
Pytanie: - Pracuję w C.S. kilka lat. Mam wykształcenie medyczne (pielęgniarka) i 

jestem w trakcie robienia kwalifikacji zawodowych. Niedawno się 

dowiedziałam, że póki nie  

skooczę Technika SM jestem pod nadzorem innych osób, że nie mogę 

samodzielnie podpisywad się w dokumentacji, wszystko mam 

wykonywad pod kontrolą pozostałych pracowników, mimo że jeszcze 

niedawno pracowałam normalnie. 
 

Odpowiedź:  
Proszę zapoznać się z odpowiedzią na pytanie zamieszczoną dnia 27.06.2016.  

Instancją właściwą do rozstrzygnięcia tego sporu jest sąd pracy. Każdy pracownik 

powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania pracy. Zawód pielęgniarki upoważnia do 

wykonywania określonych zadań, ale mimo, że w programie nauczania były wszystkie 

czynności niezbędne do wykonywania zawodu, to jeszcze wymagane są kursy 

kwalifikacyjne np. wykonywania szczepień, podawania krwi i jej  preparatów, 

wykonywania wlewów dożylnych i wiele innych szczegółowych czynności, a także 

specjalizacje z poszczególnych dyscyplin.  

Do pracy w C.S. też niezbędne są kwalifikacje – zawód technika sterylizacji 

medycznej lub kurs kwalifikacyjny. Zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w C.S. jest 

sprawą wewnętrzną szpitala. W większości jednostek nie ma problemu z uznaniem 

kwalifikacji nabytych, zwłaszcza w zawodach medycznych. Są jednak pojedyncze 

przypadki podobne do przedstawionego w pytaniu. Pracodawca jest tu 

niekonsekwentny, ponieważ nie uznając kwalifikacji pielęgniarskich zatrudnia osobę, 

która nie ma innych kwalifikacji. Ponadto podkreślamy, że przedstawiony przez Panią 

problem wymaga rozwiązań organizacyjnych na terenie zakładu pracy. Z naszej strony 

możemy odnieść się jedynie do przyjętych powszechnie zasad. Do chwili powołania 

kursów kwalifikacyjnych a w ślad za tym szkół kształcących techników sterylizacji 

medycznej przyjmowano zasadę wobec pracowników sterylizacji, polegającą na 

prowadzeniu wewnętrznej adaptacji zawodowej. Wówczas nowo przyjęty pracownik, w 

myśl opracowanych w zakładzie procedur, podlegał kilkumiesięcznej kwalifikacji 

zawodowej. Istniała więc  pewna dowolność w tym działaniu. Pieczę nad nowo przyjętą 

osobą sprawował kierownik i wyznaczona przez niego osoba, w charakterze 

koordynatora. Po pewnym okresie decydowano o dopuszczeniu jej do samodzielnej 

pracy. Raz uzyskane „kwalifikacje” nie podlegały kwestionowaniu. Obecnie wielu 

pracowników sterylizacji wiedzionych wewnętrznym przekonaniem do zwiększania 

swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy, podejmuje się ukończenia kursów 

kwalifikacyjnych lub wstępuje do rocznej szkoły, kształcącej osoby posiadające 

wykształcenie licealne w zawodzie technik sterylizacji medycznej. Przyjęty dotychczas w 

Polsce system kształcenia pozwala na ustawienie wewnątrz zakładu pracy pewnej 

hierarchii kompetencyjności w wykonywaniu procesów dekontaminacyjnych.  Jest to 

jednak podyktowane wewnętrznymi posunięciami organizacyjnymi. Można również 

odnieść się do pewnej zasady, że nabyte prawa i umiejętności nie powinny zostać 

zabrane. Chyba, że w zespole pojawią się osoby prezentujące wyższe kwalifikacje. 
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