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Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie 
wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach*

W szpitalach, obok lekarzy, jedną z kluczowych grup pracowniczych są pielęgniarki. 
Zakres działalności i ich rola w szpitalach systematycznie wzrasta. Kiedyś reali-
zowały głównie zadania związane z pielęgnacją pacjenta, dzisiaj często przyjmują 
rolę niezależnego specjalisty, który w swoich kompetencjach ma zadania wcześniej 
przypisane do grupy zawodowej lekarzy, co wiąże się z coraz większym nakładem 
fizycznych, psychicznych i społecznych kosztów. Jednocześnie dramatycznie obniża 
się liczba osób, które – kończąc wykształcenie profilowe – decydują się na pracę  
w wyuczonym zawodzie pielęgniarki. Negatywną tendencję pogłębia obserwowana 
w tej grupie zawodowej akceleracja demograficznego starzenia się. W rezultacie 
wzajemnego nakładania się wskazanych powyżej trendów z punktu widzenia 
praktyk ZZL oznacza wzmożoną uwagę skierowaną na przygotowanie i stosowanie 
takiego instrumentarium zarządzania, które przyczyniać się będzie do wspierania 
tej grupy zawodowej. Celem przedstawianych w niniejszym opracowaniu badań 
była analiza i ocena wybranych praktyk zarządzania personelem pielęgniarskim pod 
kątem ich skuteczności w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu personelu pielęgniarskiego 
w szpitalach.

Słowa kluczowe: szpital (hospital), zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management), 
pielęgniarki (nurses)

*           Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawcze-
go pt. „Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach”, finansowanego ze środków projektu NCN 
nr 2013/11/B/HS4/01062.

Wstęp

Starzejące się społeczeństwo staje się kluczowym wyzwaniem polityki zdrowot-
nej krajów rozwiniętych, w tym również Polski. Jest ono źródłem wzrostu zapo-
trzebowania nie tylko na doraźne usługi medyczne, ale przede wszystkim na te  
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o charakterze pielęgnacyjnym. Z danych statystycznych wynika, że Europejczyk żyje  
w zdrowiu przeciętnie 61,8 lat, a dożywa wieku 70,4 lat. Statystyczny obywatel Polski żyje  
w zdrowiu przeciętnie 62,7 lat, a dożywa wieku 70,8 lat (OECD, 2014). Z porówna-
nia tych danych wynika, że przez mniej więcej osiem lat obywatel Unii Europejskiej,  
w tym także Polak lub Polka, korzysta ze zdywersyfikowanych usług medycznych. 
Przy czym literatura przedmiotu wskazuje, że częściej są to usługi o charakterze pielę-
gnacyjnym niż terapeutycznym (doraźnym). Status quo statystyk dotyczących długości 
życia w Europie i w Polsce implikuje uznanie strategicznego znaczenia personelu 
pielęgniarskiego1 w prawidłowym funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. 

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie stanu praktyk zarządzania per-
sonelem pielęgniarskim w polskich szpitalach pod kątem ich skuteczności w zachęca-
niu pielęgniarek do pracy w szpitalach oraz ich potencjału retencyjnego. Przyjęty cel 
artykułu wyznaczył trajektorię omawianych treści. W pierwszej kolejności zostanie 
scharakteryzowana specyfika profesji pielęgniarskiej, następnie zaś – populacja pielę-
gniarek i położnych w Polsce pod względem liczebności, wykształcenia oraz wieku. 
Dalsza część artykułu odwoływać się będzie do wyników badań empirycznych po-
zyskanych w trakcie realizacji projektu badawczego „Zarządzanie kapitałem ludzkim  
w szpitalach”. Analizie poddane zostaną wybrane praktyki zarządzania personelem, 
tj. pozyskiwanie, ocena pracownicza, rozwój personelu oraz wynagradzanie. 

