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1. Cel i przedmiot badania. 
 

1 czerwca 2004r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 99, poz 1001) 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera 

pojęcia "absolwent". W związku z powyższym od czerwca 2004r. w danych dotyczących 

zarejestrowanych bezrobotnych, absolwenci nie są wykazywani. 

Absolwent szkoły wyższej to osoba, która uzyskała dyplom stwierdzający ukończenie 

studiów wyższych i - po obronie pracy - uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach 

magisterskich jednolitych lub drugiego stopnia/uzupełniających), inżyniera lub licencjata 

(po studiach pierwszego stopnia/zawodowych). Pojęcie stosowane w badaniach 

statystycznych statystyki publicznej GUS 

Celem poniższej analizy jest dostarczenie informacji z rynku pracy, który ma pomóc  

w dostosowaniu programów/metod nauczania/efektów kształcenia do wymagań 

współczesnych pracodawców. Uczelnia powinna kształcić ludzi w takich kierunkach, po 

których absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy czy też samodzielnie 

stworzyć nowe miejsca pracy. Wykształcenie powinno być zdobywane na uczelniach które 

posiadają odpowiednią strukturę oraz program nauczania odpowiadający wymaganiom 

stawianych przez dzisiejszych pracodawców. Nauczyciele akademiccy w procesie nauczania 

powinni bazować na aktualnych programach nauczania. 

Analiza potrzeb pracodawców z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów z 

danego kierunku została przeprowadzona za pomocą danych zastanych (np. raporty, 

zestawienia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, artykuły, dane z wcześniejszych badań 

absolwentów). 

Pracodawcy coraz częściej przy wyborze pracownika zwracają uwagę nie tylko na wiedzę – 

wykształcenie, umiejętności – doświadczenie, ale i na kompetencje – samoorganizacyjne, 

interpersonalne i zawodowe.1 Przy zatrudnianiu w zawodach medycznych pracodawcy 

zwracają uwagę na: umiejętność słuchania, wczuwania się w problemy i sytuację 

zdrowotną pacjentów, skupienia uwagi na pacjencie, wzbudzania zaufania. Oprócz tego 

oczekuje się od kandydatów wrażliwości na cierpienie chorych, zdolności tworzenia 

atmosfery intymności i poszanowania praw oraz godności pacjenta, życzliwości, 

uczciwości, rzetelności oraz przestrzegania zasad etyki. 

                                                           
1 Pracodawcy o rynku pracy Na podstawie badao zrealizowanych w 2012 roku 

w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Marcin Kocór, Anna Strzebooska, Monika Dawid–Sawicka 



2. Analiza rynku pracy. 

Według danych statystycznych stan pielęgniarek zatrudnionych w publicznych zakładach 

opieki zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2011 r. na Lubelszczyźnie wynosił 8900, wskaźnik 

pielegniarek zatrudnionych na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 41 (stan na 31 grudnia 2011 

r.).2  

Obecnie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w Polsce kształcenie prowadzą 72 

uczelnie, przy stale rosnącej liczbie absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa na studiach 

I i II stopnia, z tego 62 uczelnie pomyślnie zakończyły rekrutację w 2012 r., umożliwiając 

rozpoczęcie kształcenia na poziomie licencjackim 4279 studentom w zawodzie pielęgniarki 

i 978 w zawodzie położnej. Jednocześnie studia magisterskie podjęło 2926 pielęgniarek i 

642 położne.3 

W 2011 r. w województwie lubelskim kierunek pielęgniarstwa prowadziły 4 uczelnie – 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w 

Zamościu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W rankingu szkół wyższych 

według poziomu bezrobocia rok akademicki 2010/2011 nie znalazła się Wyższa Szkoła 

Zarzadzania i Administracji w Zamościu. W roku akademicki 2009/2010 WSZiA opuściło 50 

absolwentów pielęgniarstwa. Szkoła prowadzi studia pomostowe na kierunku 

pielęgniarstwo. 

W tabeli nr 1 zamieszczono informacje na temat liczby absolwentów oraz 

zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów z podziałem na każdą szkołę wyższą. 

