
424 Marta Ziólkowska 

na podstawie doświadczenia wyniesionego z zarządzania placówkami własnymi. 

Praca nad indywidualnymi rozwiązaniami operacyjnymi, a przede wszystkim nad 

wizerunkiem i treścią marki, która pozytywnie oddziałuje na relacje z pacjentami 

w sieciach własnych, stanowią podstawę do wypracowywania ofert franczyzy, które 

mogą odnieść rynkowy sukces. Istotne znaczenie dla powiązań franczyzowych 

w rynku farmaceutycznym ma także kreowanie i implementowanie innowacji tak, 

by sprostać narastającej na rynku konkurencji. 
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Problematyka emigracji średniego personelu 
medycznego w aspekcie zarządzania zasobami 
ludzkimi w polskim systemie ochrony zdrowia 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich systemach opieki zdrowotnej stało 
się zagadnieniem wymagającym szczególnej troski polityków i decydentów z dzie

dziny zdrowia w Polsce. Spadek wskaźników zatrudnienia we wszystkich grupach 
zawodów medycznych, niski wskaźnik zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek na 1 O tys. 
mieszkańców, narastające niezadowolenie i niska satysfakcja zawodowa, a także 
zjawisko migracji kadry medycznej stawia Polskę przez zagrożeniem niedoborów 

kadrowych w opiece zdrowotnej1• 

Ze względu na specyfikę działalności leczniczej, zasoby kadrowe stanowią filar 

prawidłowego i skutecznego działania całego systemu opieki zdrowotnej kraju, dlatego 
niedobory kadry medycznej mogą ujemnie wpłynąć na jakość oferowanych usług 

zdrowotnych. Jak wynika z raportu NIK opublikowanego w lipcu 201 O r„ niedobory 
kadry medycznej w niektórych ośrodkach leczniczych doprowadziły do sytuacji, 
Vf której na skutek braków zasobów pracowników ochrony zdrowia niemożliwe było 

pełne wykorzystanie przez szpitale posiadanych możliwości udzielania świadczeń. 

Oznaczało to, że w 13% badanych szpitali niewystarczająca liczba lekarzy specja

listów i pielęgniarek stała się przyczyną ograniczenia w dostępie do leczenia. Jak 
wynika z raportu, działania podejmowane przez dyrekcje szpitali, zmierzające do 

uzupełniania istniejących braków, były bezskuteczne. Jedną z przyczyn wymienio
nych w opracowaniu NIK stanowił brak specjalistów na rynku pracy. Przykładem 

drastycznego ograniczenia w leczeniu pacjentów na skutek niedoboru pracowników 

opieki zdrowotnej był ZOZ MSWiA w Białymstoku, gdzie pomimo dobrego wyposa

żenia i wystarczającej liczby sal operacyjnych z powodu braku anestezjologów pracę 
na bloku operacyjnym ograniczono do 2-3 dni w tygodniu2. 

1 M. Dobska, K. Rogozii\ski, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN; Warszawa 
2008, s. 317; ). Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa 2009. 

2 Infonnac;a o wynikach kontroli dost�pności wybranych świadcze1i opieki zdrowotnej, Najwyższa 
lzba Kontroli, Departament pracy, spraw socjalnych i zdrowia, Warszawa 2010, s. l9. 

Wyrozębska A., Wyrozębski P., Problematyka emigracji średniego personelu 
medycznego w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w polskim systemie ochrony 
zdrowia [w] Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, pr. 
zb., red. M. Czerwonka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
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Pielęgniarki i położne to grupa, która szczególnie źle ocenia swoją sytuację za

wodową (małe wynagrodzenie, trudne warunki pracy). Liczne akcje protestacyjne 

świadczą o bardzo niskiej ocenie pozycji tej grupy zawodowej zarówno w zakładzie 
pracy, jak i na rynku pracy. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w spadku zaintere
sowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki i położnej. Z danych Departamentu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wynika, że nabór do szkół 
kształcących pielęgniarki i położne w ostatnich 10 latach zmniejszył się dziesięcio
krotnie. Oznacza to, że w Polsce liczba absolwentów w zawodzie pielęgniarki jest 

zbliżona do liczby absolwentów na kierunkach lekarskich, podczas gdy w innych 

krajach Unii Europejskiej kształci się ich 2-3-krotnie więcej niż lekarzy3. Spadek 
zainteresowania kształceniem na kierunkach pielęgniarskich bezpośrednio przełożył 
się na liczbę aktywnych zawodowo pielęgniarek, która w Polsce jest jedną z najniż
szych notowanych w krajach Unii Europejskiej. 