Specyfika zawodu pielęgniarki i położnej

Pielęgniarka (położna) to obok lekarza najstarsza profesja medyczna. Z analizy 
literatury poświęconej historycznym aspektom profesji pielęgniarskiej wynika, że 
rozwijała się ona w zasadzie symultanicznie z zawodem lekarza. Z czasem zada-
nia i funkcje pielęgniarek w procesie świadczenia usług medycznych zmieniały się.  
W rozwoju tego zawodu wskazuje się dwa istotne okresy, przednowoczesny i nowo-
czesny (Wrońska, 2004, s. 36–45 za Poznańska, 1988). Ten pierwszy odnosił się do 
konstytutywnych wskazówek dotyczących kwestii o charakterze sanitarno-pielęgna-
cyjnym, jakie pojawiały się już w starożytności czy też w średniowieczu. Okres no-
woczesny datuje się natomiast od roku 1860 n.e. aż do czasów współczesnych. Rok 
1860 traktowany jest umownie jako początek formalizacji profesji pielęgniarskiej,  
a także jej stopniową instytucjonalizację. W tym roku bowiem otwarto w Londynie 
pierwszą szkołę pielęgniarską. W ewolucji profesji pielęgniarskiej istotne też było 
powołanie w 1899 roku Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (International Council 

1 W artykule z uwagi na zabieg stylistyczny termin „pielęgniarki” lub „personel pielę-
gniarski” obejmuje przeważnie obie grupy personelu, tj. zarówno pielęgniarki, jak i położne.
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of  Nurses), której celem było stymulowanie rozwoju pielęgniarstwa zawodowego 
(Wrońska, 2004).

Rozwój pielęgniarstwa w Polsce był adekwatny do trendów międzynarodowych. 
Pierwsza szkoła w Polsce powstała w roku 1895 we Lwowie. Pod koniec 1911 roku 
otwarto szkołę pielęgniarską w Krakowie. Powoli zawód pielęgniarki instytucjona-
lizował się. W roku 1925 w Warszawie powstała agenda Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarek, tj. Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych. Po II wojnie światowej 
szkoły pielęgniarskie przeszły na własność państwa, a ze środowiska stopniowo 
eliminowano pielęgniarki-zakonnice. System kształcenia został oparty głównie na 
szkolnictwie średnim. Liczba przedstawicielek tego zawodu systematycznie rosła. 
Umacnianie się pozycji tej profesji sprzyjało jej emancypacji i instytucjonalizacji. 
W tym nurcie w 1957 roku reaktywowano Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,  
a w 1969 utworzono pierwszy Wydział Pielęgniarski na Akademii Medycznej w Lu-
blinie (Urbanek, 2008, s. 56–79). 

Współcześnie autonomiczny zawód pielęgniarki w Polsce regulowany jest szere-
giem aktów prawnych2. Najważniejsze z nich to: Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej oraz Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych. W pierwszej ustawie zapisano, że: „wykonywanie zawodu pielęgniarki polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegaw-

czych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności 
ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia” (Ustawa z dnia 15 lipca 2011...).
W odniesieniu do położnej w art. 5 zapisano m.in., że: „wykonywanie zawodu 

położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1. rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjo-

logicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w moni-
torowaniu ciąży fizjologicznej;

2. kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 
wysokiego ryzyka;

2 Z uwagi na zasadniczy cel niniejszego artykułu zdecydowano się na przytoczenie tylko 
tych podstawowych aktów regulujących prace profesjonalistek pielęgniarskich. Zasób aktów praw-
nych, warunkujących wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, jest zdecydowanie większy,  
a w jego skład wchodzą przepisy prawne zarówno o charakterze bezpośrednim, jak i pośrednim.
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3. prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzy-
staniem aparatury medycznej; 

4. przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacię-
ciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego (...);

5. sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu 
okresu poporodowego”.

Zawodowe pielęgniarki spełniają szereg ról autonomicznie. Są to przede wszyst-
kim role: opiekuńcza, wychowawcza i zarządcza. Istnieje jednak wąski zestaw zadań, 
które pielęgniarki realizują w ewidentnym uzależnieniu od personelu lekarskiego,  
a mianowicie zadania terapeutyczne. Z kolei we współpracy z innymi profesjami 
medycznymi pielęgniarki zajmują się: promocją zdrowia, rehabilitacją oraz profilak-
tyką zdrowotną (Glińska, Lewandowska, 2007). Praktyczna konfrontacja pełnionych 
przez personel pielęgniarski zadań i funkcji sprawia, że spełnianiu się zawodowemu 
pielęgniarek towarzyszy permanentny paradoks koegzystencji w zasadzie wzajem-
nie wykluczających się ról, a mianowicie samodzielna specjalistka versus pomocnica 
lekarza wykonująca bezdyskusyjnie jego polecenia (pozbawienie samodzielności). 
Dopasowanie swojej postawy do danej sytuacji (autonomiczność versus podwład-
ność) wydaje się przychodzić, co ciekawe, łatwiej pielęgniarkom niż lekarzom. Ci 
drudzy mniej chętniej postrzegają pielęgniarki jako samodzielnych profesjonalistów 
medycznych (Ślusarska i wsp., 2007). 

