
 

St
ro

n
a1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku 

 

Pielęgniarstwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów 

Marzec 2012 

  



 

St
ro

n
a2

 

1. Wprowadzenie 

 

 Celem poniższej analizy jest dostarczenie informacji z rynku pracy, które mają pomóc 

w dostosowaniu programów/metod nauczania /efektów kształcenia do wymagań współczesnych 

pracodawców. Uczelnia powinna kształcić absolwentów w takich kierunkach, po których nie będą 

mieli problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie lub samodzielnie stworzyć nowie miejsca pracy. 

Wykształcenie powinno być zdobywane w uczelniach, które posiadają odpowiednią strukturę oraz 

program nauczania odpowiadający wymaganiom stawianych przez dzisiejszych pracodawców. 

Nauczyciele akademicy 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) oraz analizą 

danych (np. oferty pracy z Internetu). Analiza ta zostanie systematycznie uzupełniana o dane 

z monitorowania losów absolwentów i wywiadami z pracodawcami.  

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

wykształcenie, umiejętności – doświadczenie, ale i na kompetencje – cechy osobowościowe 

i psychospołeczne. Przy zatrudnianiu osób w zawodach medycznych pracodawcy zwracają uwagę 

na: umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka - empatia, umiejętność 

nawiązywania kontaktów - komunikatywność oraz uczciwość i lojalność - odpowiedzialność.  

2. Analiza rynku pracy  

 

  W 2010 roku w województwie lubelskim kierunek pielęgniarstwa prowadziły 4 szkoły 

wyższe - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji 

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

oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  

W tabeli 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 

Odsetek 
bezrobotnych w 

stosunku do 
absolwentów 

2008/2009 2009/2010 W dniu 31 

maja 2010 r. 

W dniu 31 

maja 2011 r. 

2008/2009 2009/2010 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 375 363 1 6 0,3 1,7 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Administracji w Zamościu 0 50 0 0 - 0,0 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Papieża Jana Pawła 

II w Białej Podlaskiej 62 100 5 16 8,1 16,0 

Wyższa Szkoła Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie 0 48 0 0 - 0,0 

SUMA 437 561 6 22 1,4 3,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów (rok akademicki 

2009/2010)” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
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Zatrudnienia poszukują nie tylko tegoroczni absolwenci, ale i osoby, które wcześniej ukończyły 

studia. W ciągu I półrocza w 2011 roku, jako osoby bezrobotne zarejestrowało się 

204 pielęgniarek/pielęgniarzy. Długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez zatrudnienia 

przez co najmniej 12 miesięcy było 75 osób1.  

3. Analiza potrzeb pracodawców 

 

 Obecnie największymi problemem pielęgniarek jest brak dobrej organizacji pracy, 

niewłaściwy przydział obowiązków, w tym wymuszanie na pielęgniarkach zadań, które nie są im 

przypisane ustawą oraz niski poziom wiedzy prawnej wśród pielęgniarek – takie zdanie ma 

dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych2. Absolwenci 

pielęgniarstwa powinni znać swój przydział obowiązków i postępować asertywnie w przypadku jego 

naruszenia.  

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

bezpieczeństwo dla tej grupy zawodowej, ale i kary za złamanie zasad wykonywania zawodu3. 

Absolwenci pielęgniarstwa powinni potrafić interpretować ustawę, aby wykonywać swoją pracę 

zgodnie z prawem.  

 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/pielęgniarzy4.   

 

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, 

                                                           
1 Raport  z 2011 roku „Skala bezrobocia rejestrowanego według zawodów i specjalności„ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 
2 http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/zdaniem-pielegniarki-i-poloznej/299656,Nie-mamy-powodow-do-kompleksow--wywiad-z-prezes-NRPiP.html 
3 Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (ustawa weszła w życie z dniem od 1.01.2012) 
4 Raport: „Wymogi rynku pracy w zawodach medycznych oraz możliwości zatrudnieniowe absolwentów szkół medycznych” s.18. 

http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/zdaniem-pielegniarki-i-poloznej/299656,Nie-mamy-powodow-do-kompleksow--wywiad-z-prezes-NRPiP.html


 

St
ro

n
a4

 

 doskonaleniu umiejętności pracy z trudnym pacjentem, 

 asertywnego zachowania rozwiązywania konfliktów w relacji pacjent‐personel medyczny.  

 

Kadra zarządzająca rzadko spotyka się z sytuacjami braku kompetencji ze strony podwładnych, 

jeżeli już ma to miejsce dotyczy najczęściej znajomości przepisów prawa oraz umiejętności 

interpersonalnych tj. porozumiewanie się z pacjentem, rodziną chorego oraz 

współpracownikami. Braki w kompetencjach ściśle medycznych nie zostały podniesione. 

