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Od Redaktora 
 
Szanowni Czytelnicy, 
 
W imieniu Komitetu Naukowego mam przyjemność 

zarekomendować Państwu kolejny numer Pielęgniarstwa 
Polskiego. 

Tom ten ukazuje się w formule znacznie zmienionej, 
udoskonalonej. Wprowadzamy nowy dział porad praw-
nych, gdzie p. mgr Joanna Zdanowska, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu udziela informacji i porad w zakresie rozwią-
zań i regulacji prawnych w ochronie zdrowia, w tym za-
trudnienia, kontraktowania, praw pacjenta i innych. Ser-
decznie zapraszamy do kontaktowania się z P. Zdanowską 
drogą elektroniczną. 

Treści zawarte w tym tomie mają bardzo zróżnicowany 
charakter, odzwierciedlają jednak obszary zainteresowań 
poznawczych i klinicznych personelu medycznego, jak  
i kadr nauki uniwersytetów medycznych i innych. Cześć  
z tych prac została przedstawiona podczas ostatniej konfe-
rencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Nauk o Zdrowiu (sprawozdanie przedsta-
wiamy w dalszej części numeru) w Poznaniu. Bardzo rado-
snym i budzącym uznanie jest fakt, iż duża część tych prac 
ma charakter oryginalny i powstała dzięki aktywności śred-
niego personelu medycznego. 

Numer otwiera praca zawierająca informacje doty-
czące zagadnień sytuacji zdrowotnej i poziomu wiedzy 
zdrowotnej wśród osób starszych autorów: Głowacka, 
Kwapisz. Wśród prac oryginalnych znajdują się artykuły 
z zakresu badania satysfakcji pacjenta – mają tu Czytel-
nicy możliwość poznania najnowszych narzędzi badaw-
czych, a także opinii społecznej wobec problemów sta-
rzenia się i starości. Wskazuje to na wzrastające zainte-
resowanie gerontologią wśród średniego personelu me-
dycznego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace poglądowe poruszają zagadnienia związane z za-

rządzaniem w ochronie zdrowia, w tym konfliktów w ochro- 
nie zdrowia, audytu wewnętrznego, raportowania, progra-
mów zwiększających konkurencyjność zoz-ów.  

Numer bieżący zamyka artykuł dotyczący optymaliza-
cji poziomu świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej.  

Jak zwykle także przedstawiamy Państwu ciekawe 
książki, tym razem prezentujemy monografię wieloau-
torską z zakresu neuropsychologii klinicznej pod redak-
cją Krzysztofa Jodzio.  

W końcowej części numeru przedstawiamy informa-
cje o zbliżających się konferencjach, studiach podyplo-
mowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia oraz 
zapraszamy do członkostwa w Polskim Towarzystwie 
Nauk o Zdrowiu – kwestionariusz zgłoszeniowy w załą-
czeniu. 

Życząc Państwu owocnej lektury uchylimy rąbka ta-
jemnicy, iż w kolejnych tomach czekają nas dalsze 
zmiany, których celem jest przede wszystkim nieustanne 
podnoszenie jakości pisma oraz druk materiałów odpo-
wiadających na potrzeby edukacyjne i poznawcze Czy-
telników. 

 
 

Dr hab. Maria Danuta Głowacka 
Redaktor Naczelny 

 

Dr Ewa Mojs  
Sekretarz Naukowy 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Editor’s note 
 
Dear readers, 
 
On behalf of the Scientific Committee we have a pleas-

ure to recommend to you the next issue of Polish Nursing. 
This volume is published in a new improved formula. We 
introduce new legal section edited by lawyer Joanna Zda-
nowska – an academic employee at Poznań University  
of Medical Sciences who will provide information and 
consultation on legal solutions and regulations in health 
care including employment issues, contracting, patient’s 
rights and so on. You are invited to contact Ms. Zdanowska 
by e-mail.  

The contents of this volume are diverse in character in-
deed but they mirror areas of clinical and scientific inter-
ests of medical personnel and academic staff of medical 
universities and other colleges. Some articles were pre-
sented during the recent conference organized in Poznań 
by Polish Society of Health Sciences (you will find the 
report further in this issue of our journal). We appreciate 
the fact that a great deal of the articles are original and 
were written thank to the activity of middle level medical 
personnel. The opening article by Głowacka and Kwapisz 
contains data on health status and level of health knowl-
edge among senior citizens. Also, original works include 
articles on research on patient satisfaction. The reader has 
an opportunity to learn about newest research instruments 
and public opinion about problems of getting old and old 
age. It points to growing interest in gerontology among 
middle level health personnel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Review articles focus on issues connected with 

health care management, reporting and programs in-
creasing competitiveness of health care centers.  

