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1. Wprowadzenie 
 

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. 
 

Absolwenci kierunku lekarskiego nie mają problemów z zatrudnieniem na Lubelszczyźnie.2 

W 2012 roku była jedna osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. Natomiast w 

roku 2011 jak i 2010 Powiatowe Urzędy Pracy nie odnotowały w swoich rejestrach 

bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie po kierunku lekarskim.  

 

Tabela 1 Liczb absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku lekarskim 

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

Rok akademicki 
2008/2009 

Rok akademicki 
2009/2010 

Rok akademicki 
2010/2011 

W dniu 31.05.2010 W dniu 31.05.2011 W dniu 31.05.2012 

213 267 304 0 0 1 

 

3. Analiza potrzeb pracodawców. 
 

Oferty pracy dla lekarzy, w tym zagraniczne zamieszczane są najczęściej na stronie 

Naczelnej Izby Lekarskiej – www.nil.org.pl/praca oraz na portalu Promedica24 - 

http://lekarze.promedica24.pl/. Oferty pracy zawierają nazwy poszukiwanych 

specjalizacji, wymagane kryteria, rodzaj umowy oraz informację o wynagrodzeniu. 

Najwięcej ogłoszeń o pracę jest dla lekarzy POZ a także o następujących 

specjalizacjach: ortopedia, alergologia, choroby wewnętrzne, reumatologia, psychiatria, 

kardiologia, pediatria, balneologia, diabetologia, ginekologia, neurologia, okulistyka, 

chirurgia ogólna, rodzinna, choroba płuc, onkologia, onkologia dziecięca, medycyna pracy. 

Ponadto pojawiały się ogłoszenia dla lekarzy z następujących specjalizacji, ale już w 

mniejszym natężeniu, niż wyżej wymienione: rehabilitacja medyczna, medycyna 

ratunkowa, anestezjologia, neurochirurgia, medycyna paliatywna, gastroenterologia, 

nefrologia, endokrynologia, radiologia, farmakologia kliniczna, choroby zakaźne, urologia, 

patomorfologia, laryngologia.  

Do pracy za granicą (Niemcy, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania) 

poszukiwani są lekarze chorób wewnętrznych, anestezjolodzy, neurolodzy, chirurdzy 

ogólni i naczyniowi, psychiatrzy w tym dziecięcy, ginekolodzy. Jest także spora ilość ofert 

specjalizacyjnych, głównie z Niemiec.  

Pracodawcy, poza wymaganiami związanymi z daną specjalizacją, doświadczeniem 

zawodowym, posiadanym stopniem specjalizacji, oczekują także komunikatywności, 

umiejętności pracy w zespole, dobrego kontaktu z pacjentem, zaangażowania, 

                                                           
2
 Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 2010/2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

http://www.nil.org.pl/praca%20oraz%20na%20portalu%20Promedica24
http://lekarze.promedica24.pl/


umiejętności obsługiwania specjalistycznych urządzeń medycznych oraz znajomości języka 

angielskiego. 

Według przeprowadzonych badań w 2011 r.3 i 2012 r.4 odnotowano niską ocenę 

przygotowania praktycznego, umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej lekarzy 

uzyskujących tytuł specjalisty. Niezwykle ważne i przydatne dla lekarzy w ich pracy 

zawodowej będą szkolenia: 

 Umiejętności asertywnego zachowania; 

 Radzenia sobie w relacjach pacjent – lekarz (w tym również tzw. „trudny 

pacjent”), lekarz – pracodawca, w relacjach ze współpracownikami i podwładnymi; 

 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; 

 Radzenia sobie ze stresem. 

Lekarze potrzebują także wsparcia ze znajomości prawnych aspektów pracy, w tym 

szczególnie poziom znajomości przepisów regulujących zasady doskonalenia zawodowego 

oraz języka obcego – angielskiego i niemieckiego. Potrzeba znajomości języków obcych 

wynika nie tylko z powodu coraz większej ilości przyjeżdżających osób do Polski z 

zagranicy, ale także jest konieczna w samokształceniu, ponieważ materiały z różnych 

dziedzin medycyny są publikowane w j. angielskim. To pozwala na śledzenie trendów 

występujących w światowej medycynie. 

Według dyrektorów szpitali lekarzom brakuje umiejętności komunikacyjnych: 

 z pacjentem konfliktowym; 

 z rodziną pacjenta; 

 przekazywania informacji, szczególnie trudnych pacjentowi i jego rodzinie; 

Wskazują też na brak staranności i kultury osobistej w kontaktach z pacjentami. Pacjent 

oczekuje od lekarza otrzymania pełnej informacji o stanie zdrowia, natomiast lekarze zbyt 

mało czasu poświęcają na rozmowę. 

