ratownictwie.  Specyfika pracy w ZRM w odróżnieniu od 
stacjonarnej opieki polega na jej zero-jedynkowości, tzn. mamy do czynienia z pracą 

zadaniową  w sytuacji wezwania, interwencji i transportu pacjenta do szpitala. Pielęgniarka 
w ZRM podejmując medyczne czynności ratunkowe  posiada katalog czynności, które może i 

musi wykonać samodzielnie szczególnie w sytuacji pełnienia funkcji kierownika zespołu 
podstawowego, znacznie przekraczające i odmienne od zadań w szpitalu jak np. rozmowa z 

pacjentem i rodziną o stanie zdrowia, informowanie o śmierci, podejmowanie decyzji o 
podjęciu lub odstąpieniu od wykonywania czynności ratunkowych. Niestety praca w ZRM 

podobnie jak w SOR również obarczona jest  coraz częstszymi zdarzeniami agresji słownej i 
fizycznej ( działania na zewnątrz, w obcym terenie). Pomimo tego, iż niejednokrotnie zespoły 

ZRM są dysponowane do zadań nie będących w kręgu zdań do których są powołane, 
specyfika pracy tak jak łączy się z ryzykiem szybkiego wypalenia zawodowego, tak również 

daje bezpośrednią satysfakcję z podjętych działań i osiągniętych efektów. Pozwala na 
praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności nie  dostępnych w innych obszarach, 

zastosowania nabytej wiedzy oraz zmusza do ciągłego podnoszenia kwalifikacji.     

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Tu również pracują pielęgniarki jednak specyfika tej pracy jest ze swojej definicji wyjątkowa, 

ponieważ oprócz pracy w de facto dwu osobowym zespole (z lekarzem) z pacjentami w stanie 
zagrożenia życia pielęgniarka pełni role personelu pokładowego tzn. jest 

współodpowiedzialna za bezpieczeństwo operacji.   

 

 



 

20 

 

Elżbieta Dudek 

Kierownik projektu  

PROJEKT SYSTEMOWY PN. ROZWÓJ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI KADRY 
PIELĘGNIARSKIEJ W KONTEKŚCIE ZMIAN EPIDEMIOLOGICZNYCH BĘDĄCYCH 

NASTĘPSTWEM STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA WSPÓŁFINANSOWANEGO 
Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

W dniu 31 lipca 2013r. Minister Zdrowia wydał  Decyzję o dofinansowaniu projektu 

systemowego pn. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście 
zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Działania 2.3 Podziałania 

2.3.2. Beneficjentem projektu jest Centrum Kształcenia  Podyplomowego Pielęgniarek i 
Położnych. Projekt będzie realizowany  do 30 czerwca  2015 roku. 

Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemu związanego z niedoborem kadry 

pielęgniarskiej posiadającej kwalifikacje do sprawowania kompleksowej opieki nad 
pacjentem w starszym wieku, w związku z aktualnymi i prognozowanymi trendami 

demograficznymi oraz epidemiologicznymi, zachodzącymi w polskim społeczeństwie.  
Z  danych statystycznych publikowanych przez GUS wynika, że następuje dynamiczny 

wzrost udziału osób starszych w ogólnej populacji ludności. Prognozuje się, że w roku 2020, 
odsetek osób po 60 roku życia może osiągnąć poziom 22,4%, ogółu społeczeństwa, a co 

czwarta z tych osób przekroczy 75 lat. Oznacza to przyrost liczby pacjentów ze 
współistniejącymi chorobami typowymi dla wieku  starszego, a to z kolei rosnące 

zapotrzebowanie na świadczenia medyczne w ujęciu holistycznym, w tym na opiekę 
pielęgniarską.  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kompleksowej opieki 

pielęgniarskiej nad osobami starszymi poprzez organizację kursu specjalistycznego 
Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 

podeszłego. Program kursu został opracowany  w ramach projektu przez zespół ekspertów  
powołanych przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  

w składzie: 

1. dr n. med. Bernadeta Cegła – Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego 

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu CM im. Ludwika 
Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;  

2. dr n. med. Hanna Kachaniuk - Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Środowiskowego 
Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

3. dr n. o zdr. Magdalena Strugała – Asystent Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego 

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,  

4. lek. med. Renata Czekaj - lekarz neurolog, Szpital Specjalistyczny im. Stefana 
Żeromskiego w Krakowie; 

5. dr n. med. Jacek Pruszyński - lekarz neurolog, geriatra -  Zakład Geriatrii i 

Gerontologii Szkoła  Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie.  