Current issue is closed by an article on optimization 
of quality of service in health care centers. As usual, we 
present interesting books to you. This time we show a 
multi – author monograph on clinical neuropsychology 
edited by Krzysztof Jodzio. In the final part of this issue 
we provide information on the forthcoming conferences, 
postgraduate studies in health care management and also 
invite you to become members in Polish Society of 
Health Sciences (the application form is attached). We 
wish you fruitful reading and simultaneously tip our 
hand – our journal is awaiting further changes aimed at 
continuous quality improvement and at publishing mate-
rials which meet educational and cognitive needs of our 
readers.  

 
 

 
Maria Danuta Głowacka, PhD 

Editor In Chief 
 

Ewa Mojs, PhD 
Scientific Secretary 

 

 



 

 

 

 

Informacja o nowym dziale „Prawo w Pielęgniarstwie” 

The information about the new chapter “The law in nursing” 
 
 
 

 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników 
oraz w trosce o ich pełną satysfakcję Redakcja Pielę-
gniarstwa Polskiego informuje, iż na łamach czasopisma 
został powołany nowy dział „Prawo w Pielęgniarstwie”. 
Będzie on poświęcony w całości problemom prawnym,  
z jakimi spotykają się zarówno pielęgniarki, jak i inne 
osoby związane zawodowo z ochroną zdrowia. Pragnie-
my przybliżyć naszym Czytelnikom podstawowe regula-
cje prawne mające zastosowanie w pielęgniarstwie, 
pomóc w odpowiedniej interpretacji przepisów oraz 
wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Dlatego też gorąco 
zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapozna-
wania się z omawianymi kwestiami, a także zadawania 
pytań oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami i spo-
strzeżeniami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współpracujący z nami prawnik oraz specjaliści w 
dziedzinie ochrony zdrowia dołożą wszelkich starań, aby 
przedstawiane zagadnienia i odpowiedzi na Państwa 
pytania były rzetelne i w pełni zadowalające. 

Wierzymy, że poruszane tematy pomogą lepiej zro-
zumieć obowiązujące ustawodawstwo, pozwolą działać 
w granicach prawa oraz uchronią Państwa przed skut-
kami obowiązującej łacińskiej paremii ignorantia iuris 
nocet (nieznajomość prawa szkodzi). 

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres 
Redakcji Pielęgniarstwa Polskiego lub jzdano@ump.edu.pl.  

Odpowiedzi na Państwa pytania udzielać będzie praw-
nik – Joanna Zdanowska (pracownik naukowy Zakładu 
Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). 

 
 



 

  

SYTUACJA ZDROWOTNA, A POZIOM WIEDZY ZDROWOTNEJ  
U OSÓB STARSZYCH PO LECZENIU SZPITALNYM 

HEALTH STATUS AND THE LEVEL OF HEALTH KNOWLEDGE  
OF ELDERLY PATIENTS FOLLOWING HOSPITAL TREATMENT 

MARIA DANUTA GŁOWACKA, URSZULA KWAPISZ 

Zakład Organizacji i Zarządzania 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka 

Streszczenie 

Skutkiem starzenia jest postępująca utrata zdolności adaptacyj-
nych systemów regulacyjnych ustroju do zmieniających się 
warunków otoczenia, może to wpłynąć na pogorszenie roko-
wania w chorobach w wieku podeszłym. Procesom starzenia 
towarzyszy często zjawisko polipatologii geriatrycznej, co 
implikuje wzrost zapotrzebowania na świadczenia w dziedzinie 
ochrony zdrowia. Celem pracy było określenie poziomu wie-
dzy zdrowotnej i stanu zdrowia po leczeniu szpitalnym /oddział 
internistyczny/ pacjentów w starszym wieku. Badania miały 
wykazać wpływ wybranych czynników negatywnych towarzy-
szących hospitalizacji i postawy pacjentów wobec nich. Bada-
nia przeprowadzono z zastosowaniem techniki ankietowej czyli 
kwestionariusza FACT-G, zawierającego pytania jednokrotne-
go wyboru /27 itemów/, które dotyczyły trzech obszarów; 
fizycznego społecznego i emocjonalnego. Wśród 44 badanych 
chorych, rozpiętość wieku była od 64–83 lat. Wyniki wskazują, 
iż pacjenci wykazywali niski poziom samooceny zdrowia oraz 
brak akceptacji choroby. Zróżnicowany poziom wiedzy zdro-
wotnej wymaga pomocy w docieraniu do źródeł informacji i jej 
ujednoliceniu. 
 
Słowa kluczowe: starość, hospitalizacja, jakość opieki. 