 Lekarze powinni także doskonalić umiejętności dotyczące spraw związanych z 

administracją, np. prowadzenie dokumentacji, rozliczeń z NFZ, interpretacji kontraktu 

NFZ, zasad kodowania świadczeń zdrowotnych, znajomość zmieniających się warunków 

realizacji umów z NFZ, formalno prawne aspekty funkcjonowania oddziału. 

Lekarze zapytani w badaniu5 o wskazanie deficytowych specjalizacji, najczęściej 

wskazywali onkologię kliniczną oraz pediatrię. Wśród specjalizacji nadmiarowych 

pojawiły się choroby wewnętrzne. Kardiologię i pediatrię wskazali, jako specjalizacje 

hipotetycznie preferowane, gdyby mieli decydować o wyborze specjalizacji w momencie 

badania. Lekarze pesymistycznie oceniają możliwość uzyskania specjalizacji w 

preferowanej przez siebie dziedzinie. Bariery, jakie napotykają w uzyskaniu tytułu 

specjalisty to przede wszystkim ograniczona liczba miejsc do odbywania specjalizacji, 

konieczność poszukiwania miejsca specjalizacji poza miejscem zamieszkania oraz niskie 

                                                           
3
 Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach 

systemu opieki zdrowotnej w Polsce IBC Group Central Europe Holding S.A.   
4
 Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Skrócona wersja  raportu z badania – wnioski i 

rekomendacje, Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej, PAN Instytut Socjologii i Filozofii 
5
 j.w 



zarobki w tracie odbywania specjalizacji. Jednak dostrzegają szanse wynikające z 

uzyskania specjalizacji: zwiększają się szanse na uzyskanie dodatkowej pracy, wzrasta 

pozycja w środowisku, możliwa jest zmiana pracy na bardziej korzystną a także możliwość 

awansu. 

 Z punktu widzenia dyrekcji ZOZ-ów, specjalizacje, które są najbardziej poszukiwane, to: 

epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia, 

rehabilitacja medyczna, anestezjologia, intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i 

traumatologia narządu ruchu, chirurgia, chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna, 

kardiologia, kardiologia dziecięca, medycyna pracy, medycyna ratunkowa, neurologia 

dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, pediatria, radiologia i diagnostyka 

obrazkowa, radioterapia onkologiczna. Deficyt lekarzy tych specjalności jest spowodowany 

głównie migracjami do Europy Zachodniej, dysproporcjami regionalnymi w świadczeniu 

specjalistycznych usług, występującymi trendami demograficznymi i epidemiologicznymi. 

4. Analiza potrzeb absolwentów 
 

Absolwenci kierunku lekarskiego UM w Lublinie charakteryzują się stosunkowo wysokim 

poziomem aspiracji edukacyjnych. W trakcie studiów dodatkową aktywność podejmowano: 

w Kołach Naukowych, dodatkowych kursach i szkoleniach, organizacjach studenckich.  

 

 

Rysunek 1 Odsetek odpowiedzi na pytanie "Proszę określid, jaką dodatkową aktywnośd podejmował/a Pan/Pani w czasie 
studiów?" [w %] 

Kontynuację nauki po ukończeniu studiów planuje 83 % badanych kierunku lekarskiego I 

Wydziału i 75,9 % absolwentów kierunku lekarskiego II Wydziału. Około 90 % absolwentów 

kierunku lekarskiego obu Wydziałów będzie się specjalizować, natomiast, co trzecia osoba 

planuje podjąć studia trzeciego stopnia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

działalnośd w Kole 

Naukowym 

uczestnictwo w 

kursach/szkoleniach 

działalnośd w organizacjach 

studenckich 

nie prowadziłem/am żadnej 

dodatkowej działalności w 

czasie studiów 

62 

32,4 33,3 

15,7 

60,7 

42 

29,5 
24,1 

kierunek lekarski I wydział kierunek lekarski I Iwydział



Plany zawodowe absolwentów kierunku lekarskiego dotyczą w dużym stopniu prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej. Taki zamiar deklaruje niemal połowa badanych obu 

Wydziałów. Osoby zamierzające szukać pracy stawiają na bezpośredni kontakt z 

pracodawcą. Połowa zamierza szukać pracy za pośrednictwem Internetu, a co trzecia za 

pośrednictwem ogłoszeń w prasie. Nieformalne źródła informacji w postaci znajomości 

zamierza wykorzystać niewiele ponad 20% absolwentów. Pośrednictwo urzędu pracy bierze 

pod uwagę niewiele ponad 8% absolwentów. 

 

Rysunek 2 Odsetek odpowiedzi na pytanie: „W  jaki sposób będzie Pan/Pani szukał/a pracy?"  