W refleksji nad specyfiką zawodu pielęgniarki warto jest również podkreślić, że 
wiąże się on ze sprostaniem dwóm podstawowym wyzwaniom, które wynikają przede 
wszystkim z pełnionych przez pielęgniarki autonomicznych ról. Pierwsze to potrze-
ba, a wręcz obowiązek permanentnego doskonalenia kompetencji specjalistycznych. 
Pielęgniarstwo jako dziedzina medycyny rozwija się bardzo dynamicznie, a na bieżą-
co doskonalone są standardy postępowania podczas realizacji zdywersyfikowanych 
świadczeń pielęgniarskich (por. Ślusarska i wsp., 2014; Langa, 2008). Permanentne 
poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności przez pielęgniarki staje się warunkiem sine 
qua non poprawy skuteczności zadań realizowanych na stanowisku pracy. Innym wy-
zwaniem, jakie łączy się z wykonywaniem zawodu pielęgniarki czy położnej, jest kon-
takt z pacjentem. Relacja pielęgniarek z pacjentami jest niezmiernie wymagająca nie 
tylko pod względem fizycznym (zaangażowanie czasowe, wykonywanie czynności 
pielęgnacyjnych), ale i emocjonalnym. Z uwagi właśnie na tę cechę określa się pracę 
pielęgniarek w literaturze jako „emocjonalną” (emotional Labour), definiowaną jako 
praca, podczas której klienci lub współpracownicy danej osoby oczekują od niej za-
chowań, jakie mogą stać w konflikcie z jej stanem emocjonalnym (Morris, Feldman, 
1999). Zachowania pielęgniarek lub położnych można porównać do „emocjonalnej 
żonglerki”’ (Smith, Gray, 2000), ponieważ zależnie od otoczenia, w jakim w danej 
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chwili funkcjonują (współpracownicy lub pacjenci), dostosowują swoje zachowania, 
są mniej lub bardziej ekspresyjne (Bartram i wsp., 2012). Wobec pacjentów dążą  
w miarę możliwości do ekspozycji pozytywnych emocji, tłumiąc jednocześnie te ne-
gatywne (Brotheridge, Grandey, 2002). W rezultacie pielęgniarki doświadczają ne-
gatywnych konsekwencji pracy emocjonalnej (Schaubroech, Jones, 2000), jakimi są: 
stres (Happell, Dwyer i wsp., 2013), wycieńczenie psychiczne (Demerouti i wsp., 
2001) i związane z nim wypalenie zawodowe (Dębska, Cepuch, 2008).

Zasób pielęgniarek i położnych w Polsce 

W Polsce pielęgniarki i położne stanowią najbardziej liczną grupę personelu me-
dycznego. Z raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że na dzień 
31 grudnia 2016 roku czynne prawo do wykonywania zawodu miało 325 201 osób 
(Szcześniak, 2017). 98% populacji pielęgniarek stanowią kobiety, a 2% mężczyźni.  
W przypadku położnych udział aktywnych w zawodzie mężczyzn wynosi 1‰. 
Rozłożenie terytorialne personelu pielęgniarskiego różni się znacząco. I tak naj-
liczniejsza populacja personelu pielęgniarskiego występuje w województwach ma-
zowieckim i śląskim. Najmniej liczna – w województwach lubuskim i opolskim. 
Identycznie wygląda sytuacja odnośnie do położnych (zob. tab. 1) 

Tabela 1. Liczba personelu pielęgniarskiego i położniczego w Polsce. Stan na 
31 grudnia 2016 roku 

Województwo Liczba pielęgniarek Liczba położnych
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

dolnośląskie 23 233 426 2595   2

kujawsko-pomorskie 13 973 280 1886   6
lubelskie   1 685 459 2319   2

lubuskie   6 585 105   853   3
łódzkie 17 377   40   253   1
małopolskie 24 593 466 3158   6
mazowieckie 40 375 958 4686 15
opolskie   7 316 227   862   1
podkarpackie 17 589 346 2573   5
podlaskie   9 486 181 1344   1
pomorskie 14 579 311 1838   3
śląskie 37 605 436 4528   3
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Województwo Liczba pielęgniarek Liczba położnych
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

świętokrzyskie 10 388 210 1324   3
warmińsko-mazurskie   9 548 191 1124   0
wiekopolskie 22 058 687 3659 10
zachodniopomorskie 10 988 213 1450   4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szcześniak, 2017

