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Rynek pracy

Jest to jeden z rodzajów rynku, na którym 
przedmiotem wymiany pomiędzy przedmiotem wymiany pomiędzy 
kupującym a sprzedającym jest praca.
Kupującym - jest oferujący zatrudnienie 
pracodawca.
Sprzedającym – pracownik otrzymujący za 
swoją pracę określone wynagrodzenie.



Popyt i podaż na 
rynku pracy

• Równowaga na rynku pracy jest 
wyznaczona poprzez podaż pracy 
oraz popyt na pracę. 

• Podaż pracy to zasoby siły roboczej, • Podaż pracy to zasoby siły roboczej, 
na które składają się osoby 
pracujące, bądź poszukujące 
zatrudnienia za określoną płacę. 

• Popyt na pracę to zgłaszane przez 
pracodawców zapotrzebowanie na 
pracę, czyli liczba osób, którą 
pracodawcy gotowi są zatrudnić 
oferując określone wynagrodzenie.



Równowaga
na rynku pracy

Zrównanie podaży pracy oraz popytu na 
pracę określa się pojęciem równowagi na pracę określa się pojęciem równowagi na 
rynku pracy. 
Jest to stan pełnego zatrudnienia – czyli 
taki stan na rynku pracy, kiedy wszystkie 
osoby akceptujące określony poziom 
wynagrodzenia mogą znaleźć pracę.



Medycyna jako nauka

W dziedzinie nauk medycznych i nauk o 
zdrowiu znajdują się następujące dyscypliny 
naukowe:
1) nauki farmaceutyczne1) nauki farmaceutyczne
2) nauki medyczne
3) nauki o kulturze fizycznej
4) nauki o zdrowiu
W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 
znajduje się natomiast dziedzina pokrewna -
inżynieria biomedyczna



Gdzie można kształcić się w zawodach 
medycznych?
Zachęcam do przejrzenia danych w bazie POLON:

https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?e
xecution=e1s1



Medycyna jako sektor gospodarki

Dział 86 -
OPIEKA ZDROWOTNA (Działalność szpitali; Praktyka lekarska; Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej) 

Sekcja Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC 
SPOŁECZNA

Dział 87 -
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM (Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę 
pielęgniarską; Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Pomoc społeczna 
z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; Pozostała pomoc społeczna 
z zakwaterowaniem)

Dział 88 -
POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA (Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 
i osób niepełnosprawnych, Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, np. opieka dzienna nad dziećmi).

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1502,opieka-zdrowotna.html



PLACÓWKI SŁUŻBY 
ZDROWIA

W WOJ. PODLASKIM

• https://wrotapodlasia.pl/pl/zdrowie/wiad
omosci/podmioty_lecznicze/jednostki-
opieki-zdrowotnej-w-wo.html

• W województwie podlaskim znajduje 
się 36 placówek służby 
zdrowia, których organami 
założycielskimi są: Województwo 
Podlaskie, powiaty, gminy, ministerst
wa, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku.



Bazy wiedzy o sektorze medycznym
Dziedzinowa Baza Wiedzy Zdrowie i Ochrona Zdrowia Głównego Urzędu 

Statystycznego:
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx



Mapy potrzeb zdrowotnych

• https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3304
• Kadry medyczne: 

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3403

tutaj m. in. znajdują się informacje o rynku pracy w sektorze 
medycznym!



Podaż pracy i popyt na pracę w sektorze medycznym



Podaż pracy i popyt na pracę w sektorze medycznym



Podaż pracy w sektorze medycznym



Gdzie szukać ofert pracy?

Okręgowe Izby Lekarskie (np. w woj. podlaskim)
https://oilbialystok.pl/category/praca/



Przykładowa oferta pracy:
lekarz

Lekarz na oddziale chorób wewnętrznych – Nowy Szpital Świecie - 15.06.2021

Opis stanowiska

• Świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Chorób Wewnętrznych.

• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej 
wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

• Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z 
przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych 
osobowych.

WymaganiaWymagania

• Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych.

• Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

• Prawo wykonywania zawodu.

• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

• Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu, w tym doświadczenie lub chęć 
nabycia doświadczenia w kierowaniu Oddziałem Wewnętrznym.

Oferujemy

• Stabilne warunki zatrudnienia,

• Praca w oddziale oraz w formie dyżurów medycznych,

• Duże możliwości rozwoju zawodowego,

• Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.



Przykładowa 
oferta pracy: 
pielęgniarka
Okręgowa Izba Pielęgniarek i 
Położnych w Łomży: 
http://oipiplomzalu.nazwa.pl/oi
pip/praca-w-kraju/pip/praca-w-kraju/



Jakie są płace w sektorze medycznym?

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-lekarz-rodzinny



Jakie są płace w sektorze medycznym?