Summary 

Growing disability of the body to adapt its regulation systems 
to changing environmental conditions is the result of aging, 
which may adversely influence patient’s prognosis in elederly. 
Aging processes are often accompanied by the phenomenon of 
geriatric polypathology, which implies patients’ growing need 
for health care. The goal of the article was to assess patients’ 
level of knowledge about health and their health status follow-
ing hospital treatment of elderly patients at internal ward. The 
study was to show the influence of selected negative factors 
accompanying hospitalization and patients’ attitudes to them.  
It was carried out with the use of FACT – G questionnaire 
survey including 27 single choice questions related to physical, 
social and emotional spheres. The 44 respondents were aged 
64–83. The results showed that patients had been characterized 
by poor declared health status and had not accepted their ill-
nesses. Differences in patients’ levels of knowledge about 
health clearly show that they need help in looking for and 
finding homogenous information.  
 
 
 
Key words: old age, hospitalization, quality of care. 

 
 



 

  

POZIOM USŁUG MEDYCZNYCH W OCENACH WIĘŹNIÓW 

PRISONERS’ ASSESSMENT OF MEDICAL SERVICES  

PIOTR STĘPNIAK 

Zakład Organizacji i Zarządzania 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka 

Streszczenie  

Artykuł omawia wyniki badań nad ocenami poziomu usług 
medycznych w 3 jednostkach penitencjarnych podlegających 
okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu, 
tj. Areszcie Śledczym w Poznaniu, Zakładzie Karnym w Gęba-
rzewie oraz Zakładzie Karnym we Wronkach. Analiza odpo-
wiedzi badanych wskazuje, iż specyficznym zjawiskiem ob-
serwowanym w zachowaniach więźniów jest większa niż na 
wolności koncentracja na swoim zdrowiu, a raczej doszukiwa-
nie się w tym obszarze możliwości do generowania żądań, 
zwrócenia na siebie uwagi czy też szukanie sposobności do 
opuszczenia zakładu w celu np. rzekomego leczenia. Badani 
przejawiali skłonności do instrumentalnego traktowania swoje-
go zdrowia, usiłując w ten sposób wymóc na więziennej służ-
bie zdrowia lub też administracji penitencjarnej określone 
korzyści. Wniosek taki uzasadnia analiza dokumentacji me-
dycznej osadzonych, z której wynika, że ich rzeczywisty stan 
zdrowia był lepszy od zgłaszanego pielęgniarkom i lekarzom. 
Korzyści, jakie mieli nadzieje osiągnąć, skłaniały ich zatem do 
symulowania bądź przesadnego demonstrowania objawów choro-
bowych.  
 
Słowa kluczowe: zdrowie, usługi medyczne, zakład karny. 

Summary  

The article presents the results of study on the assessment of 
medical services in three correctional institutions under juris-
diction of  regional Detention Service Authority i.e. Poznań 
Custodial Institution, Correctional Institution in Gębarzewo 
and Correctional Institution in Wronki. The analysis of re-
sponses shows that prisoners are not only more concentrated on 
their health status than non – prisoners but also they treat their 
health problems as a way to  make demands, make others pay 
attention at them or find a way out of prison in order to e.g. 
continue fictitious treatment. The respondents had a propensity 
to treat their health instrumentally, trying to gain certain profits 
from prison health service or detention center administration. 
These are conclusions of the analysis of medical documents of 
detainees because their actual health status was better than then 
reported to nurses or doctors. The profits they hoped to gain 
made them malinger or exaggerate the symptoms.  
 
 
 
 
 
Key words: health, medical services, correctional institution.  
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JAK ODMÓWIĆ WYKONANIA ZLECENIA LEKARSKIEGO NIEZGODNEGO Z SUMIENIEM? 
OPINIA PIELĘGNIAREK Z NIEWIELKIM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM 

HOW TO REFUSE TO COMPLY WITH MEDICAL ORDERS INCONSISTENT WITH A CONSCIENCE? 
OPINION OF NURSES WITH LITTLE EXPERIENCE 

BEATA BAJURNA, JOANNA ZDANOWSKA, ANNA GALĘBA 

Zakład Organizacji i Zarządzania 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia pielęgniarki z niewielkim doświadcze-
niem zawodowym i ich stosunek do odmowy świadczenia 
zdrowotnego niezgodnego z sumieniem. Okazuje się, że ich 
wiedza na ten temat wymaga głębszej analizy i dociekań takie-
go stanu rzeczy. Nie wszystkie pielęgniarki wiedzą kiedy mogą 
odmówić wykonania świadczenia i w jaki sposób to uczynić.  
 
Słowa kluczowe: pielęgniarka, sumienie, prawo. 

Summary 

This article presents nurses with little experience and their 
relationship to refuse the provision of health is incompatible 
with conscience. It turns out that their knowledge on this sub-
ject requires a deeper analysis and research on this. Not all 
nurses know when they can refuse to provide and how to do so. 
 