Dane liczbowe dotyczące personelu pielęgniarskiego w Polsce nie do końca uwi-
daczniają fakt niekorzystnych tendencji w liczebności pielęgniarek w naszym kraju. 
Wyraźniej obrazują to dane publikowane przez OECD. Wynika z nich, że Polska 
należy do grupy krajów, które mają jeden z najniższych poziomów wartości wskaźnika 
liczby pielęgniarek na 1000 obywateli. Średnia w krajach OECD wynosi 11,2 osób  
i systematycznie wzrastała przez ostatnie lata. W Polsce wynosi ona 5,2 osób na 
1000 obywateli i w zasadzie od roku 2004 niewiele się zwiększyła. W tym samym 
czasie w Norwegii wskaźnik ten wzrósł z poziomu 13,6 na 16,9 osób na 1000 obywa-
teli (zob. rys. 1) (OECD, 2014). Wniosek – w krajach dbających o swoich obywateli 
i świadomych konsekwencji starzejącego się społeczeństwa systematycznie rośnie 
liczebność personelu pielęgniarskiego. Polska do takich krajów niestety nie należy.

Rysunek 1. Liczba pielęgniarek na 1000 obywateli w Norwegii, krajach OECD 
oraz Polsce w latach 2005–2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, 2014
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Populacja pielęgniarek i położnych różni się pod względem wieku. Wśród pielę-
gniarek najliczniejszą grupę stanowią kobiety w wieku 41–50 lat, a wśród położnych 
– 51–60 lat (zob. tab. 2). Zauważyć jednak należy, że liczebność poszczególnych ko-
hort jest niższa w niższych kategoriach wiekowych. Świadczyć to może o spadającej 
popularności zawodu pielęgniarki lub położnej. 

Tabela 2. Struktura wiekowa populacji pielęgniarek i położnych w Polsce. 
Stan na 31 grudnia 2016 roku 

Przedziały wiekowe Liczba pielęgniarek Liczba położnych

21–30 lat 15 968   3 854

31–40 lat 24 347   4 528
41–50 lat 98 779 10 347
51–60 lat 93 040 11 740
61 i powyżej 56 261   6 337

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liczba pielęgniarek i położnych…

Pielęgniarki i położne różni nie tylko wiek, ale i wykształcenie. W roku 2014 
60,4% pielęgniarek w Polsce posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, a położ-
nych 58,7%. Wykształcenie pozostałe wyższe posiadało 10,8% pielęgniarek i 27,1% 
położnych. Wreszcie wykształcenie średnie 28,8% pielęgniarek i 14,2% położnych 
(Zdrowie i ochrona..., 2015, s. 73). W kontekście identyfikacji poziomu wykształcenia 
polskiego personelu pielęgniarskiego należy zauważyć, że w Polsce w roku 2013 
możliwość podjęcia studiów na kierunku pielęgniarskim oferowało 78 uczelni. 
Z tego 73 jednostki o charakterze macierzystym, a 5 to podmioty zamiejscowe.  
Z danych GUS wynika, że w roku akademickim 2013/2014 w uczelniach tych stu-
diowało 25 700 osób, w tym w jednostkach macierzystych 24 300, a w jednostkach 
zamiejscowych 1400. Najwięcej osób kształciło się w Lublinie i Warszawie, w każ-
dym z tych miast po ponad 1600 osób. Najwięcej studentów kierunku pielęgniar-
stwo kształciło się głównie w województwach mazowieckim (Warszawa, Radom), 
śląskim (Katowice, Dąbrowa Górnicza) oraz małopolskim (Kraków) i lubelskim 
(Lublin) (Zdrowie i ochrona zdrowia… 2015, s. 74).

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w szpitalach w świetle badań 
empirycznych