Tabela 1 Rozkład liczby absolwentów oraz zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów po kierunku pielęgniarstwa ze 
szkół wyższych na terenie województwa lubelskiego. 

 Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 
W dniu 31 
maj 2010 r. 

W dniu 31 
maja 2011 r. 

W dniu 31 
maja 2012 r. 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 375 363 414 1 6 8 

Wyższa Szkoła Humanistyczno -  
Ekonomiczna w Zamościu 

0 50 190 0 0 0 

Paostwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej 

62 100 162 5 16 7 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie 

0 48 281 0 0 8 

RAZEM 437 561 1047 6 22 23 

 

                                                           
2
 Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2012 r. 

3
 http://sejmometr.pl/sejm_interpelacje/15147?t=32572 Interpelacja nr 12165 w sprawie prognozowanego spadku liczby pielęgniarek i 

położnych 

http://sejmometr.pl/sejm_interpelacje/15147?t=32572


Badania dotyczące zasobów kadrowych pielęgniarek pokazują, że od roku 2010 następuje 

systematyczny wzrost niedoboru położnych, gdyż liczba pielęgniarek wchodzących do 

systemu opieki zdrowotnej nie jest tożsama z szacowaną liczbą odchodzących na 

emeryturę.  

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Obecnie pielęgniarka to samodzielny profesjonalista w zakresie pielęgnowania, wykonuje 

wiele zadań zawodowych, ponosi za nie odpowiedzialność, jest partnerem w zespołach 

interdyscyplinarnych, podejmuje działania na rzecz podnoszenia jakości i efektywności 

oferowanej opieki. Z uwagi na szeroki zakres świadczeń medycznych, jakie wykonuje, 

niezbędne jest podejmowanie przez nią ustawicznego doskonalenia zawodowego, które ma 

w dużym stopniu przełożenie na wzrost jakości świadczonych usług zdrowotnych. 

Pielęgniarka ma do tego prawo, ale jest to również jej obowiązek. Ustawa o zawodach 

pielęgniarki i położnej z dn. 15 lipca 2011 r. w art.61. ust.1 i 2 stanowią: pielęgniarka i 

położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych 

oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego 

oraz w ramach studiów podyplomowych w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie 

zdrowia. Treści art. 61 nowej ustawy informują, że pielęgniarka i położna zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę odbywa kształcenie podyplomowe na swój wniosek, na 

podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania do organizatora kształcenia 

podyplomowego pielęgniarek i położnych lub bez skierowania, na podstawie umowy 

zawartej z organizatorem kształcenia.4 

Zgodnie z ustawą od 2012 roku pielęgniarki są funkcjonariuszami publicznymi. Ustawa to 

bezpieczeństwo dla tej grupy zawodowej, ale i kary za złamanie zasad wykonywania 

zawodu.5 Absolwenci pielęgniarstwa powinni potrafić interpretować ustawę, aby 

wykonywać swoją pracę zgodnie z prawem.  

Problemy, jakie w swojej pracy zawodowej napotykają pielęgniarki, to m.in.: 

 problem nieadekwatnych do rzeczywistości aktów prawnych, które wymagają 

poprawek, jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 

samodzielnie bez zlecenia lekarskiego oraz niedawno wprowadzone w życie, nic nie 

wnoszące, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 

podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami; 

 problem braku tworzenia i realizacji indywidualnych ścieżek kariery zawodowej 

brak autentycznego dialogu na tematy aspiracji zawodowych; brak jasno 

określonych zasad awansowania na stanowiska pielęgniarskie; brak 

wyszczególnienia wymogów kwalifikacyjnych (w tym prawnych) w zakresie 

                                                           
4
 „Zadania kadry kierowniczej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych” Aleksandra Śnieg wiceprezes NRIP, 