 

21 

 

Recenzji programu dokonali: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki konsultant krajowy w 

dziedzinie geriatrii i dr hab. n. hum. Maria Kózka konsultant krajowy w dziedzinie 
pielęgniarstwa.  Program został przesłany Ministrowi Zdrowia  w celu zatwierdzenia. Po 

zatwierdzeniu będzie stanowił załącznik do dokumentacji przetargowej dot. wyboru 
organizatorów kursu oraz zostanie udostępniony na stronie internetowej Centrum, jednak z 

zastrzeżeniem, że może być podstawą kształcenia prowadzonego wyłącznie w ramach 
projektu. Dopiero po zakończeniu realizacji projektu zostanie włączony na stałe do oferty 

programowej kształcenia  podyplomowego. Zawartość merytoryczna programu odnosi się do 
zagadnień klinicznych i specyfiki opieki pielęgniarskiej w najczęściej występujących 

schorzeniach wieku starszego. Wymiar godzinowy kursu wynosi 200 godzin, w tym 110 
godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych, 20% ogólnego wymiaru 

godzinowego zostało przewidziane na samokształcenie.  Uczestnicy  kursu otrzymają również 
materiały dydaktyczne w formie publikacji opracowane przez autorów programu.  

Projekt skierowany jest do 4800 pielęgniarek, pielęgniarzy, posiadających prawo 

wykonywania zawodu i aktualne zatrudnienie w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej, bez konieczności spełniania innych warunków dotyczących np.: miejsca, czy formy 

zatrudnienia. Kursy będę realizowane na obszarze całej Polski przez uprawnione podmioty 
wyłonione w trybie zamówień publicznych i będą bezpłatne dla uczestniczących w nich osób. 

Uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci wyżywienia i zwrotu kosztów dojazdu. 
Przewidywana liczba edycji kursu – 150. Realizacja  pierwszych  edycji  planowana jest w IV 

kwartale 2013r.  Wartość projektu: 15 809 440,00 zł 
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dr n. med. Maria Cisek – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

ZASOBY  KADROWE  PIELĘGNIARSTWA  POLSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM PIELĘGNIARSTWA SYSTEMU 

        W Polsce  zarejestrowanych jest 246 948 pielęgniarek, pielęgniarzy - 4 620, położnych - 
30 760 (stan na dzień 31.12.2011) [ NRPiP]. Rozmieszczenie przestrzenne  zatrudnienia 

pielęgniarek w Polsce w systemie opieki zdrowotnej wykazuje duże zróżnicowanie. 
Największą liczbę zarejestrowanych pielęgniarek obserwuje się w województwach: 

mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim. Najniższą w województwach: opolskim, 
podlaskim, świętokrzyskim oraz warmińsko- mazurskim.  

     W publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej jest zatrudnionych  około 
60%  wszystkich pielęgniarek pracujących i sprawujących opiekę nad pacjentem  w 

zakładach opieki zdrowotnej W praktykach pielęgniarskich zatrudnionych jest 15,6 % 
pielęgniarek,  co stanowi 12, 3 % ogółu wszystkich praktyk w poszczególnych sektorach 

ochrony zdrowia.    Pielęgniarki zatrudnione są w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie 
umów o pracę oraz  umów cywilno- prawnych. Liczba zatrudnionych pielęgniarek podobnie 

jak liczba zarejestrowanych w poszczególnych regionach jest różna. Średni wskaźnik 

pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców  w Polsce wynosi-7,3:  najniższy w woj. 
małopolskim (5,8),  najwyższy w woj. śląskim (7,8).  

    Niepokojąca jest  struktura wiekowa  populacji pielęgniarek posiadających prawo 
wykonywania zawodu  Wśród zarejestrowanych  pielęgniarek   łącznie w wieku powyżej 41 

lat jest ponad 50%.   Średnia wieku populacji polskich pielęgniarek wynosi 44,24 lat.  
Według prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w latach 2010- 2020 odejdzie na 

emeryturę ponad  80.tys. pielęgniarek. a podejmie prace w zawodzie ok 20 tys. W ostatnich 
latach liczba absolwentów szkół pielęgniarskich (studiów zawodowych oraz szkół wyższych) 

wynosiła rocznie 6-7 tys. osób, a okręgowe rady pielęgniarek i położnych wydawały rocznie 
niespełna 2 tys. zaświadczeń o prawie do wykonywania zawodu, zatem tylko  jedna trzecia 

absolwentów podejmuje pracę w zawodzie.  Systematycznie zwiększać się   będzie niedobór 
pielęgniarek przy wzrastającym zapotrzebowaniu na opiekę pielęgniarską uwarunkowaną  

starzeniem  się społeczeństwa oraz postępującą niesprawnością, występowaniem  licznych 
schorzeń w związku z wydłużeniem średniej długości życia. 

