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w branży medycznej
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Szanowni Państwo,

z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport przygotowany przez firmę 

Manpower, podsumowujący zapotrzebowanie personalne w polskim sektorze 

medycznym. Opracowanie zostało stworzone na podstawie badań ankietowych 

przeprowadzonych przez linię biznesową Manpower Life Science we współpracy 

z Polską Federacją Szpitali.

W związku z wyzwaniami związanymi z brakami kadrowymi w sektorze 

szpitalnym postanowiliśmy zapytać uczestników ankiety, przedstawicieli 

podmiotów zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali, o zakres ich potrzeb 

związanych z rekrutacją i rozwojem personelu medycznego i niemedycznego 

oraz gotowość do pozyskiwania pracowników z Ukrainy. Aby uchwycić pełniejszy 

obraz potrzeb w szpitalnictwie, dokonaliśmy również analizy oferowanych 

benefitów pozapłacowych oraz skupiliśmy się na potrzebach szkoleniowych 

kadry szpitali. 

Wnioski płynące z raportu stanowią trafną diagnozę potrzeb polskich szpitali 

w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i stały się punktem wyjścia 

do rekomendowania rozwiązań dla polskiego szpitalnictwa w zakresie 

pozyskiwania pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi danymi i analizami 

przedstawionymi w raporcie.

Katarzyna Pączkowska 
Dyrektor Rekrutacji 
Stałych w Manpower
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KOGO OBECNIE POSZUKUJĄ SZPITALE?

Spośród zapytanych przez Manpower szpitali najwięcej zgłasza 
zapotrzebowanie na stanowiska pielęgniarek wszystkich specjalizacji 
(72% szpitali) i lekarzy (68%). Zdecydowanie mniej placówek 
potrzebuje położnych (13%), techników elektroradiologów, tomografii 
komputerowej, rezonansu magnetycznego (7%) oraz diagnostów 
laboratoryjnych/laborantów (7%). Jednocześnie wyniki badania nie 
wskazują na brak dietetyków.

Grafika 1. Bieżące potrzeby kadrowe szpitali w zakresie stanowisk medycznych 
– dane w proc.

Grafika 2. Bieżące potrzeby kadrowe szpitali w zakresie 
stanowisk niemedycznych i biurowych – dane w proc.

Biorąc pod uwagę stanowiska niemedyczne 
szpitale obecnie najbardziej potrzebują 
przedstawicieli personelu pomocniczego 
jak salowe, pomoc kuchenna, sanitariusze, 
pracownicy pralni (38%) oraz pracowników działów 
administracji, na przykład punktu rejestracji 
pacjentów, archiwum, działu kadr i księgowości 
(38%).
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Grafika 1 − źródło: Opracowanie własne Manpower, N = 68. 
Grafika 2 − źródło: Opracowanie własne Manpower, N = 24.
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Wszystkie placówki w Polsce, z wyjątkiem 
największych szpitali uniwersyteckich mają trudności 
z pozyskiwaniem pracowników o pożądanych 
kwalifikacjach. Problemy kadrowe szpitali są 
zjawiskiem ogólnopolskim, choć znacznie bardziej 
odczuwają je mniejsze miasta. Trudności dotyczą 
szczególnie szpitali ogólnych pierwszego i drugiego 
poziomu zabezpieczenia, a ich przyczyny są złożone 
i wynikają zarówno z niedostatecznego finansowania 
szpitali, jak i z niedoboru pracowników na rynku 
pracy oraz warunków pracy personelu w szpitalach. 
Znaczenie ma także infrastruktura, łatwiej jest bowiem 
pozyskać kadrę dla szpitali nowo budowanych 
i dobrze wyposażonych, niż do szpitali o gorszych 
warunkach lokalowo-sprzętowych.