Niewątpliwie wpływ na niedobory wśród pielęgniarek ma także zjawisko emigracji 
średniego personelu medycznego. 

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, migracja personelu 
medycznego monitorowana jest przez rejestrację liczby wydawanych zaświadczeń 
o kwalifikacjach zawodowych w celu podjęcia pracy w krajach UE. Liczba wydanych 
zaświadczeń nie jest jednak jednoznaczna z liczbą osób, które faktycznie wyjechały 

z Polski. Dane te dają wyłącznie ogólny pogląd na temat tego, ilu pracowników 
służby zdrowia bierze pod uwagę przeniesienie się do innego kraju'. Znaczna część 
lekarzy pobiera zaświadczenia do pracy za granicą na czas określony, np. na trzy 
miesiące. Znane są także praktyki zawierania umów z czterema lekarzami na rok, 
po trzy miesiące z każdym z nich. Wówczas jeden lekarz po trzech miesiącach pracy 
za granicą wraca do kraju, następny wyjeżdża i pracuje na tym samym stanowisku5• 
W części zachodniej Polski (w szczególności w województwie zachodniopomorsldm) 
popularne są formy zatrudnienia na weekendy. Natomiast w środowisku pielęgniarek 
obserwowane jest zjawisko migracji do pracy bez pobierania zaświadczeń (na przy
kład praca w domach opieki społecznej w okresie urlopu bezpłatnego uzyskanego 
w macierzystym zakładzie pracy). W statystykach nie zostały także ujęte osoby, które 
poszukują zatrudnienia poza krajami członkowskimi UE, jak również takie, od któ-

' A. Domagała, Problemy placowe i emigracja zarobkowa polskie/i lekarzy i pielęgniarek, „Zeszyty 
Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2006, nr 4(2), Instytut Zdrowia Publicz
nego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ CM, s. 56. 

•1 Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie, 
Bruksel a 2008, s. 13. 

; A. Monkos, Lekarze wciąż chętnie wyjeżdża;ą do pracy za granicą. Ale tylko na kilka miesięcy, 
"Dziennik Gazeta Prawna" ! 5.04.20!0; j. Buchan, International Recruitrnent of Nurses: Policy and Practice 
in tlie United Kingdom, "HealthResearch and Educational Trust" 2007, nr 10(1111), s. 1321-1335. 
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rych pracodawcy nie wymagają zaświadczeń6. Dane dotyczące liczby emigrujących pracowników ochrony zdrowia oparte jedynie na liczbie wydawanych zaświadczeń nie dają zatem pełnego obrazu skali zjawiska. 
W okresie od maja 2004 do końca 2007 r. o zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe wystąpiło łącznie 9901 pielęgniarek i położnych. Natomiast już w kolejnych latach, również w grupie średniego personelu medycznego, dało się zauważyć znaczny spadek zainteresowania pobieraniem zaświadczeń o uznawalności kwalifikacji. 

Tabela I. Liczba zaświadczeń wydanych pielęgniarkom na potrzeby uznania kwalifikacji zawodowych w innych krajach w latach 2004-2012 
Rok Liczba zaswiadczeń 

2004-2007 

2008 
9901 

2009 
1449 

1318 
2010 

806 
2011 

939 
2012 

1154 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, www.izbapiel.org. pl, dostęp 28.08.2013 

Czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej jest liczebność i jakość kadry medycznej. Niedobór personelu medycznego w znacznej mierze utrudnia zatem realizację celów polityki zdrowotnej. Dlatego też stałe monitorowanie zasobów kadry medycznej i modyfikacja narzędzi mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom demograficznym, odchodzeniu od zawodu oraz promowanie kształcenia w zawodach medycznych powinno być priorytetem we współczesnej polityce zdrowotnej Polski. 

