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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania 222201

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Pielęgniarka oddziałowa.
Pielęgniarka kierownik.
Pielęgniarka koordynująca.
Pielęgniarka naczelna.
Pielęgniarka przełożona.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2221 Nursing professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja Q – Opieka zdrowotna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (20062007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w maju 2018 roku,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Katarzyna Hild-Ciupińska – Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa.
Grażyna Nowak-Starz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu.
Małgorzata Renefort – Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie.
Grażyna Wójcik – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Domowa Opieka Medyczna Sp. z o.o.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:



Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa.
Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Warszawa.

3

INFORMACJA O ZAWODZIE – Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania 222201
Recenzenci:



Agnieszka Gniadek – Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków.
Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Łodzińska Mariola – Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa.
Małgorzata Skibińska – Szpital Czerniakowski sp. z o.o., Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania zajmuje się działaniami polegającymi na
organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych6. W ramach swoich zadań odpowiada za
organizację pracy podległego i współpracującego personelu, a także za gospodarkę zasobami2
i współpracę z odbiorcami usług zdrowotnych.
WAŻNE:
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania współpracuje z innymi profesjonalistami w sprawowaniu
opieki zdrowotnej w kierunku doskonalenia pielęgniarstwa i innych usług oferowanych w obszarze praktyki
specjalistycznej. Jako członek zespołu interdyscyplinarnego jest odpowiedzialna za jakość świadczonych usług
medycznych, bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania odpowiada za:
 organizację pracy personelu pielęgniarskiego, pomocniczego4 lub innego medycznego
(np. ratownik medyczny) oraz administracyjnego zgodnie z powierzonymi kompetencjami
i z przepisami BHP,
 planowanie i dobór zasobów ludzkich dla potrzeb zarządzanej komórki/jednostki organizacyjnej
z uwzględnieniem kwalifikacji i kompetencji,
 zapewnienie warunków niezbędnych do pełnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych
i realizacji praw pacjenta,
 planowanie i gospodarowanie materiałami opatrunkowymi, sprzętem oraz wyposażeniem
niezbędnym w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 nadzór nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych i zapewnieniem bezpieczeństwa
w procesie leczenia i opieki,
 prowadzenie gospodarki lekami i wyrobami medycznymi7,
 dbałość o rozwój kadry i prowadzenie polityki motywacyjnej,
 opracowywanie, wdrażanie i ewaluację standardów udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie
z najnowszymi doniesieniami naukowymi.
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania, zależnie od poziomu kwalifikacji i zajmowanego
stanowiska kierowniczego w danej organizacji, może posiadać różny zakres zadań i kompetencji
zarządczych, od koordynacyjnych, poprzez samodzielne funkcje kierownicze do poziomu stanowiska
dyrektora lub członka zarządu podmiotu leczniczego.
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Zakres uprawnień obejmuje: uprawnienia do podejmowania decyzji zgodnie z kompetencjami
uzyskanymi w ramach kształcenia przed- i podyplomowego oraz uprawnienia zawodowe, zgodnie
z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej.
WAŻNE:
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania może zajmować różnorodne stanowiska kierownicze
w placówkach medycznych lub instytucjach publicznych, realizujących zadania w obszarze ochrony zdrowia.
8
Dlatego też praca osób o tym profilu kompetencyjnym może obejmować zarówno zarządzanie operacyjne ,
9
zadania menadżerskie, jak i zarządzanie strategiczne na poziomie planowania rozwiązań systemowych.