 

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 specjalizacją5: 

 pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,  

 pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego,  

 pielęgniarstwa kardiologicznego,  

 pielęgniarstwa onkologicznego,  

 pielęgniarstwa opieki długoterminowej,  

 pielęgniarstwa opieki paliatywnej,  

 pielęgniarstwa pediatrycznego,  

 pielęgniarstwa ratunkowego. 

 

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

Stanowisko Wymagania Zakres zadań 

Pielęgniarka/pielęgniarz 
w Oddziale Intensywnej 
Terapii 

 Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy 

zawodowej 

 Mile widzialna specjalizacja z anestezjologii 
i intensywnej terapii lub kurs kwalifikacyjny 

 Wykształcenie kierunkowe pielęgniarskie 

 Doświadczenie w pobieraniu krwi 

 Wykonywanie 

zabiegów medycyny 
fizykalnej 

 Przygotowanie 

gabinetu pobrań 

 Pobieranie krwi do 

                                                           
5
 „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu 

opieki zdrowotnej w Polsce” IBC Group Central Europe Holding S.A. 
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 Umiejętność radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach 

 Zdyscyplinowanie i poczucie odpowiedzialności  

 Miła powierzchowność i wysoka kultura osobista 

 Życzliwy stosunek do pacjentów 

 Skrupulatność, dokładność 

 Dbałość o czystość i najwyższe standardy higieny 

 Łatwość w nawiązywaniu kontaktów 

 Koleżeńskość – umiejętność pracy w zespole 

 Dbałość o tworzenie pozytywnego wizerunku 

firmy 

 Brak nałogów 

 Punktualność 

 Chęć niesienia pomocy 

analiz 

 Pobieranie krwi w 
trudnych 
przypadkach 

 

Pielęgniarka/pielęgniarz  Kierunkowe wykształcenie uprawniające do 

wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza; 

 Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe 

w pracy w podstawowej opiece zdrowotnej; 

 Kurs kwalifikacyjny  (ukończony lub w trakcie) 

w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-
rodzinnego, zachowawczego, promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej itp. 

 Szkolenie specjalizacyjne (ukończone lub w 
trakcie) w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, 
pediatrycznego, środowiskowego, 
zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej itp. 

 Dyspozycyjność, punktualność, elastyczność; 

 Życzliwe podejście do pacjenta; 

 Otwartość na nowe wyzwania i pracę z ludźmi; 

 Specjalistyczna opieka 

nad pacjentem przed 
zabiegiem, w trakcie 
oraz po jego 
zakończeniu 
w komorze 
hiperbarycznej 

Pielęgniarka/pielęgniarza  wykształcenie pielęgniarskie i aktualne prawo do 

wykonywania zawodu  

 dodatkowe kwalifikacje w postaci kursu 

kwalifikacyjnego z opieki środowiskowej lub 
opieki długoterminowej - w trakcie lub po 
ukończeniu 

 sumienność, samodzielność i dobra organizacja 
pracy 

 mile widziane specjalizacje 

 wykonywanie zabiegów 

pielęgnacyjno – 
leczniczych 

 przygotowanie chorego 

i jego rodziny do 
samoopieki i samo 
pielęgnacji 

 prowadzenie 
niezbędnej 
dokumentacji 
medycznej 

Pielęgniarka /Pielęgniarz 
do opieki  

nad osobami starszymi 

 Egzaminowana Pielęgniarka /Pielęgniarz do opieki  
nad osobami starszymi 

 

 

 

4. Prognozy 

 Rosnący udział ludzi starszych i starych w naszym społeczeństwie może spowodować 

wzrost zapotrzebowania na pielęgniarki/pielęgniarzy, którzy potrafią sprawować opiekę nad 

osobami starszymi. Zapotrzebowanie na specjalizację opieki długoterminowej będzie 

systematycznie z każdym rokiem rosło.  

 Obecnie osoby pracujące w szpitalach posiadają niską świadomość trendów 

epidemiologicznych. Pielęgniarki nie są zainteresowane szkoleniami z zakresu chorób przewlekłych, 

opieki paliatywnej, inwazyjnych technik leczenia np. chorób układu krążenia, opieki nad pacjentami 

z grupy chorób metabolicznych np. cukrzycą, osteoporozą, a także postępowania przy masowych 



 

St
ro

n
a6

 

zdarzeniach jak katastrofy komunikacyjne oraz klęski żywiołowe. Zakres powyższej wiedzy jest 

jednak coraz bardziej pożądana u pielęgniarek/pielęgniarzy. 

 Obecnie pracujące pielęgniarki nie dostrzegają w potrzeby szkoleń z języków obcych. 

W przyszłości jednak znajomość języków obcych może okazać się bardzo przydatna.  