Założenia i cel pracy 

Praca dotycząca planów emigracji pielęgniarek ma na celu określenie przyczyn i profilu emigrujących studentów ostatniego roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Celem badania było: 

6 K. Krajewski-Siuda, Prognoza skali emigracji lekarzy z Polski, Bytom 2008, s. 24. 

---



428 Agnieszka Wyrozębska, Pawel Wyrozębski 

• dokonanie analizy planów emigracji wśród studentów uzupełniających studiów 

magisterskich na kierunku pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Me

dycznym, terminu planowanego wyjazdu oraz czasu pobytu na obczyźnie; 

• zbadanie czynników wpływających na chęć poszukiwania pracy poza granicami 

Polski. a także określenie profilu studentów deklarujących chęć emigracji; 

analiza kierunków docelowych emigracji polskich pielęgniarek. 

Materiał i metoda 

Badanie ankietowe przeprowadzone zostało na przestrzeni czterech lat w poszcze

gólnych latach akademickich: 2007 /2008, 2009/201 O, 2010/2011 oraz 2012/2013. 

W badaniu wzięli udział jedynie studenci uzupełniających studiów magister� 

skich. Studenci ci posiadają już prawo wykonywania zawodu, a co za tym idzie 

mogą (a w większości już są aktywni zawodowo) podjąć zatrudnienie w zawodzie 

pielęgniarki. Przeprowadzenie badania wśród studentów młodszych lat byłoby obar

czone większym potencjalnym błędem doboru ze względu na możliwość przerwania 

studiów lub zmiany kierunku kształcenia przed planowanym okresem ukończenia 

edukacji. 
Wśród zebranych kwestionariuszy ankietowych, po weryfikacji wyeliminowano 

34 (4,2%), co dało zbiór 761 prawidłowo wypełnionych ankiet. 
} 

Wyniki 

W przeprowadzonym badaniu kluczowym pytaniem zadanym respondentom 

było: Czy bierzesz pod uwagę poszukiwanie pracy w swoim zawodzie poza grani-

cami kraju? 
Na tak zadane pytanie blisko 40% badanych studentów (300) odpowiedziało 

twierdząco. Możliwości poszukiwania pracy za granicą nie bierze pod uwagę 60,3% 

( 459) respondentów. 
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Rysunek l. Odsetek odpowiedzi na pytanie: Czy bierzesz pod uwagę poszukiwanie pracy 
w swoim zawodzie poza granicami Polski? 

liltak Wnie 
Żródło: opracowanie własne 

Interesująca wydaje się również analiza, z której wynika, że co czwarty student 
pielęgniarstwa już na etapie wyboru kierunku studiów myślał o późniejszej możli
wości poszukiwania pracy poza granicami Polski. 

Na podstawie odpowiedzi na pytanie dotyczące planowanego terminu wyjazdu za 

granicę można zauważyć, że najwięcej respondentów, którzy deklarują poszukiwanie 
pracy na obczyźnie, planuje wyjazd po upływie pięciu lat od momentu ukończenia 
studiów (39,3%). Co trzeci rozważający wyjazd chce zrealizować swoje plany w czasie 
od dwóch do pięciu lat po ukończeniu studiów, a 20,l % badanych planuje wyjazd po 
upływie roku do dwóch lat od momentu ukończenia edukacji na uczelni. 

Rysunek 2. Planowany czas wyjazdu do pracy za granicą po ukończeniu studiów 
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Jak łatwo zaobserwować - odsetek badanych decydujących się na wyjazd jest 
najniższy w grupie osób planujących wyjazd w ciągu roku od ukończenia studiów, 
co oznacza, że młode pielęgniarki planują w pierwszym rzędzie zdobyć doświadczenie 
w Polsce, a następnie poszukiwać pracy za granicą. 

Opowiedzi na kolejne pytanie zadane respondentom ujawniają, że polskie pielę
gniarki i pielęgniarze, którzy planują wyjazd za granicę, mają zamiar osiąść w kraju 
docelowym na okres od roku do pięciu lat (39,2%). 