Jarosław J. Fedorowski, profesor uniwersytecki, 
prezes Polskiej Federacji Szpitali

Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej 
grupie szpitali dostarczają istotnych informacji o typach 
stanowisk, których brak jest szczególnie dotkliwy 
i negatywnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
placówek medycznych. Niestety, wniosek jest jeden 
– w Polsce odnotowujemy trudności w pozyskiwaniu 
kadr medycznych w całym systemie opieki zdrowotnej. 
Według Najwyższej Izby Kontroli Ministerstwo 
Zdrowia nadal nie stworzyło długookresowej strategii, 
uwzględniającej potrzeby zdrowotne społeczeństwa, 
opartej na analizie trendów demograficznych i danych 
epidemiologicznych, która uzasadniałaby decyzje o liczbie 
kształconych lekarzy i innych zawodów medycznych. 
Brak całościowej perspektywicznej wizji kształcenia 
kadr medycznych, dostosowanej do dynamicznie 
zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa 
okazał się niepokojący dla polskiego systemu leczenia. Na 
polskich uczelniach medycznych kształci się coraz więcej 
studentów, jednak dużą grupę stanowią obcokrajowcy, 
którzy po zakończeniu nauki, wracają do swoich krajów. 
Rośnie także liczba absolwentów, którzy widząc, jak 
wyglądają realia polskiego rynku pracy, decydują się na 
emigrację ze względu na brak miejsc specjalizacyjnych. 
Korzystają na tym kraje sąsiadujące z Polską, głównie 
Niemcy i Czechy, które są dobrze przygotowane, aby 
wykorzystać potencjał młodych lekarzy i pielęgniarek, 
stwarzając im warunki do nauki i pracy w zawodzie.

Jacek Kopacz, ekspert Manpower Life Science
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10 SPECJALIZACJI LEKARSKICH NAJTRUDNIEJSZYCH DO POZYSKANIA

1. Pediatria – 23%

2. Choroby wewnętrzne – 23%

3. Anestezjologia – 21%

4. Chirurgia – 15%

5. Medycyna ratunkowa – 13%

6. Neonatologia – 13%

7. Urologia – 11%

8. Ginekologia – 10%

9. Neurologia – 8%

10.Choroby płuc – 7%

Źródło: Opracowanie własne Manpower, N = 71.

Wobec zatrudnienia kadry medycznej, a szczególnie lekarzy specjalistów, wysokie 
wymagania stawia Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczą one zakresu obowiązków 
lekarzy, organizacji oraz infrastruktury szpitali, a także problemu odpowiedniego 
rozmieszczenia personelu. Jedną z obecnych trudności jest dostosowanie się do 
normy zatrudnienia pielęgniarek przy jednoczesnym niedoborze kadrowym tego 

Znaczne potrzeby personalne szpitale sygnalizowały również 
w zakresie ortopedii i traumatologii, okulistyki, otorynolaryngologii, 
psychiatrii, radiologii, chirurgii naczyniowej i medycyny pracy.

zawodu oraz rosnącym średnim wieku osób wykształconych w tym kierunku. W wielu szpitalach dyrektorzy, w odpowiedzi na 
podane przez NFZ kryteria, dokonali zmian w zakresie liczby łóżek na oddziałach, a także postarali się o zatrudnienie personelu 
pomocniczego, na przykład opiekunów medycznych czy sekretarek. 

Wyzwania w obszarze zasobów ludzkich w polskich szpitalach dotyczą także pozyskiwania farmaceutów czy fizjoterapeutów, dla 
których bardziej atrakcyjna jest praca w lecznictwie otwartym. Polskie szpitale potrzebują również personelu niemedycznego, 
także informatyków, dla których inne branże są znacznie bardziej interesujące. Niedawno pojawił się również problem z rekrutacją 
menedżerów szpitali, co ma związek z dużą rotacją na stanowiskach dyrektorskich.

Jarosław J. Fedorowski, profesor uniwersytecki, prezes Polskiej Federacji Szpitali
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CZY PRACOWNICY Z UKRAINY SĄ LEKARSTWEM DLA POLSKIEJ 
SŁUŻBY ZDROWIA?

Grafika 3. Otwartość szpitali na zatrudnienie personelu z Ukrainy – dane w proc.
W badaniu Manpower 
respondenci zostali 
również zapytani 
o otwartość na 
zatrudnienie personelu 
medycznego z Ukrainy. 
Dotyczy to kandydatów, 
którzy zdali egzamin 
państwowy z języka 
polskiego a ich dyplom 
został nostryfikowany. 
Zdecydowana większość, 
ponieważ 79% szpitali 
jest gotowa na to, aby 
zatrudnić personel 
medyczny z Ukrainy. 
Przeciw takiemu 
rozwiązaniu opowiedziało 
się jedynie 3% placówek, 
które uważają, że nie są 
jeszcze na to gotowe.