Identyfikacji stanu zarządzania personelem pielęgniarskim posłużyła analiza wyni-
ków badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowników liniowych perso-
nelu pielęgniarskiego zatrudnionego w szpitalach. Badania ankietowe przeprowa-
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dzone zostały od grudnia 2015 roku do maja 2016 i stanowiły istotny element zadań 
realizowanych w ramach projektu badawczego „Zarządzanie kapitałem ludzkim  
w szpitalach”. Ankiety skierowane do kierowników liniowych sfery medycznej sta-
nowiły jedno z narzędzi wykorzystywanych podczas wielokrotnych studiów przy-
padków zaplanowanych w projekcie. Badania przeprowadzono w siedmiu szpitalach 
zlokalizowanych w czterech województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim 
oraz pomorskim. Przy wyborze podmiotów medycznych zastosowano podejście 
nomotetyczne, tj. takie, które zakłada istnienie podobieństwa pomiędzy analizowa-
nymi podmiotami. Wielkość próby w przypadku pielęgniarskiego personelu kierow-
niczego wyniosła 143 osób. Ankietę przeprowadzono wśród wszystkich respon-
dentów piastujących takie stanowiska w badanych szpitalach. Zwrotność wyniosła 
79%. Wielkość próby oraz dobór respondentów ogranicza możliwość wnioskowa-
nia statystycznego odnoszącego się do całości populacji usługodawców świadczeń 
szpitalnych, ale daje możliwość takiego wnioskowania w odniesieniu do badanych 
podmiotów (por. Sekuła, Sabat, 2008). 

Specyfika badanej populacji, która wzięła udział w badaniu, była następująca. Po 
pierwsze, w 99% były to kobiety. Po drugie, 90% z badanej populacji jest w wieku 
41 lat i powyżej. 72% pielęgniarek oddziałowych lub odcinkowych legitymowało się 
wyższym wykształceniem, a 33% – ukończyło dodatkowe kursy, szkolenia czy stu-
dia podyplomowe z zarządzania. Po trzecie, pod względem stażu najliczniejszą grupę 
(50%) stanowiły respondentki, które są aktywne w zawodzie od 21 do 30 lat. Liczną 
grupę (39%) stanowiły pielęgniarki z długoletnim stażem pracy (31 lat i powyżej) 
Staż pracy 19% respondentek nie przekroczył 20 lat. Pytania zadawane badanym były 
zdywersyfikowane. Dotyczyły one kwestii związanych z czynnikami wpływającymi na 
zarządzanie personelem medycznym, interakcji z interesariuszami, strategii szpitali, 
uwarunkowań realizacji funkcji personalnej oraz kluczowych praktyk zarządzania per-
sonelem medycznym. Dalej poddano analizie kluczowe praktyki zarządzania persone-
lem medycznym, tj. pozyskiwanie, rozwój, ocena pracownicza i wynagrodzenia. 

Pozyskiwanie to działanie inicjujące proces zarządzania zasobami ludzkimi.  
W literaturze przedmiotu określane jako „wchodzenie ludzi do organizacji” (Pocztow-
ski, 2008, s. 36). Kluczowymi działaniami podejmowanymi w jego ramach są przede 
wszystkim: nabór, dobór i adaptacja3. Z analizy pozyskanych danych wynika, że per-
sonel pielęgniarski poszukiwany jest najczęściej poprzez ogłoszenia umieszczane  
w internecie. 63% respondentów wskazało tę odpowiedź. Popularnym narzędziem 
pozyskiwania pielęgniarek są referencje pracownicze. 60% wskazało tę odpowiedź. 
Ogłoszenia w prasie branżowej wskazało 40%, a referencje wśród przedstawicieli 

3 W niektórych opracowaniach adaptację włącza się w układ subprocesów retencyjnych, 
a nie tych związanych z procesem pozyskiwania. 
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środowiska danej grupy medycznej – 44%. Niewiele, bo tylko 2% respondentów, 
odpowiedziało, że w procesie naboru korzysta się z usług specjalistycznej firmy 
zewnętrznej. 

W doborze (selekcji) pielęgniarek do pracy w analizowanych szpitalach narzę-
dziem najczęściej stosowanym jest rozmowa rekrutacyjna i analiza dokumentów. 
Wykorzystywanie pierwszego narzędzia zadeklarowało 93% respondentów, a dru-
giego – 79%. Fakt mniejszej liczby wskazań analizy dokumentów można wyjaśnić 
tym, że kompletowaniem dokumentacji zajmować się może komórka ds. personal-
nych, a nie kierownicy liniowi. 29% respondentów zadeklarowało, iż w sposób for-
malny zbiera informacje o kandydacie do pracy, a 22% – że czyni to nieformalnie. 
Testy umiejętności stosowane są przez 4% respondentów. 