Tabela 1. Charakter wyjazdu zagranicznego 

Liczba Procent 
Procent Procent 

Czas trwania wyjazdu odpowiedzi respondentów 
odpowiedzi skumulowany 

ważnych 

Wyjazd nietrwający dlużei niż rok 84 11,0 24,4 24,4 

Wyjazd trwający od roku do pięciu lat 135 17,7 39,2 63,7 

Wyjazd bez określania ram czasowych 125 
z możliwoscią osiedlenia się na stale 

16,4 36,3 100,0 

Ogólem 344 45,2 100,0 

Źródle: opracowanie własne 

Niepokojąca jest obserwacja, że ponad 36,3% (125) badanych studentów rozważa

jących emigrację chciałoby wyjechać z kraju bez określenia ram czasowych - z moż

liwością osiedlenia się na stałe. Jedynie 24,4% (84) badanych, którzy zadeklarowali 

chęć poszukiwania pracy za granicą, chciałoby wyemigrować na okres nie dłuższy 

niż rok. 
W pytaniu: Co Twoim zdaniem skłania polskie pielęgniarki do podejmowania 

pracy za granicą? poproszono respondentów o wskazanie ważności wymienionych 

czynników na pięciostopniowej skali porządkowej. 

W celu zbadania różnic w średnich rangach ocen ważności powodu, dla którego 

kadra medyczna opuszcza Polskę, posłużono się testem Friedmana. 

Problematyka emigracji średniego personelu medycznego w aspekcie zarządzania ... 

Tabela 2. Statystyki opisowe i średnia ranga dla zmiennej: czynnild warunkujące 
poszukiwanie pracy za granicą 
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Czynniki sklaniające do podjęcia pracy za Liczba 
Średnia Odchylenie 

Średnia ranga granicą respondentów standardowe 
Korzystniejsze warunki finansowe 743 4,61 0,740 5,62 

Lepsze warunki pracy 743 4,34 0,930 5,10 

Większa możliwość rozwoju zawodowego 743 3,78 1,102 4,09 

Pozytywne opinie pracowników ochrony 
743 3,62 1,117 3,78 zdrowia 

Lepsze relacje interpersonalne w miejscu 
743 3,27 1,189 3,24 pracy 

Brak poczucia stabilności pracy w Polsce 743 3,40 1,333 3,52 

Względy rodzinne 743 2,76 1,409 2,66 

Zródło: opracowanie wlasne 

Przeprowadzony test Friedmana wykazał, że średnie rangi przypisane poszczegól
nym czynnikom różnią się istotnie statystycznie (Chi2 = 1384,73; df = 6; p = 0,0001). 

Jak obrazuje Tabela 2., zdaniem respondentów największy wpływ na chęć poszu
kiwania pracy w innym kraju mają wyższe zarobki (średnia ranga 5,62), następne 
według ważności są: lepsze warunki pracy (średnia ranga 5,1 ); większa możliwość 
rozwoju zawodowego (średnia ranga 4,09); pozytywne opinie pracowników ochrony 
zdrowia (średnia ranga 3,78); brak poczucia stabilności pracy w Polsce (średnia 
ranga 3,52). Zdecydowanie mniejsze znaczenie dla respondentów w podejmowa
niu decyzji skłaniającej do poszukiwania pracy za granicą mają takie czynniki, jak 
relacje interpersonalne w miejscu pracy (średnia ranga 3,24) oraz względy rodzinne 
(średnia ranga 2,76). 

Kolejnym aspektem badania czynników wpływających na chęć poszukiwania 
pracy za granicą jest ich zmienność w czasie. 

Przeprowadzając test Kruskala-Wallisa, wykazano, że jedynie w trzech przypad
kach istnieją istotne różnice w średnich rangach nasilenia czynników w zależności 
od roku akademickiego: korzystniejsze warunki finansowe (Chi'= 141,39; df = 3; p = 
0,0001 ); lepsze warunki pracy (Chi'= 60,78; df = 3; p = 0,0001 ); większa możliwość 
rozwoju zawodowego (Chi'= 16,24; df = 3; p = 0,001) pozytywne opinie pracowników 
ochrony zdrowia pracujących za granicą ( Chi2 = 25,02; df = 3; p = 0,0001 ). 
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Tabela 3. Średnie rangi ocen ważności czynników wpływających na chęć poszukiwania 