     System ratownictwa medycznego działa od 2007 roku na podstawie ustawy z dnia 8 
września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Świadczenia w zakresie 

ratownictwa medycznego realizowało 1,537 tys zespołów podstawowych i specjalistycznych. 
Załogę zespołów podstawowych, specjalistycznych i lotniczych ratownictwa medycznego 

stanowiło 10955 ratowników medycznych, 2283 pielęgniarek systemu i 1536 lekarzy 
systemu. (GUS). W trakcie wyjazdów udzielono świadczeń ok 2,9 mln osobom... Najwięcej 

pacjentów, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy, w przeliczeniu na 1 
tys. mieszkańców odnotowano w województwie dolnośląskim (91), a najmniej w 

wielkopolskim (52),wskaźnik w Polsce  wyniósł 74,1. Wskaźnik dostępności świadczeń 
udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego  wynosi od 4,9-5,4 największy , a  

najmniejszy 3,5-3,6 na 100 tys ludności i wskazuje ujemna korelację z gęstością 
zaludnienia.  

    Praca  każdej pielęgniarki w systemie, wymaga nie tylko  ogromnej wiedzy i 
doświadczenia, ale również  dobrej  kondycji  fizycznej. Pielęgniarka systemu może być 

pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki , chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także 

legitymująca się ukończonym kursem kwalifikacyjnym  w tych  dziedzinach  oraz co 
najmniej 3 letnim stażem pracy na oddziałach tych specjalności, pomocy doraźnej, izbach 

przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.  
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Dotychczas tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego uzyskało 2098 

pielęgniarek/pielęgniarzy (stan na 23.08.2013 r), a  6.621 pielęgniarek/pielęgniarzy zostało 
absolwentami kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego (stan na 

31.12.2012 r.).  
Nasuwa się pytanie,  czy dostępne  zasoby systemu gwarantują poczucie bezpieczeństwa 

potencjalnym pacjentom ? 

Anna Citko - Uczestnik projektu 
 

DOŚWIADCZENIA WŁASNE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM   
„PROFESJONALNE PIELĘGNIARSTWO SYSTEMU RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO W POLSCE – WSPARCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO” 

Funkcjonowanie ratownictwa medycznego w Polsce zostało określone w aktach 

prawnych : Ustawa z 8 września 2006 r  o Państwowym  Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z  
2013, poz.757 j.t), ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu  kryzysowym (Dz. U. 

2007, nr. 89 poz  590). 
System PRM w Polsce został zorganizowany w celu niesienia pomocy każdej osobie, 

niezależnie od jej wieku i obywatelstwa, która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
znajduje się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego.  

 Nagłe zagrożenie zdrowotne definiowane jest ustawowo jako stan polegający na nagłym lub 
przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia się zdrowia, którego 

bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie 
ciała lub utrata życia, wymagająca podjęcia natychmiastowych medycznych czynności 

ratunkowych i leczenia. Do działań w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego powołani 
zostali lekarze systemu, pielęgniarki/pielęgniarze systemu oraz ratownicy medyczni. 

Pielęgniarki/pielęgniarze systemu realizują swoje zadania w  jednostkach Państwowego 
Systemu Ratownictwa – Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), specjalistycznych, 

lotniczych i podstawowych zespołach ratownictwa medycznego. Współpracują także z 
centrami urazowymi oraz szpitalami wyspecjalizowanymi. 

Konieczność dobrego przygotowania pielęgniarek/pielęgniarzy do opieki nad chorym wynika 
z zadań i obejmuje: 

 specjalistyczne postępowanie resuscytacyjne 
 podtrzymanie zagrożonych funkcji życiowych 

 ograniczenie w możliwie największym zakresie destrukcji i uszkodzenia 
           poszczególnych    tkanek i narządów 

 zmniejszenie bólu i cierpienia wywołanego nagłym zagrożeniem 
Realizacja planu opieki pielęgniarskiej powinna przebiegać zgodnie z przyjętymi 

standardami, procedurami i wytycznymi. Do realizacji planu opieki – pielęgniarki - 
potrzebują dobrze opanowanych umiejętności poznawczych, interpersonalnych i  

technicznych. Możliwość zdobycia takich umiejętności dają organizowane kursy 
specjalistyczne, kwalifikacyjne, czy też specjalizacja.  

O projekcie „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwo medyczne   w Polsce”  
dowiedziałam się ze strony internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  i 

Położnych,  zaś  szczegółowych  informacji  dotyczących kursu   ze strony Okręgowej Izby 
Pielęgniarek  i Położnych w Białymstoku,  organizatora  tego kształcenia . Inni słuchacze 

otrzymali informacje   od swoich przełożonych lub koleżanek .  Pamiętamy wszyscy,  że 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.   o Zawodach Pielęgniarki i Położnej (Dz. U. nr 174.poz.1039) 
oraz Ustawa o Państwowym Ratownictwie  Medycznym (Dz. U. z 2013,poz.757j.t)   nakłada 

na nas obowiązek  ustawicznego doskonalenia umiejętności zawodowych.  Możliwość  
bezpłatnego  udziału w kursie jest dodatkowym   argumentem   świadczącym o 
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atrakcyjności  kursu. W związku z tym , iż Centrum Kształcenia Podyplomowego umożliwiło 

realizacje projektu, grupa 70 przedstawicieli zawodu, członków Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w  Białymstoku wzięło    udział w egzaminie wstępnym. 