Konferencja Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa „ Zarządzanie podmiotem leczniczym w świetle wymogów współczesnej 
kompleksowej opieki medycznej” 20-22.04.2012 r. 
5
 Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (ustawa weszła w życie z dniem od 1.01.2012) 



obowiązków pracowniczych; brak związku pomiędzy podniesieniem kwalifikacji 

zawodowych a zmianą zakresu obowiązków, pełnionymi funkcjami i wzrostem 

wynagrodzenia; zwiększanie zakresu obowiązków bez wzrostu wynagrodzenia; 

niewykorzystywanie, a nawet tłumienie twórczego i edukacyjnego potencjału 

pracowników; 

 problemy związane z wadliwym procesem adaptacji zawodowej - brak tworzenia i 

stosowania programów adaptacji zawodowej, brak wyodrębnienia dodatkowo 

płatnej funkcji mentora, brak wsparcia ze strony starszych stażem pielęgniarek. 

Konsekwencje odczuwalnych trudności na początku pracy skutkują przekonaniem o 

niewystarczającym praktycznym i teoretycznym przygotowaniu do wykonywania 

zawodu, decyzją o zmianie miejsca pracy, poczuciem niespełnienia w pracy i 

brakiem satysfakcji zawodowej, co może powodować wzrost fluktuacji kadr, 

osłabiać motywację młodych pielęgniarek do pracy, a w końcu obniżać jakość 

opieki;6 

Podobne zdanie ma dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych.7 

Dla pracodawcy najważniejsze w pracy pielęgniarki jest realizowanie funkcji opiekuńczej i 

pielęgnacyjnej pacjenta oraz postrzeganie w działaniach zawodowych pacjenta jako 

niepowtarzalnej jednostki. Ważne jest, aby pielęgniarka/pielęgniarz potrafiła 

dokumentować swoje działania. Istotne jest, aby osoby pracujące na tym stanowisku 

wykorzystywały proces pielęgnowania jako podstawową metodę organizacji pracy. 

Pielęgniarka/pielęgniarz powinien potrafić realizować funkcje rehabilitacyjne. Cenioną 

cechą jest umiejętność zarządzania pracą własną, współpracowników i personelu 

pomocniczego. Dodatkowo absolwent pielęgniarstwa powinien realizować funkcję 

profilaktyczną i realizować funkcje promowania zdrowia. Mniej ważne jest dla 

pracodawców wykorzystywanie wiedzy dotyczącej m. in. budowy i funkcjonowania 

organizmu człowieka, mechanizmów zmian patologicznych, przyczyn ich występowania 

oraz realizacja funkcji terapeutycznych. Zdecydowanie najmniejszą ocenę przydatności w 

pracy ma realizowanie funkcji naukowo-badawczych przez pielęgniarki/pielęgniarzy8 

Pielęgniarki chciałyby zwiększyć swoją wiedzę/umiejętności z zakresu: 

 leczenia ran, 

 resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, 

 pielęgniarstwa ratunkowego, 

 pielęgniarstwa chirurgicznego. 

Pielęgniarki chciałyby zwiększyć swoje kompetencje z zakresu: 

 sposobów radzenia sobie ze stresem, 

 przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, 

 doskonaleniu umiejętności pracy z trudnym pacjentem, 

                                                           
6
 http://biznurse.pl/relacje-z-konferencji/relacja-z-konferencji-problemy-wspolczesnego-pielegniarstwaRelacja z Konferencji „Problemy 

współczesnego pielęgniarstwa”, mgr Monika Kulig 
7
 http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/zdaniem-pielegniarki-i-poloznej/299656,Nie-mamy-powodow-do-kompleksow--wywiad-z-prezes-

NRPiP.html 
8
 Raport: „Wymogi rynku pracy w zawodach medycznych oraz możliwości zatrudnieniowe absolwentów szkół medycznych” s.18. 



 asertywnego zachowania rozwiązywania konfliktów w relacji pacjent‐personel 

medyczny. 