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pielegniarka



Najstarsze zawody w branży medycznej
Farmaceuta: zawód medyczny wykonywany przez osobę, 

która posiada odpowiednie kwalifikacje, ukończyła studia 
na kierunku farmacja i odbyła praktykę zawodową. 
Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę 
zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług 
farmaceutycznych.

Lekarz: osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje 
do wykonywania zawodu lekarza i wykonująca ten zawód, 
tj. udzielająca świadczeń zdrowotnych, w szczególności 
takich jak: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i 
zapobieganie im, leczenie i rehabilitacja chorych, 
udzielanie porad lekarskich, a także wydawanie opinii i 
orzeczeń lekarskich.

Źródło: GUS, 
http://swaid.stat.gov.pl/ZdrowieOchronaZdrowia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_ZDR_5.asp
x



Najstarsze zawody w branży medycznej
Lekarz dentysta: osoba posiadająca wymagane 

prawem kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza 
dentysty i wykonująca ten zawód, tj. udzielająca 
świadczeń określonych w definicji lekarza, w zakresie 
chorób jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic 
przyległych.przyległych.

Lekarz dentysta (specjalista): Lekarz (lekarz dentysta) 
posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 
w odpowiedniej dziedzinie medycyny i wydanym na tej 
podstawie rozporządzeniem.

Źródło: GUS, 
http://swaid.stat.gov.pl/ZdrowieOchronaZdrowia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_ZDR_5.a
spx



Najstarsze zawody w branży medycznej

• Pielęgniarka: osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje 
do wykonywania zawodu pielęgniarki i wykonująca ten zawód, tj. 
udzielająca świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń 
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, 
rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.

• Położna: osoba posiadająca wymagane prawem kwalifikacje do 
wykonywania zawodu położnej i wykonująca ten zawód, tj. 
udzielająca świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu 
promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, 
rodzącą, położnicą, noworodkiem.

Źródło: GUS, 
http://swaid.stat.gov.pl/ZdrowieOchronaZdrowia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_ZDR_5.aspx



Zawody przyszłości w branży medycznej

W przyszłości szczególnie potrzebni 
będą specjaliści pracujący z osobami 

starszymi, osobami z 
niepełnosprawnościami. Dlaczego? 
Nasze społeczeństwo starzeje się.

Potrzebni będą zatem fizjoterapeuci i 
rehabilitanci, lekarze o 

specjalizacjach związanych z pracą z 
ludźmi starszymi, a także pielęgniarze 

i opiekunowie osób starszych.

Potrzebne będą zawody związane z 
dbaniem o urodę i piękno ciała, a 
więc zawody z branży medycyny 

estetycznej, 



Zawody przyszłości w branży

Jak wynika z Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony 
Zdrowia 2019, Polska zajmuje ostatnie, 30-ste miejsce w zakresie 
liczby praktykujących lekarzy na 100 tys. mieszkańców. liczby praktykujących lekarzy na 100 tys. mieszkańców. 

Problemem nie jest jedynie brak specjalistów, ale również 
personelu pomocniczego, który mógłby odciążyć ich w codziennej 
pracy, np. w zakresie wprowadzania danych pacjentów – koder 
medyczny oraz w zawodzie informatyków i menegerów.



Zawody przyszłości w branży

Technik - zawód z 
przyszłością

Przyszłością są zawody 
techniczne. Najwięcej 
specjalistów brakuje w 

budownictwie, przemyśle, 
gastronomii, służbie zdrowia 
i usługach medycznych oraz 

w transporcie. 

Dlaczego właśnie w tych 
branżach brakuje 

pracowników? 

w transporcie. 

Problemem przede wszystkim jest 
niewielka liczba dostępnych 

kandydatów, brak doświadczenia 
zawodowego, nieaktualne uprawnienia, 

czy też praca poza miejscem 
zamieszkania. 



Zawody przyszłości w branży
• Technik - zawód z przyszłością

Wśród zawodów technicznych potrzebnych na medycznym rynku 
pracy są:pracy są:

Technik dentystyczny

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik elektroradiolog

Technik farmaceutyczny

Technik masażysta.

Dużą popularnością cieszy się też technik ortopeda. Dzięki 
wybraniu szkoły policealnej uczniowie przechodzą kurs i mogą 
asystować lekarzowi bądź pracować w zespołach medycznych.



Barometr zawodów medycznych - prognoza



Rynek pracy lekarzy w Polsce w 2021 r.



Rynek pracy pielęgniarek w Polsce w 2021 r.



Rynek pracy fizjoterapeutów w Polsce w 2021 r.



Rynek pracy farmaceutów w Polsce w 2021 r.



Czym są kompetencje?

Kompetencje=Kompetencje=
wiedza + umiejętności + postawa



Czym są kwalifikacje i umiejętności?

Jaka jest różnica między kwalifikacjami a umiejętnościami?