 
Key words: nurse, conscience, law. 



 

  

BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTA  
JAKO PRZEJAW ORIENTACJI NA KLIENTA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 

RESEARCH OF PATIENT SATISFACTION AS A FACTOR  
OF CLIENT-ORIENTED ATTITUDE IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

JOLANTA SIELSKA, EWA WIEJA, MARIA DANUTA GŁOWACKA 

Zakład Organizacji i Zarządzania 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Kierownik: dr hab. Maria Danuta Głowacka 
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej 

Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Streszczenie 

Orientacja na klienta stała się podstawową zasadą systemu 
zarządzania jakością. Każda firma, która wprowadziła system 
zarządzania jakością za podstawowy cel działania przyjmuje 
satysfakcję klienta. W usługach medycznych  stosuje się po-
miary satysfakcji pacjenta.  Badanie jest uznanym narzędziem 
w zarządzaniu organizacją. Jak pokazują doświadczenia Szpi-
tala w Puszczykowie, badanie można wykorzystać w budowa-
niu pożądanych relacji z pacjentami.  
 
Słowa kluczowe: pacjent, zarządzanie jakością, ankieta satys-
fakcji. 

Summary 

Client-oriented attitude has become a priority in quality man-
agement system. It is the main goal for each company that 
introduced this system. Patient satisfaction survey applies in 
medical service. The survey is an established tool in organiza-
tion management.Experiences of Puszczykowo Hospital show 
that the research can be useful in creating expecting relations 
with patients. 
 
 
Key words: patient, quality management, patient satisfaction 
survey. 
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PRÓBA PORÓWNANIA POSTAW STUDENTÓW  
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  

ORAZ PRACOWNIKÓW HOSPICJÓW WOBEC OPIEKI PALIATYWNEJ 

A COMPARISON OF ATTITUDES TOWARDS PALLIATIVE CARE EXPRESSED  
BY WARSAW MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS AND HOSPICE WORKERS 

NATALIA DAWIDOWICZ1, JOANNA GOTLIB2, ANNA GÓRSKA1 

1Wydział Nauki o Zdrowiu  
Prodziekan ds. oddziału pielęgniarstwa: dr hab. n. med. Anna Doboszyńska 

2Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu  
Kierownik: dr Henryk Rebandel 
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Streszczenie 

Wstęp. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować inten-
sywny rozwój placówek opieki paliatywnej. Celem pracy było 
poznanie opinii studentów III roku Pielęgniarstwa Wydziału Nauki 
o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat 
problematyki istnienia hospicjów w Polsce oraz poznanie opinii 
pracowników Warszawskiego Hospicjum Społecznego oraz Ar-
chidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej na temat 
problematyki istnienia hospicjów w Polsce. 
Materiał i metody. W badaniu ankietowym (samodzielnie skon-
struowany, anonimowy kwestionariusz) udział wzięło 150 studen-
tów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 70 pracow-
ników hospicjów Warszawskiego Hospicjum Społecznego i Ar-
chidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej. 
Wyniki. Dla większości ankietowanych pojęcie opieka paliatywna 
oznaczało opiekę nad osobą nieuleczalnie chorą. Zdecydowana 
większość uczestników badania twierdziła, że hospicja w Polsce są 
potrzebne. Grupa osób badanych, pytana o rolę religii w kształto-
waniu własnego stanowiska wobec eutanazji w zdecydowanej 
większości deklarowała, że religia odgrywa bardzo dużą rolę na 
kształtowanie się opinii na temat eutanazji.  
Wnioski. Badana grupa studentów miała ukształtowaną opinię 
na temat zagadnień związanych z opieką paliatywną. Opinia 
badanych studentów na temat opieki paliatywnej jest podobna 
do opinii pracowników hospicjów, praca w hospicjach nie 
wpływa na zmianę opinii o śmierci i umieraniu. 
 
Słowa kluczowe: opieka paliatywna, postawy wobec śmierci, 
studenci, pracownicy hospicjum. 

Summary 

Introduction. Palliative care centres have been developing 
intensely in Poland over the last few years. The purpose of this 
paper was to collate the opinions of third-year students of 
Nursing at the Faculty of Health Sciences, Warsaw Medical 
University, regarding hospices in Poland and compare these 
opinions with the opinions of workers at the Warsaw Social 
Hospice and the Home Palliative Care Team of the Warsaw 
Archdiocese. 
Material and methods. An anonymous questionnaire designed 
by the authors was completed by 150 Warsaw Medical Univer-
sity students and 70 workers of the Warsaw Social Hospice and 
the Home Palliative Care Team of the Warsaw Archdiocese. 
Results. Most respondents viewed palliative care as care of 
incurably ill people. The vast majority of the respondents 
believed that hospices are necessary in Poland. When asked 
about the role of religion in developing their attitude to eutha-
nasia, an overwhelming majority of the respondents declared 
that religion had a very important influence on the develop-
ment of their attitude towards euthanasia.  
Conclusions. The students who took part in the questionnaire had 
well-developed views on palliative care issues. 
The opinions of the students regarding palliative care were similar 
to those expressed by hospice workers. Working in a hospice does 
not lead to a change in the attitude towards death and dying. 
 