Jednak, jak wskazują badania, pomimo tego, że położne nie mają problemu z 

wyszukiwaniem szkoleń, to pojawiają się czynniki obniżające motywacje do podejmowania 

doskonalenia zawodowego. Należą do nich głównie nadmierne koszty kształcenia, 

zazwyczaj  niewspółmierne do wynagrodzenia, brak motywacji finansowej po ukończeniu 

szkolenia, brak szans na awans, długi czas danej formy szkolenia, utrudnienia ze strony 

kadry kierowniczej, brak czasu, brak urlopów szkoleniowych. 9 

Pielęgniarkom, zdaniem dyrektorów oraz ordynatorów, brakuje umiejętności 

komunikacyjnych w relacji pielęgniarka‐pacjent lub pielęgniarka‐rodzina chorego. Zdarzają 

się też problemy z obsługą sprzętu oraz problemy merytoryczne – nieznajomość tematu 

(brak wiedzy medycznej) lub brak umiejętności wykorzystania tej wiedzy (najczęściej w 

sytuacjach nietypowych, nagłych i stresowanych. Uwagi dotyczą również współpracy z 

lekarzami oraz znajomości prawa. Warto zatem zwrócić uwagę na procesie nauczania na 

doskonalenie umiejętności zawodowe; wykonywanie czynności medycznych np. z zakresu 

obsługi EKG; doskonalenia w zakresie komunikacji z pacjentem, zmiany nastawienia do 

pacjenta. Znajomość prawa medycznego oraz przestrzeganie praw pacjenta są ważnymi 

tematami, które absolwent pielęgniarstwa powinien znać i potrafić go interpretować. 

W relacjach personelu medycznego brakuje umiejętności pracy w zespole, co rodzi czasami 

konflikty miedzy personelem, natomiast brak umiejętności negocjacji czasami kończy się 

nieporozumieniami na linii pracodawca-pracownik. Brak asertywności pielęgniarek 

powoduje, że narastają konflikty między pacjentkami.  

Obecnie na rynku pracy poszukiwane są osoby z pielęgniarstwa ze specjalizacją: 

 pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 

 pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, 

 pielęgniarstwa kardiologicznego, 

 pielęgniarstwa onkologicznego, 

 pielęgniarstwa opieki długoterminowej, 

 pielęgniarstwa opieki paliatywnej, 

 pielęgniarstwa pediatrycznego, 

 pielęgniarstwa ratunkowego.10 

głównie za granicą kraju (Wielka Brytania, Niemcy). 

 

 

                                                           
9
 „Zadania kadry kierowniczej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych” Aleksandra Śnieg wiceprezes NRIP, 

Konferencja Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa „ Zarządzanie podmiotem leczniczym w świetle wymogów współczesnej 
kompleksowej opieki medycznej” 20-22.04.2012 r. 
10

 „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki 

zdrowotnej w Polsce” IBC Group Central Europe Holding S.A. 



Tabela 2 Wymagania i zakres zadao dla pielęgniarzy/pielęgniarek na podstawie ofert pracy. 

STANOWISKO WYMAGANIA ZAKRES ZADAŃ 

Pielęgniarka/Pielęgniarz 

 Kierunkowe wykształcenie 
uprawniające do 
wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza lub 
w trakcie studiów zaocznych;  

 Życzliwe podejście do 
pacjenta;  

 Otwartość na nowe wyzwania 
i pracę z ludźmi; 

 Dyspozycyjność, 
punktualność, elastyczność;  

Obsługa komputera w zakresie 
podstawowym;  

 Doświadczenie zawodowe 

 

Pielęgniarka/Pielęgniarz do 
długoterminowej opieki 

domowej 

 wykształcenie pielęgniarskie, 
 co najmniej 2-letni staż 
pracy w opiece w środowisku 
domowym lub w domu 
pomocy społecznej, 
 umiejętność samodzielnego 
podejmowania decyzji, dobra 
organizacja pracy, 
rzetelność, 
 gotowość do odbycia na koszt 
pracodawcy niezbędnego 
kursu kwalifikacyjnego (jeśli 
kandydatka/kandydat go nie 
posiada) 
 ukończony kurs 
kwalifikacyjny bądź 
specjalizacja w dziedzinie 
pielęgniarstwa 
środowiskowego / przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych 
/ długoterminowego / 
zachowawczego / rodzinnego 
/ pediatrycznego / 
geriatrycznego / 
paliatywnego, 
 prawo jazdy kategorii B i 
posiadany samochód 
osobowy. 

 wykonywanie zabiegów 
pielęgniarskich w 
warunkach domowych 
pacjenta, 
 przygotowanie chorego i 
jego rodziny do 
samoopieki, 
 prowadzenie niezbędnej 
dokumentacji 
medycznej. 