Sytuację kadrową w wielu szpitalach i placówkach leczniczych poprawiłoby uproszczenie procesu rejestracji i uzyskania 
prawa wykonywania zawodu przez lekarzy i pielęgniarki zza wschodniej granicy. Wyniki badania potwierdzają, że szpitale 
zainteresowane są zatrudnieniem personelu medycznego z Ukrainy, stąd też, wychodząc naprzeciw takim potrzebom należy 
skupić się na procesach rekrutacji pielęgniarek z tego kraju, w kompleksowy sposób zabezpieczając kwestie administracyjne 
związane z legalizacją pobytu, nauką języka polskiego i uznaniem kwalifikacji zawodowych. 

Jacek Kopacz, ekspert Manpower Life Science

Problem niedoboru lekarzy w podmiotach leczniczych pozostaje niezmiennie od wielu lat w obszarze szczególnego 
zainteresowania nie tylko dyrektorów placówek i menedżerów zdrowia, lecz także płatnika świadczeń medycznych – 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Brak lekarzy wielu deficytowych specjalności jak choroby wewnętrzne, pediatria, dermatologia, 
okulistyka, psychiatria czy geriatria już teraz staje się jedną z najistotniejszych systemowych przyczyn wydłużania się średniego 
czasu oczekiwania na świadczenia medyczne.

Najwyższa Izba Kontroli stale alarmuje, że w najbliższej przyszłości grupa lekarzy i lekarzy dentystów, która zostaje w Polsce, 
nie będzie na tyle liczna, by zapewnić opiekę medyczną wszystkim pacjentom. NIK zwraca również uwagę na narastający 
problem tworzącej się luki pokoleniowej wśród personelu lekarskiego. Ponad 55% lekarzy to osoby w wieku powyżej 45 
roku życia. W niektórych specjalnościach luka pokoleniowa jest tak duża, że istnieje coraz bardziej realne zagrożenie braku 
ciągłości udzielania świadczeń medycznych. Z raportów pokontrolnych wynika, że niektóre szpitale mają już tak duże trudności 
z pozyskaniem lekarzy specjalistów, że zmuszone będą zaprzestać wykonywania niektórych świadczeń z powodu braku 
wykwalifikowanej kadry.

Jacek Kopacz, ekspert Manpower Life Science
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Źródło: Opracowanie własne Manpower, N = 71.
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ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE

W świetle niedoborów kadrowych szpitale są otwarte na przyciąganie talentów również za pomocą świadczeń pozapłacowych. 
78% placówek oferuje pokrycie kosztów zakwaterowania (wynajem mieszkania, koszt pobytu w hotelu), 33% szpitali proponuje 
pakiet relokacyjny w postaci zwrotu kosztów przeprowadzki, podczas gdy 22% jest gotowych, by pokryć koszty nostryfikacji 
dyplomu w przypadku pracowników medycznych z Ukrainy.

Grafika 4. Świadczenia pozapłacowe oferowane przez szpitale personelowi medycznemu – dane w proc.

Grafika 5. Potrzeby szpitali w zakresie 
szkoleń funkcjonalnych i z kompetencji 
społecznych – dane w proc.

Źródło: Opracowanie własne Manpower, N = 9.

Źródło: Opracowanie własne Manpower, N = 65.
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POTRZEBY SZPITALI W ZAKRESIE SZKOLEŃ FUNKCJONALNYCH 
I Z KOMPETENCJI PSYCHOSPOŁECZNYCH

Szpitale, podobnie 
jak inne podmioty 
gospodarcze, również 
zmagają się z wyzwaniami 
związanymi z zarządzaniem 
personelem. Wiele z nich 
chcąc usprawnić ten 
proces jest otwartych 
na wsparcie w postaci 
szkoleń funkcjonalnych 
i z kompetencji miękkich. 
Największe potrzeby 
szpitale zgłosiły w zakresie 
szkoleń z motywacji 
w działaniu (51%) oraz 
zarządzania czasem pracy 
(46%).
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PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ POMÓC W WALCE 
Z NIEDOBOREM TALENTÓW?