W ramach adaptacji respondenci zadeklarowali podejmowanie zdywersyfiko-
wanych działań wobec nowo zatrudnionych pracowników (zob. tab. 3). Z analizy 
wypowiedzi uczestników badania wynika, że podczas adaptacji podejmowane są 
działania wynikające z przepisów prawnych, ale nie tylko. I tak 89% respondentów 
wskazało, że pod koniec okresu adaptacyjnego praca nowo zatrudnionego pracow-
nika poddawana jest ocenie. 80% respondentów deklaruje, że nowo zatrudnione-
mu pracownikowi szczegółowo przekazywana jest informacja dotycząca oczekiwań 
wobec jego pracy w obszarze zadań i efektów pracy. 76% respondentów zadeklaro-
wało, że nowo zatrudniony pracownik informowany jest o normach i zwyczajach 
panujących w zespole (komórce organizacyjnej) i szpitalu. 69% respondentów ob-
serwuje zachowania nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku pracy w celu 
udzielenia mu informacji zwrotnej. 

Tabela 3. Narzędzia adaptacyjne stosowane przez kadrę kierowniczą personelu 
pielęgniarskiego 

Działania podejmowane w ramach adaptacji Procentowy udział 
wskazań

Nowo zatrudnionemu pracownikowi szczegółowo przekazywana jest in-
formacja dotycząca oczekiwań wobec jego pracy (zadania i efekty pracy)

80

Przeprowadzane są badania lekarskie (wymóg kodeksu pracy) 96
Przeprowadzane jest szkolenie dot. zakażeń szpitalnych 79
Wyznaczany jest opiekun na czas adaptacji 65
Nowo zatrudniony pracownik informowany jest o normach i zwyczajach 
panujących w zespole (komórce organizacyjnej) i szpitalu

76

Odbywa się spotkanie ze współpracownikami 32
Nowo zatrudniony pracownik pracuje pod nadzorem wyznaczonego 
współpracownika

61
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Działania podejmowane w ramach adaptacji Procentowy udział 
wskazań

Obserwowane są zachowania pracownika na stanowisku pracy w celu 
udzielenia nowo zatrudnionemu pracownikowi informacji zwrotnej

69

Prowadzone są regularne i indywidualne rozmowy z nowo zatrudnionym 
pracownikiem w celu udzielania mu informacji zwrotnej na temat jakości 
jego/jej pracy

61

Pod koniec okresu adaptacyjnego nowo zatrudniony pracownik, jego 
praca, poddawana jest ocenie

89

Podejmowane są inne działania   4

Źródło: opracowanie własne 

Odpowiedź twierdzącą, że ocena formalna odbywa się raz w roku wskazało 80% 
respondentów. Zdania na temat wykorzystania wyników oceny pracowniczej były 
rozbieżne. Najliczniejsza grupa badanych wskazała, że oceny pracownicze są speł-
nieniem wymogów akredytacji jakościowej, w zarządzaniu personelem medycznym 
nie mają zatem żadnego znaczenia. 38% respondentów zadeklarowało, że wyniki 
oceny pracowniczej wpływają na możliwość kontynuacji zatrudnienia. Jedna trzecia 
zauważa związek pomiędzy wynikami oceny pracowniczej a planowaniem szkoleń 
wewnętrznych i wreszcie 24% z nich dostrzega taki związek z planowaniem szkoleń 
zewnętrznych (zob. tab. 4).

Tabela 4. Połączenie oceny pracowniczej z innymi obszarami zarządzania 
zasobami ludzkimi

Obszar wpływu sformalizowanej oceny pracowniczej Procentowy udział wskazań

Kontynuacja zatrudnienia 38
Planowanie kariery zawodowej 18
Planowanie szkoleń wewnętrznych 35
Planowanie szkoleń zewnętrznych 24
Podwyżka (również zmiana warunków kontraktów)   5
Premia/nagroda 12
Spełnienie wymogów akredytacji jakościowej 49
Administracja spraw kadrowych 17
Nie ma żadnego znaczenia 18

Inne znaczenie   8

Źródło: opracowanie własne 
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Respondentów poproszono o wybór najtrafniejszego opisu praktyk w szkoleniu 
pracowników stosowanych w szpitalu. Najwięcej respondentów, bo 43%, wskaza-
ło, że w szpitalu pracownicy mogą liczyć na obowiązkowe szkolenia wewnętrzne. 
27% pytanych odpowiedziało, że szpital udziela płatnych dni wolnych po to, aby 
pracownicy mogli uczestniczyć w szkoleniach zewnętrznych. Mniej więcej ta sama 
liczba respondentów wskazała również, że szpitale częściowo refundują szkolenia 
zewnętrze personelu (zob. tab. 5). 