Od pracodawców absolwenci kierunku lekarskiego oczekują przede wszystkim 

satysfakcjonujących zarobków, możliwości dokształcania się (ponad 90% absolwentów) oraz 

stałej umowy o pracę (ponad 80% badanych). Elastyczny czas pracy był ważny, dla co 

drugiej badanej osoby. Szybki awans, jako ważny wskazał co czwarty absolwent kierunku 

lekarskiego.  

 

Rysunek 3 Oczekiwania absolwentów kierunku lekarskiego wobec pracodawców (w %) 

Absolwenci kierunku Lekarskiego w większości przeciętnie oceniają rozwój Lubelszczyzny 

w sektorze usług medycznych. Co trzecia osoba uważa, że jest on wysoki. Jedynie co 
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dziesiąta osoba uważa, że może mieć problemy ze znalezieniem pracy w wyuczonym 

zawodzie. Połowa badanych natomiast nie przewiduje żadnych problemów w znalezieniu 

pracy i jest to uzasadnione, ponieważ wśród absolwentów kierunku Lekarskiego poziom 

bezrobocia jest nikły. W 202 r. w ewidencji WUP w Lublinie odnotowano tylko jedną 

zarejestrowaną osobę po tym kierunku studiów. 

W celu znalezienia zatrudnienia absolwenci w zdecydowanej większości są gotowi podjąć 

dalszą edukację, zmienić miejsce zamieszkania, nawet położone w innym województwie. 

Ponad 60% badanych zdecydowałoby się wyjechać poza granice kraju. Na podjęcie pracy 

zdecydowałoby się 13% absolwentów kierunku lekarskiego z I Wydziału i 21% z II Wydziału.  

5. Specjalizacje priorytetowe  
 

W Polsce brakuje lekarzy tzw. wąskich specjalności. Mimo, że od 1 stycznia 2013 r. w życie 

weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin 

medycyny, nadal nie cieszą się one dużą popularnością. Wybór specjalizacji to nie tylko 

kwestie finansowe w czasie stażu, ale przede wszystkim jaki to będzie rodzaj pracy – 

stopień odpowiedzialności, poziom stresu, wynagrodzenie.  

Patomorfologia i radiologia, to specjalizacje o największych brakach kadrowych i to w 

całej Europie. Pod względem geriatrii mamy dziesięciokrotnie mniej tych specjalistów niż 

średnia unijna. W Polsce specjalnością bardziej uniwersalną jest interna. Geriatra nie jest 

internistą, ale internista jest też geriatrą. Dlatego to interniści zajmują się starszymi 

pacjentami, aby braki kadrowe były jak najmniej odczuwalne. 6 

Na liście Ministerstwa znalazły się następujące specjalizacje: 

1) anestezjologia i intensywna terapia; 
2) chirurgia onkologiczna; 
3) geriatria; 
4) ginekologia onkologiczna; 
5) hematologia; 
6) medycyna ratunkowa; 
7) medycyna rodzinna; 
8) neonatologia; 
9) neurologia dziecięca; 
10) onkologia kliniczna; 
11) onkologia i hematologia dziecięca; 
12) patomorfologia; 
13) pediatria; 
14) psychiatria dzieci i młodzieży; 
15) radioterapia onkologiczna; 
16) stomatologia dziecięca. 
 

Z wykazu dziedzin medycyny uznanych za priorytetowe usunięte zostały: 

                                                           
6
 Deficytowe specjalizacje: problem całej Europy, http://www.rynekaptek.pl/doniesienia-medyczne/deficytowe-specjalizacje-problem-

calej-europy,4049.html 



Epidemiologia, kardiologia dziecięca, medycyna pracy, ortopedia i traumatologia narządu 

ruchu, radiologia i diagnostyka obrazowa oraz rehabilitacja medyczna. Dodano natomiast 

psychiatrię dziecięcą i młodzieży oraz hematologię dziecięcą. 

Psychiatria dziecięca i młodzieży włączona została do listy priorytetowych dziedzin  

z powodu braku specjalistów w tej dziedzinie. Liczba lekarzy w trakcie tej specjalizacji na 

dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 115 osób. Rysunek nr 4 przedstawia liczbę specjalistów 

wykonujących ten zawód. Od roku 2008 liczba psychiatrów dziecięcych i młodzieżowych 

niewiele się zwiększyła. Konsekwencją tego jest odsyłanie dzieci z zaburzeniami 

psychicznymi na oddziały inne niż „psychiatryczne dziecięce”, często znajdujące się poza 

województwem, co narusza prawa tych osób do zagwarantowanego leczenia. Dodatkowym 

argumentem za umieszczeniem tej specjalizacji na liście priorytetowych jest określenie w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego zalecanych wskaźników dostępności w psychiatrycznej 

opiece zdrowotnej, których osiągnięcie będzie możliwe dopiero przy dwukrotnym 

zwiększeniu aktualnej liczby specjalistów. 7  

 