Sposoby wykonywania pracy
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania wykonuje pracę polegającą na:
 organizacji, koordynacji, monitorowaniu i nadzorze nad realizacją opieki pielęgniarskiej i procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych w danej komórce/jednostce,
 określeniu szczegółowego zakresu czynności i zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do zapewnienia
prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, transport medyczny, blok
operacyjny itp.),
 zapewnieniu bezpieczeństwa, jakości i satysfakcji pacjentów w procesie udzielania świadczeń
medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami,
 zapewnieniu wszystkich warunków związanych z ochroną praw pacjenta,
 prowadzeniu działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego personelu
i pacjentów i edukacją zdrowotną,
 nadzorze i kontroli nad wykonaniem zleceń lekarskich oraz realizacji planowych działań
diagnostycznych i terapeutycznych,
 nadzorze nad wykorzystaniem materiałów i sprzętu medycznego oraz prowadzeniu działań
niezbędnych dla stałego zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie,
 prowadzeniu polityki kadrowej (warunki zatrudnienia i wynagradzania personelu
pielęgniarskiego, rozwój zawodowy),
 ustalaniu sposobu wyliczania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek z uwzględnieniem
bezpiecznej obsady kadrowej,
 organizowaniu prawidłowego przebiegu procesu adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych,
w tym zapoznanie nowo przyjętych do pracy z obowiązującymi regulaminami oraz procedurami,
 prowadzeniu bieżącego nadzoru nad pracą kadry pielęgniarskiej oraz personelu pomocniczego
(ocena i monitorowanie pracy, propozycje sprawnego funkcjonowania opieki pielęgniarskiej),
 udziale w opracowywaniu standardów opieki pielęgniarskiej i standardów organizacyjnych
w danym zakładzie,
 planowaniu i organizacji szkoleń personelu,
 nadzorowaniu procesu prowadzenia dokumentacji medycznej przez podległy personel oraz
właściwego sposobu jej przechowywania i przekazywania,
 monitorowaniu i nadzorze nad kosztami w zakresie powierzonych zadań,
 opracowywaniu statystyk oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji zgodnie z ustalonymi
procedurami,
 wykonywaniu innych zadań zleconych przez kierownictwo placówki,
 prowadzeniu działalności naukowej.
WAŻNE:
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania może łączyć wykonywanie zadań koordynacyjnych bądź
kierowniczych z bezpośrednim udzielaniem świadczeń pielęgniarskich na stanowiskach pracy, które podlegają
jej nadzorowi.
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Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca pielęgniarki – specjalisty organizacji i zarządzania wykonywana jest przede wszystkim w:
 placówkach leczenia stacjonarnego (szpitalach),
 ambulatoryjnych placówkach medycznych (przychodniach, centrach medycznych, centrach
rehabilitacyjnych czy stacjach pogotowia ratunkowego),
 innych placówkach medycznych, takich jak dzienne domy opieki, hospicja czy dzienne centra
terapii,
 wydziałach zdrowia w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,
 zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 uczelniach medycznych.
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania swoją pracę wykonuje najczęściej w trybie
zmianowym, zarówno na stojąco, jak i w pozycji siedzącej.
WAŻNE:
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania może być wyłoniona w trybie postępowania
konkursowego i zatrudniona w trybie powołania na dane stanowisko kierownicze, co jest zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania w ramach swojej pracy wykorzystuje m.in.:
 podstawowy sprzęt biurowy, w tym komputery, kserokopiarki, drukarki itp.,
 oprogramowanie do prowadzenia analiz zarządczych,
 specjalistyczne programy do komunikacji elektronicznej i prowadzenia sprawozdawczości
świadczeń realizowanych w systemie ubezpieczeń zdrowotnych,
 sprzęt medyczny (zróżnicowany zależnie od zajmowanego stanowiska pracy).
WAŻNE:
W ramach nadzoru nad procesem udzielania świadczeń i pracą zespołów pielęgniarskich pielęgniarka –
specjalista organizacji i zarządzania powinna być przygotowana do pracy z profesjonalnym sprzętem
medycznym zgodnie ze specyfiką zajmowanego stanowiska.

Organizacja pracy
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania może pracować w systemie jednozmianowym.
Godziny rozpoczęcia pracy i jej zakończenia regulowane są wewnętrznie przez zakład pracy. Na
niektórych stanowiskach kierowniczych, zwłaszcza w szpitalach, obowiązuje dyspozycyjność
i obowiązek dostępności telefonicznej poza godzinami pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania może być narażona na:
 zagrożenia biologiczne – związane z zakażeniami wynikającymi z kontaktu z pacjentami oraz
z materiałem biologicznym powstającym w procesie leczenia i opieki,
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zagrożenia chemiczne – związane ze środkami farmaceutycznymi i medycznymi stosowanymi
w procesie leczenia i opieki (leki, środki dezynfekcyjne, rękawiczki),
zagrożenia fizyczne – związane z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego oraz
pracą biurową przy komputerze, w dużym napięciu psychicznym,
zagrożenia psychospołeczne związane z obciążeniem na stanowisku pracy (stres, relacje
z podwładnymi, odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzkie, stała dyspozycyjność, złożoność
zadań i dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami odbiorców a ograniczeniami placówek
medycznych),
wysiłek głosowy jako czynnik ryzyka.

WAŻNE:
Wszystkie powyższe zagrożenia sprawiają, że praca na stanowiskach kierowniczych w opiece zdrowotnej
i zarządzanie opieką pielęgniarską wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 ogólna sprawność i wydolność fizyczna,
 prawidłowa wydolność układu krążenia i oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 szybki refleks,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia kierownicze i organizacyjne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolności analityczne,
 zdolność logicznego myślenia,
 znajomość własnej profesji (teorie, standardy, metody i procedury),
 podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących organizacji pracy,
 zdolność ewaluacji wyników i jakości pielęgnowania,
 zdolność współpracy z różnorodnymi zespołami i kluczowymi interesariuszami,
 zdolność zarządzania w sytuacjach kryzysowych (np. ewakuacja szpitala),
 zdolność przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie,
 zdolność rozwiązywania konfliktów,
 zdolność utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami;
w kategorii cech osobowościowych
 kultura osobista i dyplomacja,
 samodzielność,
 samokontrola,
 gotowość do korzystania ze źródeł naukowych dla potrzeb własnej praktyki,
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komunikatywność,
poszanowanie godności człowieka,
odwaga i asertywność,
kreatywność,
opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy,
dobroć i empatia (wczuwanie się w emocje drugiego człowieka),
obiektywizm, pragmatyzm,
tolerancja,
wyrozumiałość,
radzenie sobie ze stresem,
równowaga emocjonalna,
optymizm,
zainteresowania menedżerskie,
gotowość do ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą.