 

Pielęgniarka – badania 
kliniczne  

 wykształcenie pielęgniarskie 
 doświadczenie przy 
projektach z badań 
klinicznych 
 minimum roczne 
doświadczenie w pracy w 
przychodni 
 bardzo dobre umiejętności 
organizacyjne 

 realizowanie zabiegów 
pielęgniarskich zgodnie 
ze wskazaniami lekarza 
 przygotowanie i nadzór 
nad dokumentacją 
medyczną pacjenta 
 współpraca z monitorami 
badań linicznych 



 optymizm, uśmiech i chęć 
niesienia pomocy 
 mile widziana znajomość 
języka angielskiego 

Pielęgniarka – diagnostyka 
obrazowa 

 dyplom ukończenia 
studiów/szkoły 
policealnej/średniej na 
kierunku pielęgniarstwo  
 minimum dwa lata 
doświadczenia na stanowisku 
pielęgniarskim w gabinecie 
diagnostyki obrazowej 
 umiejętność i uprawnienia do 
wykonywania następujących 
badań: KTG, EKG, 
spirometria, densytometria, 
EEG, EMG, audiometria, 
holter EKG, holter RR  
 umiejętność pracy z 
komputerem 

 praca w gabinecie 
diagnostycznym 

Pielęgniarka medycyny 
Paliatywnej 

 specjalizacja z medycyny 
paliatywnej 
 komunikatywność 
 nastawienie na pacjenta 
 punktualność 
 umiejętność organizacji 
pracy 
 zaangażowanie 

 zgodnie ze specyfikacją 
NFZ dotyczącą danego 
zakresu 
 praca w hospicjum 
domowym dla dorosłych –
wizyty domowe 
 godziny pracy 
dobrowolnie ustalane 
przez lekarza i 
pielęgniarkę 

Pielęgniarka – oddział 
psychiatryczny 

 specjalizacja psychiatryczna 
 min. 1 rok doświadczenia 
 pracowitość 
 umiejętność budowania 
właściwych relacji z 
pacjentem i personelem 
 umiejętność pracy w zespole 
 

 pielęgnowanie pacjentów 
według obowiązujących 
standardów 
 planowanie i realizacja 
opieki indywidualnego 
pacjenta wspólnie z 
rodziną i zespołem 
terapeutycznym 
 prowadzenie 
dokumentacji 
pielęgniarskiej 
powierzonych pacjentów 
 pobieranie materiałów do 
badań diagnostycznych, 
przygotowywanie 
pacjenta do badań 
 udział w psychoterapii, 
współdziałanie w terapii 
zajęciowej 
 prowadzenie działalności 
informacyjnej i 
edukacyjnej wśród 
pacjentów i ich rodzin 
 organizowanie czasu 



wolnego pacjenta w 
czasie pobytu na oddziale 
 podejmowanie działań na 
rzecz promocji, 
prewencji i profilaktyki 
zdrowia psychicznego 

4. Prognozy 
 

Od wielu lat analitycy ochrony zdrowia wskazują na systematycznie rosnące 

zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od 

roku 2010 szacuje się systematycznie rosnący niedobór pielęgniarek. Liczba pielęgniarek 

rozpoczynających pracę zawodową do roku 2020 oszacowana została W latach 2010 – 2020 

szacuje się, iż 80 814 pielęgniarek przejdzie na emeryturę, a tylko 19 954 pielęgniarek 

podejmie pracę w zawodzie, co wskazuje na brak w systemie ochrony zdrowia w roku 2020 

– 60 860 pielęgniarek.11 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce do roku 2020, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, 

czerwiec 2010 r. 