Kwalifikacje ogólnie odnoszą się do nabywania formalnego wykształcenia, dyplomów i 
licencji.licencji.
Umiejętności definiuje się szerzej, jako pakiet wiedzy, atrybutów i zdolności, które 
umożliwiają ludziom skuteczne wykonywanie różnych zadań i mogą być rozwijane 
poprzez ciągłe kształcenie się. 
Należą do nich zarówno umiejętności techniczne, jak i umiejętności „miękkie”, z zakresu 
m.in. komunikacji, relacji interpersonalnych czy zarządzania.



Jakie kompetencje są poszukiwane
w sektorze medycznym?

Kompetencje pracowników ochrony zdrowia, biorąc pod uwagę kryterium 
przedmiotowe, można podzielić na:
medyczne,
okołomedyczne,okołomedyczne,
i pozostałe



Jakie kompetencje są poszukiwane
w sektorze medycznym?

W 2002 r. Ronald Epstein i 
Edward Hundert w artykule 
Definiowanie i ocenianie 
kompetencji zawodowych 
wyróżnili siedem wymiarów 
kompetencji zawodowych:

kognitywne/pozna
wcze 

(związane z 
wykorzystywaniem i 

pozyskiwaniem wiedzy)

relacyjne
(np. umiejętności 
komunikacyjne, 

rozwiązywania konfliktów, 
pracy w zespołach, uczenia 

emocjonalne, moral
ne 

(inteligencja 
emocjonalna, empatia, szac

unek do pacjentów)kompetencji zawodowych: pozyskiwaniem wiedzy)
pracy w zespołach, uczenia 

innych) unek do pacjentów)

techniczne 
(umiejętności badania 

lekarskiego, umiejętności 
chirurgiczne/proceduralne)

integracyjne

(wiązane z łączeniem 
wiedzy z różnych dziedzin, 

odpowiedniego 
wnioskowania, zarządzanie 

niepewnością)

kontekstowe
(np. otoczenie kliniczne, 

wykorzystanie czasu)

nawyki umysłu

(obserwacja krytyczna, 
gotowość do potwierdzania 

i korygowania błędów)



Jakie kompetencje są poszukiwane
w sektorze medycznym?

Instytut Medycyny w USA w 2002 zlecił przeprowadzenie 
interdyscyplinarnego szczytu, podczas którego wyodrębniono pięć 
obszarów kompetencji, niezbędnych dla wszystkich pracowników 
ochrony zdrowia. Należą do nich:

zapewnienia opieki skoncentrowanej na pacjencie: umiejętności zapewnienia opieki skoncentrowanej na pacjencie: umiejętności 
identyfikacji preferencji i potrzeb pacjentów, umiejętności 
łagodzenia bólu i cierpienia, umiejętności zapewnienia stałej 
opieki, umiejętności odpowiedniej komunikacji z pacjentami i ich 
edukację, umiejętności promowania zdrowego stylu życia 
(skupienie się na zdrowiu populacji);

korzystania z praktyk opartych na dowodach: umiejętności 
łączenia wyników badań i wiedzy klinicznej dla jak najlepszej 
optymalnej opieki nad pacjentem oraz uczestniczenie w 
działaniach edukacyjnych i badawczych (wykorzystanie wiedzy w 
praktyce, samodoskonalenie pracowników);



Jakie kompetencje są 
poszukiwane

w sektorze medycznym? (cd.)
Instytut Medycyny 
w USA w 2002 zlecił 
przeprowadzenie 
interdyscyplinarneg
o szczytu, podczas 
którego 
wyodrębniono pięć 
obszarów 
kompetencji, 
niezbędnych dla 

ciągłej poprawy jakości: umiejętności identyfikacji 
błędów i zagrożeń w opiece zdrowotnej, 
umiejętności wdrażania podstawowych zasad 
bezpieczeństwa, obserwacja i pomiar jakości opieki 
zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb pacjenta i 
społeczności,  projektowanie, testowanie i 
wprowadzanie zmian w procesach i systemach; 

niezbędnych dla 
wszystkich 
pracowników 
ochrony zdrowia. 
Należą do nich:

wprowadzanie zmian w procesach i systemach; 

wykorzystania narzędzi informatycznych: 
zarządzanie wiedzą, unikanie błędów i wspieranie 
podejmowania decyzji przy użyciu technologii 
informatycznej (umiejętności korzystania z 
nowoczesnych technologii dla polepszenia jakości 
świadczonych usług).



Ścieżki kariery

• Zachęcam do zajrzenia na 
stronę Ścieżki kariery: 
https://mapakarier.org/path, 
gdzie znajdują się m. in. opisy gdzie znajdują się m. in. opisy 
zawodów przyszłości w 
sektorze medycznym.



Dziękuję za uwagę
!!!