pracy za granicą vs. rok przeprowadzonego badania 

Czynniki skłaniające Rok akademicki Średnia 

do podjęcia pracy za przeprowadzenia ankiety 
Liczba respondentów ranga 

Chi' Istotność 

granicą 
2007/2008 69 I 450.42 

2009/2010 184 453,98 

Korzystniejsze 2010/2011 122 451,42 141,39 0,0001 

warunki finansowe 
2012/2013 381 305,67 

Ogółem 756 

2007/2008 70 440,07 

2009/2010 184 437,71 

Lepsze warunki 2010/2011 122 426,51 60,78 0,0001 

pracy 
2012/2013 381 324,22 

Ogólem 757 

2007/2008 69 434,04 

Większa 
2009/2010 184 411,70 

możliwość rozwoju 2010/2011 120 363,80 16,24 0,001 

zawodowego 2012/2013 378 351,90 

Ogólem 751 

2007/2008 70 438,94 

Pozytywne opinie 
2009/201 o I 184 426,75 

pracowników 2010/2011 121 378,52 25,02 0,0001 

ochrony zdrowia 2012/2013 382 345,17 

Ogólem 757 

2007/2008 69 416,07 

Lepsze relacje 
2009/201 o 184 385,19 

interpersonalne 2010/2011 122 377,36 3,53 0,317 

w miejscu pracy 2012/2013 379 366,79 

Ogól em 754 

2007/2008 69 393,08 

Brak poczucia 
2009/2010 184 399,92 

stabilności pracy 2010/2011 122 362,01 3,42 0,331 

w Polsce 2012/2013 381 370,80 

Ogółem 756 

2007/2008 69 380,71 

2009/201 o 184 401,74 

Względy rodzinne 2010/2011 121 342,70 5,60 0,133 

2012/2013 382 378,25 

Ogólem 756 

Żródlo: opracowanie własne 
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Interesujące wyniki ujawniło zestawienie państw, które studenci pielęgniarstwa 

biorą pod uwagę, podejmując decyzję o wyjeździe z Polski. 
W pytaniu: W jakim kraju chciałbyś/chciałabyś podjąć pracę? respondenci zo

stali poproszeni o wskazanie maksymalnie trzech odpowiedzi i zaszeregowanie ich 
wg preferencji. 

Klasyfikacja najczęściej pojawiających się odpowiedzi została przedstawiona 
w Tabeli 4. 

Tabela 4. Wybrany docelowy kraj emigracji 

Docelowy kraj emigracji (wszystkie wybory Odpowiedzi Odsetek 
łącznie) Liczba Procent obserwacji 

Wielka Brytania 36 19 58 
Niemcy 9 5 15 
Francja 3 2 5 
Hiszpania 7 4 11 
Australia 16 9 26 
Nowa Zelandia 3 2 5 

Irlandia 17 9 27 
Dania 2 1 3 

Szwecja 21 11 34 
Wiochy 10 5 16 
Kanada 1 1 2 
Norwegia 23 12 37 
Finlandia 1 1 2 
USA 19 10 31 

Holandia 4 2 6 

' Portugalia 2 1 3 
Szwajcaria 3 2 5 
Arabia Saudyjska 2 1 3 I 
Belgia 1 1 2 
Czechy 1 1 2 
Islandia 4 2 6 

Austria 1 1 2 

ogól em 186 100 300 

Żródło: opracowanie własne 

Z przeprowadzonego badania wynika, że co piąta osoba, która rozważa poszu
kiwanie pracy za granicą, chciałaby wyjechać do Wielkiej Brytanii. Ponad 12% re
spondentów jako docelowy kraj emigracji rozważa Norwegię. Równie popularnymi 
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krajami, które studenci pielęgniarstwa biorą pod uwagę przy wyborze kraju emigracji, 

są Szwecja (11 %), Stany Zjednoczone Ameryki (10%) oraz Irlandia (9%). 

Dyskusja 

Mimo potrzeby dbałości o kadry medyczne, kolejne reformy systemu ochrony 

zdrowia w Polsce wpływały negatywnie na sytuację pracowników, m.in. przez spadek 

wskaźników zatrudnienia (głównie poprzez redukcję), narastające niezadowolenie 

z wynagrodzeń oraz małą satysfakcję z pracy w zawodzie. W zrastająca frustracja 

i rozczarowanie pracą w ojczystym kraju, a także ułatwienia w migracji perso

nelu medycznego wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej sprawiły, 

że coraz więcej polskich pracowników ochrony zdrowia zaczęło poszukiwać pracy 

za granicą. 