Tabela 5. Praktyki szkoleniowe w badanych szpitalach według oceny kadry 
menedżerskiej personelu pielęgniarskiego

Praktyki w zakresie szkoleń stosowane w szpitalach Procentowy  
udział wskazań

Szpital zapewnia pracownikom szkolenia wewnętrzne specjalistyczne  
(fakultatywne)

  6

Szpital zapewnia pracownikom szkolenia wewnętrzne obowiązkowe 43
Szpital zapewnia pracownikom możliwość udziału w szkoleniach zewnętrz-
nych (kursach, konferencjach, studiach). w pełni je finansując

12

Szpital zapewnia pracownikom możliwość udziału w szkoleniach zewnętrz-
nych (kursach, konferencjach, studiach). częściowo je finansując

25

Szpital refunduje koszty delegacji na szkolenia zewnętrzne (kursy, konferen-
cje, studia)

  5

Szpital udziela płatnych dni wolnych na szkolenia zewnętrzne (kursy, konfe-
rencje, studia)

27

Szpital nie partycypuje w kosztach zewnętrznych szkoleń (kursy, konferen-
cje, studia)

  4

Źródło: opracowanie własne 

Bezpośrednich przełożonych zapytano również o to, czy w szpitalach, w których 
pełnią swoje funkcje kierownicze, istnieje system planowania i zarządzania karie-
rami zawodowymi zatrudnionych. Największa grupa respondentów wskazała, że  
w badanych szpitalach nie podejmuje się działań ukierunkowanych na rozwój indy-
widualnej kariery. Natomiast 26% respondentów stwierdziło, że działania związane 
z planowaniem i zarządzaniem karierą pracowników są podejmowane, gdy pojawia 
się taka potrzeba (zob. tab. 6).
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Tabela 6. System planowania i zarządzania karierami personelu

Istnienie systemu planowania i zarządzania karierami pracowników Procentowy 
udział wskazań

Tak, istnieje i ma charakter formalnego procesu 14
Tak, istnieje, ale ma charakter zwyczajowy   8
Tak, podejmowane są różne działania o charakterze sytuacyjnym 12
Nie, ale podejmowane są działania. gdy pojawi się potrzeba 26
Nie podejmuje się działań ukierunkowanych na rozwój indywidualnej kariery 36
W szpitalu nie podejmowane są działania   3

Źródło: opracowanie własne 

Respondentów zapytano również o cele, jakie – ich zdaniem – spełnia wynagro-
dzenie w zatrudniających ich szpitalach. Największą liczbę wskazań uzyskała odpo-
wiedź „skłania pracowników do pozostania” (46%). Drugą pod względem liczby 
wskazań była odpowiedź „pobudza pracowników do rozwoju” (44%). Jako trzecią 
odpowiedź wskazano „jest budowany pod kątem redukcji kosztów”. Relatywnie 
niewielu respondentów wskazało wpływ wynagrodzenia na wzrost efektów pracy 
(zob. tab. 7).

Tabela 7. Cele wynagradzania szpitali w opinii kadry kierowniczej personelu 
pielęgniarskiego

Cele wynagradzania Procentowy 
udział wskazań

Wspiera utalentowanych (dobrych) pracowników 16
Skłania pracowników do pozostania 46
Pobudza do wzrostu efektów pracy w okresie nie dłuższym niż rok   9
Pobudza do wzrostu efektów pracy w okresie dłuższym niż rok 16
Pobudza pracowników do rozwoju 44
Jest budowany pod kątem redukcji kosztów 34
Wspiera realizację strategii organizacji 24
Wspiera współpracę w grupie 13
Pobudza do innowacyjności   5
Pobudza do podejmowania nowych wyzwań, zadań 16
Bierze pod uwagę zagrożenie życia   3
Ma inne cele   9

Źródło: opracowanie własne 

ZZL(HRM)_2017_3-4(116-117)_Buchelt_B_I_87-103



99Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie...