 
Key words: Pallative care, attitude towards death, students, 
hospice workers. 
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STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO – OPINIE, OBAWY I OCZEKIWANIA 

AGING SOCIETY – THE OPINION, CONCERNS AND EXPECTATIONS  
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Streszczenie 

Dynamika procesu starzenia się jest odzwierciedleniem postę-
pu cywilizacyjnego, m.in. wydłużania się przeciętnego dalsze-
go trwania życia dzięki wdrożeniu wielu nowych technik le-
czenia i rozwoju wiedzy medycznej. Starzenie się społeczeństw 
prowadzi do wzrostu popytu na usługi medyczne. Skutkuje to 
dużą zmiennością na rynku usług medycznych i podążaniem za 
jego optymalną strukturą zapewniającą maksymalne zaspoko-
jenie potrzeb starzejących się pacjentów.  
Tworzący się rynek usług medycznych, na którym pacjent ma 
możliwość wyboru świadczeniodawcy, rozwija konkurencję 
wśród instytucji ochrony zdrowia, które muszą dopasowywać 
się do potrzeb pacjentów – klientów. 
Przesłanką do podjęcia badań na temat rynku usług medycz-
nych i jego oferty dla starzejącego się społeczeństwa była 
potrzeba zwrócenia zwiększonej uwagi na problem zdrowia 
publicznego, jakim jest starzenie się populacji. Powyższe 
zagadnienie stanowi współcześnie jeden z największych man-
kamentów zarządzania w służbie zdrowia. Kwestia ta wymaga 
wielu odpowiedzi na wciąż pojawiające się nowe, nurtujące 
pytania w zakresie dostosowywania rynku usług medycznych 
do potrzeb coraz starszych odbiorców. 
 
Słowa kluczowe: starzenie się, opieka zdrowotna, polityka 
zdrowotna. 

Summary 

The dynamics of the ageing process reflects the progress of 
civilisation, e.g. the increase in life expectancy owing to new 
therapies and treatment, as well as medical advances. The 
phenomenon of ageing societies increases the demand for 
medical services. As a result, there are a lot of changes in the 
market of medical services. It has become a necesity to develop 
a system which will ensure that the needs of elderly patients 
are satisfied. Medical services market promotes competition 
among health care centres. Since patients have the possibility 
of choosing the service provider, such institutions have to 
adjust their policy to the needs of their patients-clients. 
Reason for taking the research about medical services market 
and its offer for aging society was need of focusing the atten-
tion at the public health issue like getting elderly societies. 
Above-mentioned issue presents one of biggest fault of man-
agement in service of modern health system. This problem 
requires still many answers on new appearing questions, in 
range of fitting medical services market for requirements of 
elderly patients. 
 
 
 
Key words: aging, medical care, health politics. 
 



 

  

ZJAWISKO KONFLIKTÓW W SŁUŻBIE ZDROWIA 

THE PHENOMENA OF CONFLICTS IN THE HEALTH CARE 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest omówienie zjawiska konfliktu 
w organizacji, pokazanie w jaki sposób powstaje, rozwija się  
i w jaki sposób można doprowadzić do jego rozwiązania. Artykuł 
porusza problem występowania tego typu zjawisk w zakładach 
opieki zdrowotnej. Z tego względu jest to temat niewątpliwie 
trudny, aczkolwiek wart bliższego poznania, zwłaszcza przez 
przyszłych menedżerów zakładów opieki zdrowotnej. Polskiej 
służbie zdrowia zarzuca się złą organizację oraz niedofinansowa-
nie, co może prowadzić do negatywnych zjawisk, jakimi są kon-
flikty, a nawet strajki. Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych buduje podstawowe kom-
petencje menedżera w zoz. 
 
Słowa kluczowe: konflikt, służba zdrowia, strajki. 

Summary 

The purpose of this article is to discuss the phenomenon of 
conflict in the organization and showing how conflict comes 
into being, develops and how it can be solved. The article 
focuses on the problem of occurrence of such phenomena in 
healthcare organizations. Therefore, it is undoubtedly a diffi-
cult subject, but worth a closer knowledge, particularly by 
future managers of healthcare. Polish national health service is 
blamed for bad organization and underfundation, which could 
lead to negative phenomena, such as conflict, and even strikes. 
Having the knowledge and skills to resolve conflict situations 
is basal competence for health managers also. 
 