WAŻNE:
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania powinna spełniać zarówno wymagania określone
dla stanowisk pielęgniarskich, jak również wymagania formułowane dla stanowisk kierowniczych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
W zawodzie pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania wymagana jest sprawność fizyczna
układu stawowego i mięśniowego, zdolność koordynacji wzrokowo-ruchowej, dobry słuch i węch,
a także prawidłowa praca układu nerwowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie ma bezwzględnych przeciwskazań do
wykonywania zawodu pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania, jednakże można wskazać
kilka kluczowych grup schorzeń, które mogą stanowić utrudnienie w wykonywaniu pracy na tym
stanowisku. Są to:
 choroby powodujące utratę świadomości (np. epilepsja),
 niesprawność narządu wzroku niedająca się skorygować okularami,
 nosicielstwo chorób zakaźnych oraz pasożytniczych,
 choroby psychiczne,
 niesprawność narządu ruchu (kończyn górnych i dolnych),
 uzależnienie od alkoholu, leków i narkotyków,
 zaawansowane choroby wielonarządowe (np. niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa).
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do wykonywania zawodu pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania wymagane są:
 wykształcenie wyższe i staż pracy wynoszący co najmniej 2 lata oraz pozytywnie zdany egzamin
państwowy po ukończonej specjalizacji i otrzymanym zaświadczeniu,
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tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w organizacji i zarządzaniu,
tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty
w dziedzinie organizacji i zarządzania,
licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa oraz organizacji i zarządzania.

WAŻNE:
Za wykonywanie zawodu pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania przez osobę posiadającą
wymagane kwalifikacje uważa się również nauczanie zawodu pielęgniarka, prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa, kierowanie zespołem pielęgniarek i położnych.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania w zależności od zdobytego doświadczenia
oraz ukończonych studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych może uzyskiwać różne tytuły
zawodowe i zajmować różne stanowiska, takie jak:
 mgr pielęgniarstwa,
 pielęgniarka specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania,
 pielęgniarka specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych,
 pielęgniarka specjalistka w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia,
 pielęgniarka specjalistka w dziedzinie zarzadzania jakością w ochronie zdrowia,
 pielęgniarka specjalistka w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
WAŻNE:
Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie wymagają spełnienia warunków formalnych, które
w placówkach publicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami. Natomiast w placówkach prywatnych wymagania te określają także regulacje wewnętrzne,
ustalone przez właściciela.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania może być aktywna w różnych obszarach sektora
zdrowia i w związku z tym może zajmować różnorodne stanowiska, wśród których najczęstsze to:
 pielęgniarka koordynująca,
 pielęgniarka oddziałowa,
 przełożona pielęgniarek,
 kierownik przychodni,
 pielęgniarka naczelna,
 dyrektor ds. pielęgniarstwa,
 kierownik działu/jednostki w szpitalu,
 kierownik wydziału zdrowia lub polityki społecznej,
 dyrektor podmiotu leczniczego,
 stanowiska naukowe w obszarze kształcenia zawodowego ze specjalnością organizacja
i zarządzanie.
W jednostkach zatrudniających pielęgniarki specjalistki w dziedzinie organizacji i zarządzania nie ma
jednolitego schematu ścieżki awansu zawodowego. Najczęściej regulaminy organizacyjne
funkcjonujące w poszczególnych firmach określają możliwości awansu na poszczególnych

9

INFORMACJA O ZAWODZIE – Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania 222201
stanowiskach. Oprócz awansu pionowego grupa ta posiada również możliwości awansu poziomego,
polegającego na zmianie dziedziny swojej aktywności (np. przejście z opieki szpitalnej do lecznictwa
ambulatoryjnego) czy zmianie pracy w szpitalu na pracę w administracji rządowej lub samorządowej.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Potwierdzanie kompetencji w zawodzie pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania na
poszczególnych stanowiskach odbywa się w oparciu o:
 posiadane kwalifikacje formalne: dyplomy, certyfikaty, tytuły zawodowe, stopnie naukowe,
zaświadczenia (wydawane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
po pozytywnie zdanym egzaminie),
 posiadane doświadczenie zawodowe przydatne na danym stanowisku (np.: dla stanowiska
pielęgniarki oddziałowej chirurgii ważne jest posiadanie doświadczenia na oddziałach chirurgii
lub innych oddziałach zabiegowych, np. kardiochirurgii).
Posiadane przez pielęgniarkę dyplomy lub tytuły uzyskane za granicą mogą być potwierdzane jako
równoważne dla potrzeb polskiego rynku pracy.
WAŻNE:
W procesie potwierdzania kompetencji muszą być uwzględnione wymogi formalnoprawne obowiązujące
na danym stanowisku określone w przepisach (ustawy i rozporządzenia oraz wymagania określone przez
pracodawcę).
Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania może rozszerzać
swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Kierownik hospicjum
Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego
Kierownik podmiotu leczniczego
Pielęgniarka
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
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Kod zawodu
134201
134202
134204
222101
222202
222203
222204
222205
222206
222207
222208
222209
222210
222211
222212
222213
222214
222215
222216
222217
222218

INFORMACJA O ZAWODZIE – Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania 222201
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