Powołanie w Polskiej Federacji Szpitali zespołu lub 
grupy roboczej ds. zarządzania talentami w sektorze 
ochrony zdrowia, we współpracy z Manpower Life 
Science.

Wsparcie i rozwój kariery zawodowej managerów 
i pracowników ochrony zdrowia.

Wyniki niniejszego raportu wraz z rekomendacjami 
zostały zaprezentowane podczas marcowego (2019 
rok) posiedzenia szpitali zrzeszonych w Polskiej 
Federacji Szpitali. 

Poprawa sytuacji polskich szpitali w obszarze kapitału ludzkiego wymaga wielostronnych 
działań. Musimy znacznie poprawić finansowanie tych placówek, szybciej decydować się na 
modernizację i budowę obiektów, inwestować w wielofunkcyjne poradnie przyszpitalne a także 
wprowadzać nowe rozwiązania organizacyjne, takie jak na przykład oddziały wieloprofilowe, 
gdzie pracować będą szpitalni lekarze pierwszego kontaktu, lekarze locum, czyli na zastępstwo, 
koordynatorzy opieki oraz edukatorzy zdrowotni. Ponadto, musimy sięgać po nowe rozwiązania, 
jak na przykład telemedycyna czy aktywnie pozyskiwać pracowników z zagranicy. Powinniśmy 
dokonać analizy warsztatu pracy kadry medycznej poprzez wprowadzenie personelu 
pomocniczego i ograniczenie pracy związanej z uzupełnianiem dokumentacji medycznej, 
przy jednoczesnej inwestycji w informatyzację procesów. Kolejnym z rozwiązań powinno być 
wsparcie dyrektorów szpitali przez specjalistyczne agencje rekrutacyjne. Polska Federacja 
Szpitali dostrzega rosnące wyzwania dla polskich szpitali w obszarze deficytu kadrowego 
i prowadzi szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym zakresie, w tym działania 
informacyjne, edukacyjne, negocjacyjne. Ponadto, organizacja aktywnie działa w zakresie 
współpracy pomiędzy szpitalami członkowskimi i interesariuszami systemu ochrony zdrowia, 
na czele z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz samorządami 
zawodowymi.

Jarosław J. Fedorowski, profesor uniwersytecki, prezes Polskiej Federacji Szpitali

Proces rekrutacji pracowników medycznych powinien być prowadzony w sposób holistyczny, 
niezawężający go tylko do działań ukierunkowanych na poszukiwanie kwalifikowanych 
kandydatów. Z sukcesem realizowane rekrutacje to efekt połączenia znajomości rynku pracy, 
wiedzy i doświadczenia zawodowego działów HR, rozbudowanego networkingu i szerokiego 
wachlarza działań marketingowych. Do zmniejszenia deficytu lekarzy przyczynić się mogą 
między innymi rozważane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w kształceniu specjalizacyjnym 
i likwidacja rocznego stażu podyplomowego.

Jacek Kopacz, ekspert Manpower Life Science
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MANPOWER
LIFE SCIENCE

W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY BRANŻY MEDYCZNEJ MANPOWER, 
ŚWIATOWY LIDER INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ DLA RYNKU PRACY 

OTWORZYŁ NOWĄ LINIĘ BIZNESOWĄ LIFE SCIENCE. TO ODPOWIEDŹ 
NA ROSNĄCY NIEDOBÓR TALENTÓW W SEKTORZE MEDYCZNYM ORAZ 

TRUDNOŚCI SZPITALI I FIRM W POZYSKIWANIU NOWYCH PRACOWNIKÓW.

EKSKLUZYWNA OFERTA HANDLOWA SKIEROWANA 
DO WSZYSTKICH SZPITALI CZŁONKOWSKICH 

POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI:

Rekrutacja na stanowiska medyczne i niemedyczne, z gwarancją na 
każdego pracownika.

Rekrutacja personelu pomocniczego z Ukrainy (salowe, sanitariusze, 
sprzątaczki, pomoce kuchenne z komunikatywną znajomością j. polskiego). 
Zakres usługi obejmuje formalności imigracyjne, pozwolenia na pracę 
i zakwaterowanie.

Rekrutacja pielęgniarek z Ukrainy. Zakres usługi obejmuje formalności 
imigracyjne, naukę języka polskiego, uznanie kwalifikacji zawodowych.