Do uczestnictwa w projekcie  przystąpiły pielęgniarki/ pielęgniarze, którzy mają  prawo 
wykonywania zawodu, pół roczny staż w zawodzie  i  posiadają obecnie zatrudnienie na 

terenie kraju. Każde szkolenie jest ważne ponieważ pozwala na pogłębienie wiedzy każdego 
uczestnika, wymianę swoich doświadczeń oraz spotkanie z innymi przedstawicielami 

naszego zawodu. W połączeniu z  wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną z zakresu 
ratownictwa medycznego, która posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności  praktyczne oraz 

podejmuje działania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, pomaga   
w opanowaniu wiedzy teoretycznej jak i praktycznej . Po zakończonych wykładach  mamy 

możliwość  zadania pytań dla wykładowców, przedyskutowania pewnych zdarzeń ,  oraz 
utrwalenia  wiedzy. 

Projekt Systemowy  „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego  
w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. „   
składa się z pakietu obejmującego kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo 

Oddechowa oraz  kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo ratunkowe.  

Kurs specjalistyczny: cześć teoretyczna - wykłady z zakresu podstawowych czynności 
resuscytacyjnych i zaawansowanych  zabiegów resuscytacyjnych.  Po  zajęciach 

teoretycznych mieliśmy możliwość sprawdzenia w praktyce tego co usłyszeliśmy. Kadra 
prowadząca  ćwiczenie po części instruktarzowej  przedstawiała  nam scenariusze zdarzeń  

i  zachęcała do sprawdzenia się  w działaniach ratunkowych w warunkach symulowanych.   
To były bardzo ciekawe zajęcie , wszyscy uczestnicy bardzo chętnie ćwiczyli . Kolejny etap 

kształcenia to zajęcia stażowe   w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.  
  Medycyna Ratunkowa to bardzo często szybkie wejście do szpitala, diagnostyka  

laboratoryjna, diagnostyka obrazowa  i  kadra lekarska różnych  specjalności.  Pielęgniarka 
systemu powinna być dobrze przygotowana zawodowo w zakresie ogólnym  i doświadczona 

w opiece  nad pacjentem w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.   Potrzeba dobrego 
przygotowania pielęgniarek do opieki nad chorym w jednostkach systemu ratunkowego  

wynika z zadań ukierunkowanych przede wszystkim na zapobieganie procesom wczesnego 
umierania, stanach nagłych zagrożeń, niezależnie od przyczyny i ich charakteru. 

Wykłady na kursie kwalifikacyjnym z dziedziny medycyny ratunkowej i pielęgniarstwa 
ratunkowego prowadzi kadra, która na co dzień zajmuje się ratowaniem życia i zdrowia 

pacjentów.  Profesjonalnie zorganizowane zajęcia  teoretyczne, stuprocentowa realizacja 
planu, możliwość zadania pytań na bieżąco wszystkim wykładowcom, sprawiły,  że każdy  

z  nas  wyniósł   pogłębiona  wiedzę. Znajomość standardów postępowania ułatwia  nam 
współpracę na różnych poziomach ratownictwa  medycznego,  z różnymi specjalistami 

skraca  czas niesienia prawidłowej pomocy  co bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia 
pacjenta , szczególnie po urazach.  Dopełnieniem wiedzy teoretycznej kursu kwalifikacyjnego 

są zajęcia stażowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Przyjęcia pacjenta   
w stanie zagrożenia życia do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym, udział w opiece nad 

pacjentem operowanym i przekazanie go do oddziału pooperacyjnego  jest kolejnym etapem 
kształcenia, które daje możliwość poznania czynności wykonywanych przez  pielęgniarkę. 

Posiadając wieloletni staż w zawodzie , przez wiele lat swojej pracy pracowałam w oddziale 
chirurgii , obecnie pracuję w OIT więc po ukończeniu kursu będę przygotowana do 

profesjonalnego świadczenia opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia zdrowia lub życia w  
jednostkach systemu ratownictwa medycznego.   

Atmosfera jaką zapewnił organizator Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych   
w  Białymstoku, wykładowcy oraz opiekunowie zajęć stażowych sprawiły, że z  

niecierpliwością będziemy oczekiwać kolejnych kursów specjalistycznych. 
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