222219
222220
222221
222222

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania wykonuje różnorodne
zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Organizowanie pracy personelu pielęgniarskiego, pomocniczego lub innego medycznego
(np. ratownik medyczny) oraz administracyjnego zgodnie z powierzonymi kompetencjami.
Z2 Planowanie i dobieranie zasobów ludzkich dla potrzeb zarządzanej komórki/jednostki
organizacyjnej.
Z3 Koordynowanie współpracy z innymi zespołami i komórkami organizacyjnymi.
Z4 Planowanie zabezpieczenia, gospodarowanie aparaturą i sprzętem medycznym.
Z5 Opracowywanie i wdrażanie standardów udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie
z najnowszymi doniesieniami naukowymi.
Z6 Planowanie zabezpieczenia i gospodarowanie materiałami niezbędnymi w procesie udzielania
świadczeń zdrowotnych.
Z7 Dbanie o rozwój kadry i prowadzenie polityki motywacyjnej.
Z8 Prowadzenie gospodarki lekami i środkami farmaceutycznymi; bezpieczeństwo lekowe.
Z9 Nadzorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i zapewnienia bezpieczeństwa
w procesie leczenia i opieki oraz satysfakcji ze świadczonych usług medycznych.
Z10 Nadzorowanie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania RODO.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Zarządzanie opieką pielęgniarską
Kompetencja zawodowa Kz1: Zarządzanie opieką pielęgniarską obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Organizowanie pracy personelu pielęgniarskiego, pomocniczego lub innego medycznego
(np. ratownik medyczny) oraz administracyjnego zgodnie z powierzonymi kompetencjami
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Obowiązujące przepisy prawa pracy i BHP;
Zakresy zadań poszczególnych kategorii
pracowników/grup zawodowych;
Wymogi kompetencyjne dla poszczególnych
rodzajów zadań specjalistycznych;
Regulaminy pracy obowiązujące na określonych
stanowiskach;
Wymogi dotyczące organizacji stanowisk pracy
dla podległych stanowisk.
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Przestrzegać zasad organizacji pracy, zgodnie
z przepisami prawa pracy i BHP;
Wdrażać podział zadań zgodnie z kompetencjami;
Dostosowywać organizację pracy do
uwarunkowań organizacyjnych;
Opracowywać harmonogramy pracy;
Opracowywać analizy czasów pracy różnych
grup personelu;
Prowadzić dokumentację procesów pracy;
Stosować wiedzę z zakresu organizacji pracy.
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Z2 Planowanie i dobieranie zasobów ludzkich dla potrzeb zarządzanej komórki/jednostki
organizacyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Potrzeby kadrowe jednostki w perspektywie
krótko i długoterminowej;
Zasady, narzędzia i metody wykorzystywane
w działaniach rekrutacyjnych;
Wymogi szczegółowe dotyczące
nadzorowanych stanowisk;
Zasady stosowania systemów oceniania;
Koncepcje i teorie wykorzystywane
w prowadzeniu polityki kadrowej.







Planować potrzeby kadrowe dla zarządzanej
jednostki, wdrażać system wynagrodzeń
pracowniczych;
Wykorzystywać narzędzia rekrutacyjne
w procesie selekcji i doboru kandydatów do
pracy;
Definiować wymogi kompetencyjne dla
poszczególnych stanowisk;
Wdrażać system ocen pracowniczych;
Współuczestniczyć w budowaniu polityki
kadrowej firmy.

Z3 Koordynowanie współpracy z innymi zespołami i komórkami organizacyjnymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Cele i ogólne zasady funkcjonowania firmy;
Regulaminy organizacyjne poszczególnych
jednostek;
Wymogi formalne dotyczące realizacji zadań;
Zasady i techniki efektywnej komunikacji;
Zasady i techniki rozwiązywania sytuacji
konfliktowych;
Techniki diagnozowania kultury organizacyjnej.







Opracowywać szczegółowe
procedury/protokoły realizacji zadań
wymagających zaangażowania różnych
zespołów;
Współpracować i koordynować pracę osób
w zespołach interdyscyplinarnych;
Efektywnie komunikować się z partnerami
wewnętrznymi i zewnętrznymi;
Rozwiązywać sytuacje konfliktowe;
Stosować techniki negocjacyjne w procesie
realizacji zadań organizacyjnych;
Efektywnie zarządzać czasem; zarządzać
generacjami.

Z4 Planowanie zabezpieczenia, gospodarowanie aparaturą i sprzętem medycznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Wymogi prawne i profesjonalne dotyczące
standardów wyposażenia sprzętowego dla
poszczególnych rodzajów działalności
medycznej;
Wymogi bezpieczeństwa dotyczące
wykorzystania i obsługi poszczególnych
kategorii sprzętu;
Wymogi dotyczące zapewnienia nadzoru nad
bezpieczeństwem sprzętu (atestacja, serwis,
dokumentacja);
Uprawnienia organów kontroli w zakresie
bezpieczeństwa sprzętu medycznego;
Wymogi prawne i zasady prowadzenia procedur
zakupowych;
Wymogi prawne w zakresie zgłaszania zdarzeń
10
niepożądanych ;
Koszty zakupów i użytkowania sprzętu
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Opracowywać plany potrzeb w zakresie
aparatury i sprzętu dla poszczególnych
komórek;
Opracowywać specyfikacje użytkową
i techniczną dla planowanych zakupów
sprzętowych;
Opracowywać procedury udzielania świadczeń
zapewniające bezpieczeństwo odbiorcom;
Wdrażać systemy nadzoru i kontroli
bezpieczeństwa w odniesieniu do
poszczególnych kategorii sprzętu;
Zgłaszać i analizować zdarzenia niepożądane
z udziałem posiadanego sprzętu;
Analizować efektywność posiadanego sprzętu
i aparatury oraz jego opłacalność ekonomiczną;
Prowadzić i nadzorować ewidencję
materiałowo-sprzętową w zakładzie.
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specjalistycznego;
Zasady prowadzenia ewidencji majątku
w firmie.

Z5 Opracowywanie i wdrażanie standardów udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie
z najnowszymi doniesieniami naukowymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Wymogi merytoryczne i prawne dotyczące
poszczególnych rodzajów świadczeń;
Zasady dostępu do oryginalnych i najnowszych
źródeł wiedzy medycznej;
Rekomendacje międzynarodowe i zawodowe
dotyczące udzielania poszczególnych rodzajów
świadczeń;
Wymogi prawne dotyczące zapewnienia praw
pacjenta.






Wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności
dla potrzeb rozwoju standardów udzielania
świadczeń w danym zakładzie;
Korzystać z publikacji naukowych
i wiarygodnych źródeł informacji;
Pozyskiwać przedstawicieli różnych
specjalności
i dyscyplin do pracy nad budowaniem
standardów i procedur;
Opracowywać niezbędne dokumenty,
standardy i procedury dla potrzeb procesów
1
certyfikacji i akredytacji placówki medycznej .

Z6 Planowanie zabezpieczenia i gospodarowanie materiałami niezbędnymi w procesie
udzielania świadczeń zdrowotnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Wymogi prawne dotyczące certyfikacji
materiałów medycznych;
Potrzeby materiałowe wynikające
z obowiązujących standardów medycznych;
Potrzeby materiałowe i sprzętowe dotyczące
danej działalności medycznej;
Zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki
materiałowej;
Podstawowe zasady dotyczące umów
handlowych zakupowych (terminy dostaw,
gwarancje, wymogi przechowywania
i użytkowania);
Zasady monitorowania wykorzystania zasobów.









Weryfikować jakość i bezpieczeństwo
stosowanych materiałów medycznych;
Opracowywać zestawienia potrzeb
materiałowych i sprzętowych;
Opracowywać analizy efektywności
ekonomicznej zastosowania różnych rodzajów
materiałów;
Negocjować i stosować zapisy umów
handlowych;
Monitorować wykorzystanie i zużycie
materiałów i wyposażenia;
Wdrażać działania na rzecz efektywności
zakupowej jednostki;
Nadzorować zapewnienie bezpiecznego
stosowania materiałów i sprzętu w odniesieniu
do odbiorców, jak i personelu.

Z7 Dbanie o rozwój kadry i prowadzenie polityki motywacyjnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Wymogi kompetencyjne dla poszczególnych
stanowisk w ujęciu prawnym i rynkowym;
Standardy i zasady uzyskiwania kwalifikacji
podstawowych i podyplomowych w zawodach
medycznych;
Wymogi szczegółowe dla poszczególnych
stanowisk wynikające z rozwoju nauki
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Stosować przepisy prawne i wykorzystywać
obowiązujące standardy kwalifikacji
zawodowych dla potrzeb polityki zatrudniania;
Dobierać z dostępnej oferty edukacyjnej
optymalne formy szkoleń dla swoich
pracowników;
Dbać o aktualizacje kompetencji i kwalifikacji
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i technologii;
Potrzeby rozwojowe zarządzanej kadry;
Zasady prowadzenia szkoleń i zdobywania
umiejętności na stanowiskach pracy;
Podstawowe zasady metodyki i dydaktyki;
Zasady budowania systemu rozwoju kadry
opartego na szkoleniach wewnętrznych;
Koncepcje i teorie wykorzystywane w polityce
motywacyjnej.







kadry zgodnie z postępem nauki i technologii;
Zarządzać karierą zawodową, tworzyć zespoły,
zarządzać w sytuacjach trudnych;
Diagnozować potrzeby edukacyjne i rozwojowe
pracowników;
Organizować i budować programy szkoleń
wewnątrzzakładowych;
Organizować i dostosowywać środowisko pracy
dla potrzeb procesów szkoleniowych;
Opracowywać programy motywacyjne
dostosowane do potrzeb różnych grup
pracowniczych, w tym stosować coaching
i mentoring w pracy z zespołem.

Z8 Prowadzenie gospodarki lekami i środkami farmaceutycznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady prowadzenia leczenia
farmakologicznego w różnych obszarach
świadczeń;
Standardy zabezpieczenia farmakologicznego
dla celów zagrożenia życia i ratunkowych;
Zasady przechowywania poszczególnych
kategorii leków i środków farmaceutycznych;
Wymogi dotyczące prowadzenia gospodarki
lekami w podmiotach leczniczych;
Zasady bezpieczeństwa stosowania
poszczególnych farmaceutyków;
Wymogi prawne dotyczące obrotu wybranymi
grupami leków;
Strukturę cen określonych rodzajów
farmaceutyków.












Opracowywać zapotrzebowania na leki i środki
farmaceutyczne dla danej komórki;
Opracowywać standardy stosowania lub
podawania określonych leków i środków
farmaceutycznych;
Nadzorować przechowywanie leków i środków
farmaceutycznych;
Monitorować i zgłaszać występowanie zdarzeń
niepożądanych po zastosowaniu określonych
leków;
Prowadzić ewidencję gospodarki lekami,
a w szczególności lekami silnie działającymi;
Nadzorować techniki i zasady podawania leków
w danej jednostce;
Opracowywać analizy kosztowe wykorzystania
określonych leków lub środków
farmaceutycznych;
Nadzorować dokumentację w zakresie
prowadzenia leczenia farmakologicznego.

Z9 Nadzorowanie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i zapewnienia bezpieczeństwa
w procesie leczenia i opieki oraz satysfakcji ze świadczonych usług medycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Wymogi dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa pobytu oraz w procesie leczenia
i opieki nad pacjentami;
Obowiązujące standardy w zakresie
zagwarantowania jakości świadczeń
zdrowotnych w danej dziedzinie;
Rekomendacje dotyczące „praktyki opartej na
5
faktach ”;
Wymogi certyfikacyjne i akredytacyjne
w danym rodzaju świadczeń;
Kulturę organizacji jako fundament budowania
nowych standardów jakości;
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Prowadzić ocenę satysfakcji pacjentów
z prowadzonego leczenia i opieki;
Monitorować proces udzielania świadczeń;
Monitorować występowanie zdarzeń
niepożądanych w procesie leczenia i opieki;
Opracowywać rekomendacje dotyczące zmian
w obowiązujących procedurach;
Monitorować wypełnianie obowiązujących
w placówce medycznej standardów jakości
wynikających z wymogów certyfikacyjnych i
akredytacyjnych;
Prowadzić szkolenia kadry w zakresie polityki
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jakości.