Wobec braku długofalowej polityki zdrowotnej, trudnych warunków pracy oraz 

utrudnień w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, coraz młodsze 

pielęgniarki rozważają możliwość emigracji. Wyjazdy polskich pracowników ochrony 

zdrowia, choć nie są zjawiskiem nowym w historii naszego kraju, w ostatniej deka

dzie przybrały na sile, tym bardziej, że kraje Europy Zachodniej oferują Polakom 

możliwość zarobków kilkakrotnie wyższych, lepsze możliwości kształcenia i rozwoju 

zawodowego'. 

Duże zainteresowanie tematyką migracji kadry medycznej oraz powszechne 

przekonanie o konieczności monitorowania tego zjawiska nie przełożyło się na 

opracowanie jednolitego systemu gromadzenia danych o przepływie pracowników 

ochrony zdrowia. Brak jednolitego narzędzia uniemożliwia zebranie pełnych danych, 

które dałyby możliwość porównań międzynarodowych. 

Intensywne ruchy migracyjne, będące skutkiem wstąpienia Polski do Unii Euro

pejskiej oraz otwarcia przez niektóre państwa członkowskie rynków pracy, wywarty 

silny wpływ nie tylko na sferę ekonomiczną, ale również na uwarunkowania, sposób 

funkcjonowania i społeczny odbiór systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Zja

wisko wzmożonej emigracji personelu medycznego stało się w Polsce przedmiotem 

szeroko zakrojonej dyskusji, która wobec braku opracowań o charakterze naukowym 

przybiera często formę debat publicystycznych8. Nieliczne natomiast opracowania 

' A. Domagała, Kadry 111edycz11e 1v ochronie zdrowia. Tendencje zrnia11 1v kmju i na świecie, „Polityka 

Społeczna" 2008, nr 7. 

8 M. Derkacz, Lasowanie mózgów, „Stużba Zdrowia" 2005, nr 34(37), s. 15-16; K. Sadłowska, 

). Bielecki, Specjaliści 11a wagf zlata, „Rzeczpospolita" 2005, nr I IO, AS; Lekarze zosta1icie z narni, http:// 

wiadomosci.dzien n ik.pl/wydarzen ia/artykuly/ 80605,lekarze-zostancie-z-nami. h tml; dostęp 18.08.20 I O; 

A. Czerwii\ski, W polskie/i szpitalach brakuje spec;alistów, „Gazeta Wyborcza" 14.07.2006; ). Osiecki, 

Lekarze bez pr:yszlości, „Służba Zdrowia" 2007, nr 84(88), s. 6. 
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naukowe podejmujące kwestię migracji polskich pracowników ochrony zdrowia 

traktują zagadnienie wybiórczo. 

Jednen z projektów badawczych zbliżonych do prezentowanego badania au

torstwa J.H. Feith i in.9 został przeprowadzony w 2003 r. wśród studentów III i IV 
roku pielęgniarstwa we wszystkich ośrodkach prowadzących kształcenie na tym 
kierunku na Węgrzech. Z badań tych można wywnioskować, że odsetek absolwentów 
pielęgniarstwa, którzy rozważają możliwość poszukiwania pracy za granicą wśród 
węgierskich studentów jest wyższy niż w Polsce. Spośród 267 badanych pielęgniarek 
z Węgier 57% planuje poszukiwanie pracy na obczyźnie (w prezentowanym badaniu 

odsetek studentów pielęgniarstwa zainteresowanych migracją wyniósł 40%). 
Prezentowane badanie poruszyło jeszcze jeden aspekt emigracji polskich pielę

gniarek. Analiza statystyczna wykazała bowiem, że istnieje grupa studentów pielę

gniarstwa, którzy już na etapie wyboru kierunku kształcenia kierowali się możliwością 
poszukiwania pracy za granicą. Motywem emigracji zarobkowej kierowało się aż 
24% osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo. Ten element, do tej 

pory nieporuszany w innych badaniach, obrazuje, jak powszechne jest przekonanie 
młodych Polaków o emigracji kadry medycznej z kraju. 

Głównym czynnikiem wpływającym na chęć poszukiwania pracy za granicą wśród 
badanych studentów są lepsze warunki finansowe dla pielęgniarek w docelowym 

kraju emigracji. Co ciekawe, mimo pewnych rozbieżności obserwowanych w krajo
wych badaniach w aspekcie skali zainteresowania wyjazdem za granicę, w wypadku 
rozważania przyczyn tego zjawiska wyniki badań są bardzo zbliżone. W każdym 
z analizowanych badań czynnik ekonomiczny był zasadniczą determinantą wyjazdu, 
stanowiąc od 73 do 100% ogółu czynnilców wpływających na decyzję o emigracji. 