 
Key words: conflict, health care, strikes. 
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CZY PRZEKAZANIE RAPORTU PIELĘGNIARSKIEGO JEST CZASEM PRACY? 

IS PASSING OF NURSING REPORT A  WORKING TIME? 
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Streszczenie 

W praktyce przekazywanie raportów wyłącznie w formie 
pisemnej jest niewystarczające. Często konieczne jest składa-
nie również ustnych raportów uzupełniających, nieuwzględ-
nionych wprost w przepisach prawa. Czas w jakim następuje 
przekazanie takiego  raportu jest czasem pracy. Jeśli czynność 
ta powoduje przekroczenie obowiązującej pielęgniarkę normy 
czasu pracy – wykonuje ona pracę w godzinach nadliczbowych 
i z tego tytułu przysługuje jej dodatek do wynagrodzenia sto-
sownie do art. 151¹ K.p.  
 
Słowa kluczowe: księga raportów pielęgniarskich, czas pracy, 
nadgodziny. 

Summary 

In practice passing raports only in written form is insufficient. 
It is ofter necessery to make direct personal reports which are 
not mentioned in legal regulations. Time spent on reporting is 
included as normal work hours. If this time extends contracted 
working time schedule, one job time must be accounted as 
extra hours and therfore one is obliged for extra time wages 
according to art. 151 K.p. 
 
 
 
Key words: nursing reports book, working time, overtime. 

 



 

  

PRZEDWCZESNE STARZENIE SIĘ SKÓRY – PROCES, KTÓREMU MOŻNA ZAPOBIEC 

PREMATURE SKIN AGING – A PROCESS WHICH CAN BE PREVENTED 
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Streszczenie 

W pracy zostały wymienione i krótko scharakteryzowane 
teorie na temat starzenia się organizmu. Omówiono starzenie 
się skóry wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. Zwrócono 
szczególną uwagę na czynniki zewnętrzne, przede wszystkim 
na niekorzystne działanie promieni UV, które mają wpływ na 
przedwczesne starzenie się skóry. Omówione zostały podsta-
wowe zasady profilaktyki, która jest najlepszą i jedyną metodą 
by opóźnić proces przedwczesnego starzenia się skóry.  
 
Słowa kluczowe: starzenie endogenne, starzenie egzogenne, profi-
laktyka.  

Summary 

The article lists and briefly outlines theories about aging. In-
trinsic and extrinsic aging of the skin is discussed. Particular 
attention is paid to external factors, primarily on the adverse 
effects of UV rays, which have an impact on premature skin 
aging. The basic principles of prevention are discussed, which 
is the best way to delay the process of premature skin aging. 
 
 
 
Key words: intrinsic aging, extrinsic aging, prevention. 
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AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO NADZIEJA NA WIARYGODNOŚĆ 

INTERNAL AUDIT AS A HOPE FOR CREDIBILITY 
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Streszczenie 

Audyt wewnętrzny to ogół działań, poprzez które kierownik jed-
nostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania 
podmiotu w zakresie gospodarki finansowej, legalności działań, 
gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i fa- 
chowości. Audytor wewnętrzny przeprowadzając audyt bada  
wiarygodność sprawozdania finansowego, dokonuje oceny ade-
kwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, prze-
strzegania procedur, zarządzania ryzykiem i kierowania organiza-
cją. Dokonuje oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności 
w dokonywaniu wydatków, przestrzegania terminów realizacji 
zadań i zaciągniętych zobowiązań. 
 
Słowa kluczowe: audyt, kontrola wewnętrzna, sprawozdzanie 
finansowe, zasoby rzeczowe i finansowe, audytor wewnętrzny. 

Summary 

Internal audit is all the action through which the head unit obtains 
an objective and independent assessment of the functioning of the 
body in the financial economy, the legality of economy, expedi-
ency, accuracy, and transparency and professionalism. The internal 
auditor conducting the audit shall examine the reliability of finan-
cial statements, evaluates the adequacy, efficiency and effective-
ness of control systems, compliance procedures, risk management 
and management of the organization. Assesses compliance with 
the principle of expediency and cost savings in making expendi-
tures, compliance with the deadlines of the tasks and commitments 
entered into. 
 
Keywords: audit, internal audit, financial statement, material 
and financial resources, the internal auditor. 