Metody, techniki i narzędzia oceny satysfakcji
pacjentów ze świadczonych usług medycznych
w sektorze ochrony zdrowia.

Z10 Nadzorowanie prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Wymogi prawne dotyczące prowadzenia,
przechowywania i udostępniania dokumentacji
medycznej;
Wymogi prawne dotyczące ochrony danych
osobowych i danych wrażliwych;
Standardy prowadzenia dokumentacji
w poszczególnych rodzajach działalności
medycznej;
Programy informatyczne wykorzystywane do
prowadzenia dokumentacji medycznej;
Zasady prowadzenia sprawozdawczości
medycznej dla potrzeb płatnika bądź nadzoru;
Zasady funkcjonowania RODO w sektorze
ochrony zdrowia.











Opracowywać standardy i wzory dokumentacji
dla potrzeb danej placówki;
Wdrażać procedury ochrony danych
osobowych w jednostce;
Nadzorować prawidłowość prowadzenia
i udostępniania dokumentacji medycznej;
Wdrażać nowe rozwiązania informatyczne dla
potrzeb prowadzenia dokumentacji medycznej
(elektroniczna dokumentacja);
Nadzorować prawidłowość prowadzenia
sprawozdawczości medycznej;
Nadzorować proces przechowywania
i archiwizacji dokumentacji medycznej;
Szkolić personel medyczny w zakresie zasad
prowadzenia dokumentacji medycznej;
Nadzorować przestrzeganie RODO w placówce.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania powinien mieć
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:











Zarządzania samodzielnie i dobrej organizacji własnego stanowiska pracy.
Komunikacji w zespole oraz z odbiorcami usług zdrowotnych.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej i respektowania obowiązujących przepisów prawnych.
Prezentowania postawy opartej na empatii i trosce o dobro chorego.
Podejmowania działań na rzecz rozwoju, motywowania i wzmacniania pozycji zawodowej
kierowanego zespołu.
Radzenia sobie w sytuacjach trudnych, redukowania źródeł stresu i konfliktów w zespole.
Budowania kultury organizacji opartej na wartościach i zaufaniu.
Ponoszenia odpowiedzialności za działania własne, jak i swojego zespołu.
Inicjowania zmian na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa realizowanych świadczeń
zdrowotnych.
Podejmowania działań w zakresie zapewnienia ustawicznego rozwoju zawodowego dla siebie
i swojego zespołu.

WAŻNE:
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania zobowiązana jest do szacunku i tolerancji dla ludzi
niezależnie od ich wyznania, rasy czy pochodzenia społecznego.
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3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania ma możliwość podjęcia pracy w:
 podmiotach leczniczych (szpitale, przychodnie, poradnie),
 środowisku nauczania i wychowania (szkoły, placówki wychowawczo-opiekuńcze),
 domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-leczniczych,
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szkołach wyższych i podmiotach prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek3,
jednostkach administracji publicznej (gminy, starostwa powiatowe, samorządy województwa,
urzędy wojewódzkie),
jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
administracji centralnej i instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie świadczeń zdrowotnych
(NFZ).