Wyniki tych badar't potwierdzają niezadowolenie, jakie budzi sytuacja finansowa 
w polskim sektorze ochrony zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do wysokości wy

nagrodzeń. Poziom wynagrodzeń polskich pielęgniarek w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej jest niewspółmiernie niski, nie tylko w porównaniu z zarobkami 
otrzymywanymi przez pielęgniarki za granicą, lecz także w porównaniu z wynagro
dzeniami w innych sektorach gospodarki krajowej. 

Średnie wynagrodzenie polskich pielęgniarek, jak podaje Naczelna Izba Pielęgnia
rek i Położnych, w 2012 r. wynosiło 2,5 tys. PLN brutto. Przykładowo pielęgniarka 
ze specjalizacją na oddziale otolaryngologii w Krakowie (16 lat pracy) otrzymywała 
2,8 tys. PLN brutto (to pensja wraz z dyżurami nocnymi). Z kolei w jednym z za
kopiai'1skich szpitali pracownica z ponad 20-letnim stażem mogła liczyć na 3,3 tys. 

9 J.H. Feith, P. Bałazis, E. Garaj E, Pla/'15 for Working Abroad and Career Preferences a mang Nursing 
St11dents in Hungary, "New Medicine" 2010, nr I, s. 22-24. 



436 Agnieszka Wyrozębska, Pawel Wyrozębski 

PLN brutto (wraz z dodatkami), 2,9 tys. PLN brutto otrzymywała pielęgniarka 
środowiskowa w Warszawie (25 lat pracy), 1,7 tys. PLN brutto (podstawowa pen
sja) zarabiała pielęgniarka w wieku przedemerytalnym w Oleśnicy. Z kolei portal 
Wynagrodzenia.pl wyliczył, że zarobki 50 proc. starszych pielęgniarek (z 5-letnim 
stażem pracy, próba to 1O15 osób) wahają się od 2,275 do 3 517 PLN brutto. Dla po

równania: w Niemczech w domu pomocy społecznej pielęgniarka zarabia od 1,7 tys. 
EUR natomiast w Belgii zarobki zaczynają się od 2,1 tys. EUR. W Wielkiej Brytanii 
stawka godzinowa pielęgniarki to 12-14 GBP za godzinę. 

Najnowsza historia Polski cechuje się dużym skupieniem krajów docelowych 

emigracji. Jeszcze w okresie transformacji dominującym kierunkiem wyjazdów Po

laków (ponad 38 % ogólnej liczby migrantów) były Niemcy oraz Stany Zjednoczone 

i Włochy (68% ogólnej liczby wyjeżdżających) w 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej diametralnie zmieniła geografię migracji. 

Głównym krajem docelowym stała się Wielka Brytania, a miejsce w pierwszej trójce 

zajęła również Irlandia. Porównując ze sobą oba okresy, odnotowuje się spadek 

migracji do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch z 63% do 35% oraz wzrost 
migracji do Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji z 10% do 47%11• 

Ogólne tendencje kierunków migracji można odnieść również do wyjazdów 

polskich pielęgniarek. Z prezentowanego badania wynika, że co czwarta osoba, która 

rozważa poszukiwanie pracy za granicą, chciałaby wyjechać do Wielkiej Brytanii. 

Wyniki te są zbieżne z innymi polskimi badaniami z ostatnich lat, które jednoznacz

nie wskazują, że Anglia jest najbardziej popularnym krajem docelowym emigracji 

wśród polskich pielęgniarek. 
Jednak nie kierunek emigracji zwraca największą uwagę, a deklarowana długość 

pobytu młodych pielęgniarek za granicą. Z przeprowadzonej analizy wynika bowiem, 

że ponad 36% studentów pielęgniarstwa, którzy rozważają możliwość emigracji, 

chciałoby wyjechać z kraju bez określenia ram czasowych - z możliwością osiedlenia 
się na stałe. Z punktu widzenia skutków emigracji polskich pielęgniarek negatywnym 

aspektem jest również czas, w jakim studenci pielęgniarstwa zamierzają opuścić Pol

skę. Najbardziej liczną grupę studentów planujących emigrację stanowią ci, którzy 

chcieliby wyjechać po upływie pięciu lat po ukończeniu studiów, a więc po zdobyciu 