 

 

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA  
W ŚWIETLE DZIAŁAŃ TRANSFORMACYJNYCH W LATACH 1999–2007 
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Streszczenie 

Polski system ochrony zdrowia przeszedł wiele istotnych 
zmian. Bez wątpienia były to zazwyczaj działania dość rady-
kalne. Brak wyraźnej stabilności systemowej wpływał nega-
tywnie na funkcjonowanie wszystkich jego uczestników, po-
cząwszy od administracji państwowej, władz lokalnych, kadr 
zarządzających placówkami medycznymi i ich pracowników, 
po pacjentów i ich rodziny. Artykuł został poświęcony działa-
niom transformacyjnym systemu zdrowotnego, swym zasię-
giem obejmujących pierwsze dziewięć lat wdrażania nowych 
rozwiązań systemowych. Ich wprowadzanie miało charakter 
wieloetapowy, a prezentacja poszczególnych założeń reforma-
torskich była celem niniejszego opracowania.  
 
Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia, działania transfor-
macyjne. 

Summary 

Polish health care system has undergone multiple significant 
alterations. Undoubtedly, the actions were usually quite radical. 
Lack of distinct system stability had a negative influence on 
functioning of all its participants, from central administration, 
local authorities,  managerial staff in medical institutions and 
their employees, to patients and their families. The article has 
been devoted to the description of transformational actions in 
health system which include the first nine years of implement-
ing new system solutions. Their implementation had a multi-
stage character and the presentation of separate principles for 
reforming has been the aim of this study. 
 
 
Key words: health care system, transformational actions. 
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Streszczenie  

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górni-
czej (WSPS) kształci pielęgniarki i położne w systemie pomo-
stowym i stacjonarnym. Była pierwszą niepubliczną uczelnią  
o charakterze medycznym w Zagłębiu Dąbrowskim. Na kie-
runku pielęgniarstwo w chwili obecnej kształci się 309 osób na 
studiach pomostowych i 20 osób na studiach stacjonarnych. Do 
chwili obecnej, na tym kierunku uczelnia wydała tytuł: Licen-
cjat Pielęgniarstwa – 520 absolwentom. 
Badanie przeprowadzono w celu przedstawienie WSPS kształ-
cącej pielęgniarki oraz określenia motywów do wyboru ww. 
uczelni przez pielęgniarki. Wnioski pokazują, że największą 
grupę studiujących pielęgniarek tworzą absolwentki Liceum 
Medycznego, które rozpoczęły szkołę po 1980 roku, pracują-
cych w lecznictwie zamkniętym. Prestiż uczelni, łatwość do-
jazdu i przystępny koszt nauki był przyczyną wyboru WSPS 
dla największej liczby badanych studentów. 
 
Słowa kluczowe: edukacja, pielęgniarstwo, studia. 

Summary  

College of Strategic Planning in Dąbrowa Górnicza (WSPS), 
which educates nurses and midwives both in intramural and the 
so – called “bridge” system for professionally active students, 
was the first non – public medical college in Zagłębie Dąb-
rowskie. In the faculty of nursing there are 309 students in the 
„bridge” system and 20 in the intramural system. So far 520 
students have graduated from the college with a Bachelor of 
Nursing degree.  
The study was carried out in order to present WSPS as an 
institution educating nurses and to describe students’ motiva-
tion to select this college. Conclusions show that most students 
are Nursing School graduates who started school after 1980 
and work in hospitals. The prestige of college, short distance 
and reasonable costs of education are the main reasons to 
choose WSPS for most participants of the study.  
 
 
Key words: education, nursing, studies. 
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Streszczenie 

Wzrost konkurencji na rynku medycznym wiąże się ze sto-
sowaniem różnorakich, coraz dalej idących działań marketin-
gowych. Pośród nich dużym zainteresowaniem cieszą się 
programy lojalnościowe, mające na celu zwiększenie obrotu 
poprzez przywiązywanie do siebie stałych klientów. Progra-
my te wprowadzane są na wszystkich szczeblach rynku, 
szczególnie przez producentów leków i hurtownie farmaceu-
tyczne, rozwijające własne sieci apteczne. Adresowane są 
głównie do aptek, a za ich pośrednictwem także do pacjentów 
- klientów. Niekiedy same apteki, pojedynczo lub w grupach, 
uruchamiają własne programy lojalnościowe, polegające 
chociażby na wydawaniu kart stałego klienta. 
Istotą programu lojalnościowego jest założenie, że lojalność 
klienta jest kluczowym elementem zwiększania sprzedaży. 
Można ją osiągnąć poprzez zbudowanie u konsumenta prze-
konania, że określony produkt zaspokaja jego potrzeby, 
odpowiada stylowi życia i osobowości oraz przynosi pożąda-
ne przez niego korzyści. Lojalność, zatem to nic innego jak 
emocjonalna więź konsumenta z marką. 
Podstawą stworzenia skutecznego programu lojalnościowego 
jest prawidłowe zdefiniowanie grupy docelowej, do której jest 
on kierowany. Grupę docelową określa się jako wybór osób 
spełniających określone kryteria. W zależności od specyfiki 
firmy, jej produktów, do wyodrębnienia grupy stosuje się różne 
kryteria. Dla jednych, najważniejszymi będą kryteria społecz-
ne, takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, fakt posiadania 
dzieci, dla innych to specyfika branży, zachowania czy styl 
życia. Program lojalnościowy jest początkiem budowania 
bliskiej relacji z klientem, i to właśnie ta bliska relacja jest w 
stanie zatrzymać klienta. Bezsprzeczny jest więc fakt, że pod-
stawą stworzenia dobrego programu lojalnościowego jest 
prawidłowe zdefiniowanie grupy docelowej, do której jest on 
kierowany. 
 