Aktywność zawodowa pielęgniarki – specjalisty organizacji i zarządzania może być realizowana w:
 sektorze publicznym,
 sektorze prywatnym,
 w ramach własnej działalności gospodarczej (indywidualna specjalistyczna praktyka
pielęgniarska) lub poprzez prowadzenie własnego przedsiębiorstwa (podmiot leczniczy).
Możliwości podejmowania pracy przez pielęgniarkę – specjalistkę są zależne od:
 posiadanego wykształcenia wyższego (licencjat, magister pielęgniarstwa lub stopień doktora),
 posiadanych kwalifikacji podyplomowych,
 posiadanego doświadczenia zawodowego, w szczególności w obszarze zgodnym z profilem
kompetencyjnym danej osoby.
Według danych OECD w Polsce na 1000 mieszkańców przypada około 5 pielęgniarek. Jest to jeden
z najniższych wskaźników spośród krajów należących do OECD. Przykładowo w Dani na 1000
mieszkańców przypada 16,5 pielęgniarki. W Polsce podejmowana jest obecnie kampania ukazująca
różnorodność pracy w zawodzie pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji w Polsce kształcenie w zawodzie pielęgniarka –
specjalista organizacji i zarządzania oferują uczelnie publiczne i niepubliczne w ramach:
 studiów licencjackich (I stopień) – 3-letnie (tytuł licencjata pielęgniarstwa),
 studiów magisterskich (II stopień) – 2-letnie (tytuł magistra pielęgniarstwa),
 studiów doktoranckich (III stopień),
 studiów podyplomowych.
Według stanu na 12 grudnia 2017 r. uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na
kierunku pielęgniarstwo posiadało 90 uczelni, w tym 12 uniwersytetów medycznych. Wszystkie
uczelnie prowadzące kształcenie pielęgniarek i położnych są zobowiązane do uzyskania akredytacji
Ministra Zdrowia, potwierdzającej spełnianie standardów kształcenia.
Wykaz uczelni, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia kształcenia pielęgniarek, znajduje się na
stronie Ministerstwa Zdrowia.
Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym uczelnie prowadzące studia wyższe mogą prowadzić różne
formy studiów podyplomowych. Okres studiów obejmuje najczęściej od dwóch do czterech
semestrów. Oferta studiów podyplomowych jest dostosowana do zapotrzebowania odbiorców
i podlega dynamicznym zmianom w zależności od sytuacji na rynku pracy i rynku edukacyjnym. Studia
podyplomowe w dziedzinie szeroko definiowanego zarządzania lub zarządzania w sektorze zdrowia
dostępne są w pełni dla pielęgniarek. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach
poszczególnych uczelni.
Zgodnie
ze
standardami
kształcenia
studia
pierwszego
stopnia
na
kierunku
pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż 6 semestrów, liczba godzin zajęć i praktyk nie może
być mniejsza niż 4720 (liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180). Studia mają profil praktyczny,
kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk
o kulturze fizycznej.
Natomiast studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo trwają nie krócej niż
4 semestry, liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 1300 (liczba punktów ECTS wynosi
nie mniej niż 120), studia mają profil praktyczny.
Szkolenie
Zgodnie z postanowieniami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej szkolenia specjalizacyjne dla
pielęgniarek mogą prowadzić następujące kategorie podmiotów:
 uczelnie wyższe prowadzące kształcenie pielęgniarek,
 jednostki samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
 instytuty resortowe i podmioty lecznicze prowadzące działalność medyczną,
 podmioty gospodarcze po uzyskaniu odpowiedniego wpisu na listę organizatorów kształcenia.
W świetle danych prezentowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych, na koniec 2016 roku uprawnionych do realizacji szkoleń specjalizacyjnych było 187
organizatorów szkoleń i liczba ta systematycznie rośnie.
Pielęgniarki – specjaliści organizacji i zarządzania mogą aktualizować i pogłębiać swoje kwalifikacje
poprzez uczestnictwo w różnorodnych konferencjach szkoleniowych, branżowych czy naukowych.
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Mogą także zdobywać określone certyfikaty lub uprawnienia (np. w zakresie prowadzenia procesów
certyfikacyjnych lub akredytacji podmiotów leczniczych), a także w innych obszarach
kompetencyjnych (np. uprawnienia w zakresie mediacji czy orzekania w sprawach dotyczących
przestrzegania standardów etycznych).
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Według dostępnych danych (2018 r.) miesięczne wynagrodzenie całkowite w zawodzie pielęgniarka –
bez uwzględnienia specjalności – wynosi 2850 zł brutto (mediana). Wynagrodzenia połowy
pielęgniarek mieszczą się w przedziale od 2420 zł do 3520 zł. Na wynagrodzenia powyżej 3520 zł
brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pielęgniarek.
Poziom wynagrodzeń zależy od kilku podstawowych czynników, takich jak:
 umiejscowienie stanowiska w firmie, czyli szczebla zarządzania,
 rozpiętość kierowania, czyli liczebność podległego personelu,
 zakres odpowiedzialności na danym stanowisku (za zdrowie lub życie ludzkie, ale także cenny
sprzęt, finanse itp.),
 specyfika komórki organizacyjnej (wybrane dziedziny obciążone dużym ryzykiem stresu,
narażenia zdrowia lub innymi czynnikami szkodliwymi mogą oferować wyższe uposażenie - np.
oddziały ratunkowe).
W praktyce istotny wpływ na poziom wynagradzania pielęgniarskiej kadry kierowniczej mają takie
czynniki, jak:
 rodzaj pracodawcy (publiczny czy prywatny),
 poziom referencyjny szpitala (zgodnie z funkcjonowaniem w ramach tzw. sieci szpitali oraz
specjalistycznych oddziałów),
 sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy.
Wynagrodzenie pielęgniarek – specjalistów w dziedzinie organizacji i zarządzania może się składać
z kilku elementów, takich jak:
 wynagrodzenie podstawowe,
 dodatek funkcyjny,
 dodatek za wysługę lat,
 dodatek specjalny (specyfika komórki),
 premia motywacyjna.
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WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie pielęgniarka – specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania możliwe jest
zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jednakże charakter wykonywanej pracy może stanowić
barierę w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością układu nerwowego, procesów poznawczych czy
też z zaburzeniami w sferze emocjonalnej.
Zawód mogą wykonywać osoby niepełnosprawne – pod warunkiem odpowiedniego dostosowania
środowiska pracy (pod względem technicznym i organizacyjnym) do rodzaju niepełnosprawności:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) – w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) – pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.













Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U.
poz. 1473).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123,
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 916).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Literatura branżowa:












Amstrong M.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2010.
Bezpieczeństwo pacjenta – nauczanie na kierunkach medycznych. Podręcznik Światowej
Organizacji Zdrowia. Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej, Warszawa 2017.
Brzezicki P.: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta hospitalizowanego. „Psychiatria po
Dyplomie”, nr 1 / 2015.
Głowacka M.D.: Zarządzanie w ochronie zdrowia. Szkolenie krajowe w zakresie zarządzania
opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Wolumin, Poznań 2002.
Golnau W., Kalinowski M., Litwin J. (pr. zb.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. CeDeWu 2017.
Kilańska D., Gorzkowicz B., Sienkiewicz Z., Lewandowska M., Dominiak I., Bielecki W.: Ewaluacja
wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce.
„Medycyna Pracy”, nr 1 / 2016.
Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 1994.
Kot K.: Jakość i marketing usług zdrowotnych. Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2008.
Ksykiewicz-Dorota A. (red.): Zarządzanie w pielęgniarstwie. PZWL, Lublin 2013.
Ksykiewicz-Dorota A. (red): Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej,
Lublin 2004.
Ksykiewicz-Dorota A.: Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w lecznictwie zamkniętym.
Abrys, Kraków 1996.
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Pietrzak B., Karkowski T.: Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych.
Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2013.
Raulinajtys-Grzybek M.: Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania
pielęgniarek. Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2013.
Shortell S.M., Kaluzny A.D.: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną. Fundacja Zdrowia
Publicznego, Wyd. VESALIUS, Kraków 2001.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:











Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Raport „Możliwości zapewnienia opieki pielęgniarskiej i położniczej w Polsce – diagnoza
i perspektywy”: http://nipip.pl/raport-mozliwosci-zapewnienia-opieki-pielegniarskiej-polozniczejpolsce
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego
w świadczenia pielęgniarek i położnych 2017 r.: http://nipip.pl/raport-naczelnej-radypielegniarek-poloznych-zabezpieczenie-spoleczenstwa-polskiegoStrategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, Warszawa, grudzień 2017,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego: https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-na-rzecz-rozwoju-pielegniarstwa-ipoloznictwa-w-polsce
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
http://urpl.gov.pl/pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielońskiego: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.
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Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).
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Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło
Ustawa o akredytacji, Krajowa
Rada Akredytacyjna Szkół
Pielęgniarek i Położnychwww.gov.pl/.../krajowa-radaakredytacyjna-szkolpielegniarek-i-poloznych
Departament Pielęgniarek
i Położnych w MZ, Polska
Komisja Akredytacyjnawww.pka.edu.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2
0090520418
[dostęp: 10.07.2018]
Amstrong M., Strategiczne
zarządzanie zasobami
ludzkimi. Wolters Kluwer
Polska, 2010; Golnau W.,
Kalinowski M., Litwin J. (pr.
zb.): Zarządzanie zasobami
ludzkimi. CeDeWu 2017;
Ksykiewicz-Dorota A. (red.):
Zarządzanie
w pielęgniarstwie. PZWL,
Lublin 2013
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i
położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 123, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2
0180000123 m
[dostęp: 10.07.2018]

1

Akredytacja placówek
medycznych

Akredytacja ma na celu potwierdzenie spełniania
przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
Nr 52, poz. 417), standardów akredytacyjnych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
funkcjonowania tego podmiotu.

2

Gospodarka zasobami

Strategiczne, spójne i wszechstronne spojrzenie
na problemy związane z kierowaniem i rozwojem
zasobów ludzkich w ramach struktury
przedsiębiorstwa.

3

Kształcenie
podyplomowe
pielęgniarek

Regulowany ustawowo system zdobywania
kwalifikacji specjalistycznych niezbędnych
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

4

Personel pomocniczy
w placówkach
medycznych

Osoby zatrudnione do realizacji różnorodnych zadań
w placówkach medycznych, wspierające obsługę
pacjenta lub pracę personelu medycznego (np.
sanitariusze, osoby zajmujące się higieną szpitalną,
rejestratorki, transport wewnętrzny lub opiekunowie
medyczni).

5

Praktyka oparta na
faktach

Wykonywanie praktyki zawodowej w pielęgniarstwie
w oparciu o zweryfikowane doniesienia naukowe
i wiarygodne źródła danych

6

Świadczenia zdrowotne

Działania służące zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne
działania medyczne wynikające z procesu leczenia
lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania.
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Strategia na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce, Warszawa, grudzień
2017.
https://www.gov.pl/web/zdro
wie/strategia-na-rzeczrozwoju-pielegniarstwa-ipoloznictwa-w-polsce
[dostęp: 10.07.2018]
Kózka M., Płaszewska-Żywko
L.: Diagnozy i interwencje
pielęgniarskie. Podręcznik dla
studiów medycznych. PZWL,
Warszawa 2008
Ustawa o działalności
leczniczej z dnia 15 kwietnia
2011 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160,
z późn. zm.).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap
.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20
111120654
[dostęp: 10.07.2018]
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7

Wyroby medyczne

8

Zarządzanie operacyjne

9

Zarządzanie
strategiczne

10

Zdarzenia niepożądane

Narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie,
materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie
lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem
przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania
specjalnie w celach diagnostycznych lub
terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego
stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do
stosowania u ludzi w różnych celach.
Zarządzanie operacyjne jest funkcją zarządzania
odpowiedzialną za wszystkie działania bezpośrednio
dotyczące wytwarzania produktu: za gromadzenie
rozmaitych składników wejściowych i przetwarzanie
ich w planowane produkty końcowe.
Proces zarządzania obejmujący opracowanie planów
strategicznych, a następnie działanie na podstawie
tych planów.
Każde zdarzenie natury medycznej wywołujące
negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania
klinicznego, któremu podano produkt leczniczy lub
badany produkt leczniczy albo badany produkt
leczniczy weterynaryjny, chociażby nie miało związku
przyczynowego ze stosowaniem tego produktu.
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URPL
http://urpl.gov.pl/pl
[dostęp: 10.07.2018]

Waters D.: Zarządzanie
operacyjne. Towary i usługi.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001
James A., Stoner F., Freedman
R., Gilbert D.: Kierowanie.
PWE, Warszawa 1999
WHO  Światowa Organizacja
Zdrowia
ICNP  Międzynarodowa
Klasyfikacja Praktyki
Pielęgniarskiej

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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