·wymaganego przez zagranicznych pracodawców niezbędnego doświadczenia. Ozna

cza to, że na stałe planują wyjazd osoby, które najczęściej odbyły studia finansowane 

przez skarb państwa, a dodatkowo uzyskały kwalifikacje i doświadczenie również 

10 M. Okólski, [. Grabowska-Lusińska, Najnowsza emigracja z Polski - raport OBJ'vl, „Biuletyn 
Migracyjny" 2008, nr I ( 16), s. 8. 

11 A. Fihel, Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 
„Biuletyn Migracyjny" kwiecień-maj 2007, nr 12, s. 1. 

Problematyka emigracji średniego personelu medycznego w aspekcie zarządzania„ 437 

współfinansowane przez państwo. Sytuacja ta jest zatem niekorzystna dla gospodarki 
Polski, ponieważ zamyka szansę zwrotu poniesionych kosztów kształcenia poprzez 
tworzenie PKB przez pracę na terenie kraju. 

Migracja jest zjawiskiem trudnym do jednoznacznej oceny, na ruchu wędrówko
wym ludności zyskują i tracą bowiem zarówno kraje wysyłające, jak i przyjmujące. 
Faktem jest jednak, że migracja kadry medycznej w dobie globalizacji stała się wy
zwaniem dla wszystkich krajów. W Polsce, choć emigracja pracowników ochrony 
zdrowia jest zjawiskiem zauważalnym, to z całą pewnością nie masowym. 

Trudno ocenić, czy wyjazdy przedstawicieli zawodów medycznych będą się nasi
lały, czy słabły. Zależy to w znacznej mierze od sytuacji w polskiej ochronie zdrowia, 
a zwłaszcza od wysokości wynagrodzeń i warunków pracy, oraz od intensywności 
aktywnej polityki rekrutacji obywateli polskich przez kraje przyjmujące. 

W ostatnim czasie zarówno w Polsce, jale i w całej Europie, problematyka migracji 
międzynarodowych stała się zagadnieniem poruszanym już nie tylko przez szerokie 
kręgi społeczne, ale nade wszystko przez polityków. W ramach Unii Europejskiej 
zauważa się coraz silniejszą tendencję do umiędzynarodowiania problematyki migra
cyjnej, co wymaga zmian w dotychczasowych narodowych koncepcjach rządów. 

Wzrost zapotrzebowania na kadrę medyczną, rozwój technologii oraz przemiany 
demograficzne sprawiają, że niedobór pracowników ochrony zdrowia stał się pro
blemem globalnym. 

Wnioski i kierunki dalszych badań 

L W obecnej sytuacji braku narzędzi monitorujących migrację pielegniarek i ską
pego piśmiennictwa naukowego, trudno jest przedstawić wiarygodny obraz skali 
emigracji średniego personelu medycznego. Ocena ruchów migracyjnych wymaga 
zatem realizacji planowych działań badawczych, które powinny przynieść efekty 
w postaci: 

zgromadzenia wiarygodnych danych pozwalających ocenić rzeczywistą skalę 
i strukturę odpływu kadry medycznej za granicę, 
dostarczenia wiedzy na temat mechanizmów migracji kadry medycznej. 

2. W śród krajów, do których chcieliby wyjechać przyszli absolwenci Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, były głównie: Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja 
i Irlandia. 

3. Czynnikami najsilniej wpływającymi na chęć poszukiwania pracy poza grani
cami Polski są: korzystniejsze warunki finansowe oferowane przez zagraniczne 
rynki, lepsze warunki pracy oraz większa możliwość rozwoju zawodowego. 
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Przeciwdziałanie migracji pracowników medycznych wymaga zatem nie tylko 

zwiększenia wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, ale także modernizacji 

środowiska pracy pielęgniarek. 
4. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że znaczna część studentów kierunku pielę

gniarstwo WUM rozważa możliwość emigracji. Jeśli młodzi pracownicy ochrony 
zdrowia zrealizują swoje założenia, niedobory wśród średniej kadry medycznej 
osiągną poziom grożący destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia w Pol
sce. 
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