Słowa kluczowe: konkurencja, lojalność, marka, lojalny 
klient, kanał informacyjny. 

Summary 

Increasing of the competition in the medical market is associ-
ated with a different marketing efforts. Among them the most 
interesting are a loyalty programs designed to increase turn-
over by tying to associate the costumers with the company. 
These programs are being implemented at all levels of the 
market, especially by drug producers and pharmaceutical 
wholesalers, who are developing their own networks. Are 
addressed primarily to pharmacies, and through them also to 
the patient-customers. Sometimes the same pharmacy, singly 
or in groups, run their own loyalty programs, involving the 
issuance of loyalty cards. The essence of a loyalty program is 
the assumption that customer loyalty is a key element in sales 
increase. This could be achieved by building on the con-
sumer's belief that a product meets their needs, responsible 
lifestyle and personality, and bring the desired results. Loy-
alty, therefore, is nothing but an emotional bond with a con-
sumer brand. The basis for an effective customer loyalty 
program is to define the proper costumer group for which the 
program is prepared. The costumer group is defined as the 
choice of those who meets certain criteria. Depend on the 
company specific, its products, for clients group identifica-
tion we use a different criteria’s. For some, the most impor-
tant are the social criteria’s such as age, sex, place of resi-
dence, having a children, for others it is the range specific, 
behaviors or lifestyle. The loyalty program is a beginning in 
building a close relationship with the customer. And this 
close relation makes that a client goes with us. Unequivocal 
is fact that the basis for creating a good customer loyalty 
program is to proper defined the target group for which the 
program is being build. 
 
 
 
 
Keywords: competition, loyalty, brand, loyal customer infor-
mation channel. 
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Streszczenie 

W dobie rosnącej konkurencji na rynku usług zdrowotnych, 
coraz większej świadomości wśród pacjentów, oferowany 
poziom świadczonych usług zdrowotnych musi być możliwie 
najwyższy, gwarantowany i powtarzalny. Aby to osiągnąć 
należy przede wszystkim wyjść od zdefiniowania jakości za 
pomocą charakteryzujących ją cech. Poziom jakości można 
wyrazić najlepiej poprzez przypisanie cechom jakościowym 
określonych parametrów i wartości. Możliwie najwyższy po-
ziom jakości usługi to taki poziom, który zakład opieki zdro-
wotnej może uzyskać dzięki optymalizacji wszystkich elemen-
tów świadczenia zdrowotnego. 
Optymalizacja poziomu usługi możliwa będzie wówczas, gdy 
dokona się właściwej identyfikacji i optymalizacji procesów 
zarządzania zakładem, a następnie powiąże się elementy sys-
temu z elementami usługi. Dzięki zarządzaniu zależnościami 
możliwe będzie wygenerowanie usługi o określonym, pożąda-
nym poziomie jakościowym. Jednocześnie zagwarantuje to, że 
ów deklarowany poziom będzie poziomem rzeczywistym, 
uzyskiwanym w sposób powtarzalny. 
 
Słowa kluczowe: optymalizacja, usługa zdrowotna, jakość, 
poziom jakości, cecha jakościowa, mierzalność, system zarzą-
dzania. 

Summary  

In the age of a growing competition on the medical service 
market, rapidly growing awareness among the patients, the 
offered level of a healthcare service must be possibly the high-
est, guarantied and  recurrent. Thirst of all the quality must be 
defined by representative group of attributes. The best method 
to formulate the quality level is to connect the quality features 
with particular parameter and its value. The possibly highest 
quality level of a healthcare service is probable to achieve 
when optimizing all of the elements of the healthcare service.  
The healthcare level service optimization can be done only 
then, if the institution will appropriately  identify and optimize 
the most important management processes. Next, it is neces-
sary to link the system elements with the healthcare service 
elements. Thanks to managing of these relationships  it is 
possible to generate specific and desired level service. Also it 
will guarantee that the declared level is the factual level indeed, 
gained recurrently.  
 
 
 
Key words: optimization, healthcare service, quality, quality 
level, quality attribute, measurement, management system. 
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