Rysunek 4 Liczba specjalistów psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej wykonujących zawód stan na 31 grudnia 

Zarówno w opiece ambulatoryjnej jak i stacjonarnej przez 18 lat wskaźnik osób leczonych 

z powodu uzależnień, łącznie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, sukcesywnie 

wzrasta. Szczególnie niepokojący jest wzrost uzależnień wśród dzieci i młodzieży.8  

Włączenie hematologii do wykazu specjalizacji priorytetowych wynika z tego, że oddziały 

hematologiczne należą do najbardziej obłożonych w Polsce. Zgodnie ze sprawozdaniem 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii liczba specjalistów w tej dziedzinie 

wacha się w poszczególnych województwach od 1 na 250 000 do 1 na 100 000.9 

Poniższa tabela prezentuje wskaźniki dla dziedzin medycyny, które znalazły się w katalogu 

specjalizacji priorytetowych: 

                                                           
7
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/18993/85884/dokument59592.pdf?lastUpdateDay=05.06.13&lastUpdateHour=09%3A2

9&userLogged=false&date=%C5%9Broda%2C+5+czerwiec+2013, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. w sprawie 
określenia priorytetowych dziedzin medycyny. 
8
 http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/du/2011/24/128_1.pdf 

9
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/18993/85884/dokument59592.pdf?lastUpdateDay=05.06.13&lastUpdateHour=09%3A29&userLogg

ed=false&date=%C5%9Broda%2C+5+czerwiec+2013, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych 
dziedzin medycyny. 
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Wyszczególnienie 

Liczba specjalistów 

wykonujących zawód stan na 

31. XII 

Liczba lekarzy 

na 100. 000 

mieszkańców 

Liczba lekarzy 

w trakcie 

specjalizacji 

na dzień 31.XII 

Lp. Specjalizacja 2008 2009 2010 2011 2010 2011 2011 

1 
Anestezjologia i 

Intensywna Terapia 
4 216 4 365 4 444 4 546 11,63 11,81 1413 

2 
Chirurgia 

onkologiczna 
485 513 531 578 1,39 1,5 153 

3 Geriatria 201 220 235 254 0,62 0,66 68 

4 
Ginekologia 

onkologiczna 
66 82 93 122 0,24 0,32 116 

5 Hematologia 252 271 293 310 0,77 81 130 

6 
Medycyna 

ratunkowa 
535 578 646 719 1,69 1,87 481 

7 Medycyna rodzinna 9 148 9 484 9 644 9 824 25,25 25,53 1541 

8 Neonatologia 1 196 1 227 1 253 1 283 3,28 3,33 278 

9 
Neurologia 

dziecięca 
373 372 378 386 0,99 1 0 

10 

Onkologia i 

hematologia 

dziecięca 

107 124 130 140 0,34 0,36 46 

11 Onkologia kliniczna 444 490 517 541 1,35 1,41 414 

12 Patomorfologia 497 499 513 516 1,34 1,34 111 

13 Pediatria 6 365 6 432 6 454 6 519 16,9 16,94 1556 

14 
Psychiatria dzieci i 

młodzieży 
215 215 223 238 0,58 0,62 114 

15 
Radioterapia 

onkologiczna 
442 455 467 494 1,22 1,28 172 

16 
Stomatologia 

dziecięca 
463 460 442 465 1,16 1,21 116 

 

Brakuje także lekarzy epidemiologów, anestezjologów, nefrologów, endokrynologów, 

okulistów, psychiatrów, reumatologów, neurologów, radioterapeutów, neonatologów. Trzy 

najważniejsze przyczyny braku specjalistów w kraju to zbyt mała liczba lekarzy wynikająca 

z ograniczeń systemu ich szkolenia, niewystarczająca liczba miejsc rezydenckich, co 

przekłada się na braki poszczególnych specjalistów i odpływ polskich lekarzy za granicę. 

Braki kadrowe dyrektorzy szpitali próbują wypełniać specjalistami zza granicy. Nie można 

liczyć, że obcokrajowcy uzupełnią braki kadrowe w naszych lecznicach. Z Polski wyjechało 



ok. 8 tys. lekarzy (do końca 2011r.), a do naszego kraju przyjechało zaledwie ponad 400. 

Jednak często obcokrajowców zniechęcają zawiłe procedury obejmujące nostryfikację 

dyplomu, uzyskanie prawa wykonywania zawodu, odbycie stażu czy egzamin językowy. 

Czasem taki proces trwa nawet kilka lat. Lekarskie zarobki nie są atrakcyjne w porównaniu 

z kosztami utrzymania w Polsce.10  
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 Lekarze deficytowych specjalizacji podbijają stawki, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Lekarze-

deficytowych-specjalizacji-podbijaja-stawki,122954,1.html 