Certyfikowane szkolenia funkcjonalne i psychospołeczne dopasowane do 
specyfiki placówek ochrony zdrowia.

Nasza wiedza i doświadczenie w połączeniu z siecią lokalnych agencji 
i dedykowanych konsultantów oraz wsparciem nowoczesnych rozwiązań 
i technologii w służbie HR stanowi dobrą rekomendację do nawiązania 
współpracy.

Specjalizacja Life Science koncentruje się na obsłudze następujących sektorów: 
opieka zdrowotna (w tym telemedycyna i biomedycyna), farmacja, badania kliniczne, 
urządzenia, aparatura i wyroby medyczne, biotechnologia i bioinformatyka. Realizujemy 
projekty rekrutacyjne na stanowiska medycznie i niemedyczne oraz menedżerskie średniego 
i wysokiego szczebla oraz specjalistyczne w obszarze inżynieryjnym, produkcyjnym, 
badaniach i rozwoju, sprzedaży i marketingu oraz administracji.

Z przyjemnością przedstawimy szczegóły współpracy. 

Zapraszamy do kontaktu:

Jacek Kopacz 

Starszy Konsultant Biznesowy ds. Rekrutacji Stałych – Life Science

E-mail/Skype: jacek.kopacz@manpower.pl

Tel./Whatsapp: +48 608 481 851

www.manpower.pl/lifescience
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O MANPOWERGROUP
ManpowerGroup® (NYSE: MAN) to wiodąca spółka oferująca rozwiązania w zakresie zatrudniania pracowników na całym świecie, 

która pomaga organizacjom przekształcać się w szybko zmieniającym się świecie pracy dzięki odnajdywaniu, ocenianiu, rozwijaniu 

i zarządzaniu talentami. Każdego roku opracowujemy innowacyjne rozwiązania dla setek tysięcy organizacji, dostarczając im 

utalentowanych i kompetentnych pracowników, jednocześnie znajdując stałą pracę w szerokim zakresie różnych branż i umiejętności. 

Nasze specjalistyczne marki (Manpower®, Experis®, Right Management® and ManpowerGroup® Solutions) od niemal 70 lat 

tworzą znacznie większą wartość dla naszych kandydatów i klientów spośród 80 krajów i terytoriów. W 2019 r. po raz dziesiąty 

z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie oraz już siedemnasty rok z rzędu znalazł się 

w przygotowanym przez Fortune rankingu najbardziej podziwianych i cieszących się zaufaniem organizacji w branży. Więcej informacji 

o tym, jak ManpowerGroup™ pomaga wzmocnić przyszłość pracy można znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com.

MANPOWERGROUP W POLSCE
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów 

w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup 

oferuje unikalne rozwiązania dla firm i kandydatów poprzez marki: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower® 

i Experis™, Proservia™. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji 

pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą 

i outplacement. 

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

METODOLOGIA BADANIA
Badanie zrealizowane przez linię biznesową Manpower Life Science objęło 71 szpitali z całej Polski, zrzeszonych w Polskiej Federacji 

Szpitali. Dane zbierane były w okresie 31.01.2019–26.02.2019 metodą jakościową z wykorzystaniem ankiety. 

Pytanie o otwartość szpitali na zatrudnienie personelu medycznego z Ukrainy było pytaniem jednokrotnego wyboru. Pozostałe były 

pytaniami wielokrotnego wyboru.

POLSKA FEDERACJA SZPITALI
Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest największą organizacją szpitali w Polsce zrzeszając ponad 1/3 zasobów 

szpitalnictwa w Polsce oraz prawie 50% łóżek szpitalnych w sieci. Do Federacji należy obecnie prawie 250 

szpitali, niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego. PFSz jest 

członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE.

DOŁĄCZ DO NAS ONLINE

 @ManpowerGroup

 facebook.com/ManpowerGroup

 linkedin.com/company/ManpowerGroupPoland

© 2019 ManpowerGroup. All Rights Reserved. 

https://twitter.com/ManpowerGroup
http://facebook.com/ManpowerGroup
https://www.linkedin.com/company/manpowergroup/
https://www.linkedin.com/company/manpowergroup/
https://twitter.com/ManpowerGroup?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ManpowerGroup/