Analiza praktyk zarządzania personelem pielęgniarskim w wybranych szpitalach 
wskazuje na stopniową, acz niezrównoważoną ich poprawę. Bardziej rozwinię-
te są praktyki związane z szeroko pojętym pozyskiwaniem kapitału ludzkiego niż  
z jego utrzymaniem. Oceniając działania podejmowane w ramach poszczególnych 
procesów, można stwierdzić, że podstawowym mankamentem praktyk w nabo-
rze i selekcji personelu pielęgniarskiego jest nadreprezentacja rozmowy kwalifi-
kacyjnej w stosunku do innych narzędzi weryfikujących. Przy czym mankament 
ten ograniczany jest, zdaniem autorki, stosowaniem rekomendacji pracowniczych 
oraz analizą i oceną pracy nowo zatrudnionych pracowników po okresie adaptacji  
(zob. tab. 3). Usprawnieniu powinny ulec działania związane z rozwojem personelu 
pielęgniarskiego. Z analizy danych wynika, że szpitale skupiają się przede wszystkim 
na zapewnianiu personelowi pielęgniarskiemu szkoleń obligatoryjnych, a nie fakul-
tatywnych. Dodatkowo w szpitalach nie planuje się zarządzania karierą personelu 
pielęgniarskiego. Stosowane w badanych szpitalach rozwiązania są krańcowo różne 
od opisywanych w literaturze przedmiotu. I tak dla przykładu, w szpitalach amery-
kańskich organizuje się dla personelu pielęgniarskiego profesjonalne szkolenia de-
dykowane kompetencjom przywódczym po to, aby w przyszłości pielęgniarki mo-
gły skutecznie sprawować funkcje kierownicze (Sanford, 2011, s. 100–106). Takie 
działanie ma nie tylko charakter preparacyjny w odniesieniu do kadry menedżerskiej 
(przygotowanie sukcesorów), ale daje możliwość ograniczenia wpływu pracy emo-
cjonalnej na postawę pielęgniarek wobec pracy, a de facto pacjentów. Innym stosowa-
nym w szpitalach amerykańskich rozwiązaniem odnoszącym się do fakultatywnego 
rozwoju kompetencji specjalistycznych jest organizowanie specjalistycznych szko-
leń wewnętrznych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny 
medycyny (Clarke, 2006). 

Poprawie powinien ulec również związek oceny pracowniczej z pozostałymi 
obszarami zarządzania personelem pielęgniarskim. Szczególnie istotne jest jeszcze 
wyraźniejsze połączenie wyników oceny pracowniczej ze szkoleniami o charakterze 
specjalistycznym, ale i pozaspecjalistycznym (kompetencje interpersonalne, przy-
wódcze lub techniki i narzędzia radzenia sobie ze stresem). Pracownicy nie powinni 
kojarzyć funkcjonowania systemu ocen pracowniczych ze spełnianiem wymogów 
akredytacji jakościowej, sprowadza to bowiem ocenę do spełnienia funkcji admini-
stracyjnej, a nie zarządczej. 

Wskazywane przez respondentów cele spełniane przez wynagrodzenie również, 
zdaniem autorki, powinny ulec modyfikacji, a dokładniej rozszerzeniu i przewar-
tościowaniu. Na świecie wynagrodzenie personelu medycznego, w tym personelu 
pielęgniarskiego, konstruowane jest tak, aby stymulować efektywność pracy perfor-
mance w krótkim i długim okresie. Wynagrodzenie oparte na efektach pracy jest 
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rozwiązaniem powszechnie stosowanym w szpitalach działających na terenie krajów 
rozwiniętych, jak na przykład Wielka Brytania czy Dania. Przy czym wyraźną ten-
dencją w doskonaleniu praktyk wynagradzania w szpitalach jest odwoływanie się nie 
tylko do wskaźników ilościowych performance’u pracowniczego, ale i jakościowych 
(kompetencji) (Bunkers, Koch i wsp., 2016). Różnicowanie wynagrodzeń może być 
też dokonywane w odniesieniu „do trudności danej pracy i wymaganych kompeten-
cji na stanowisku” (Austen, Frączkiewicz-Wronka, 2008, s. 25).

Podsumowanie

Konkludując, wyniki analizy stanu praktyk zarządzania personelem pielęgniarskim 
w wybranych szpitalach potwierdzają, iż realizacja działań w omawianym obszarze 
wskazuje na wyższy poziom zaawansowania w odniesieniu do praktyk zdiagnozo-
wanych przez autorkę ponad dekadę temu (por. Buchelt, 2007). Wskazana kon-
kluzja nie zaskakuje, albowiem przez ostatnią dekadę uwarunkowania działalności 
szpitali w pełnieniu funkcji personalnej pogorszyły się. Wielkość zasobu ludzkiego 
zmniejszyła się, a przez to dostęp do niego stał się utrudniony. Dodatkowo popu-
lacja personelu medycznego, zwłaszcza tych kluczowych grup, tj. lekarzy i pielę-
gniarek, wyraźnie uległa procesowi starzenia. Szpitale, chcąc pozyskać i zatrzymać 
wartościowy kapitał ludzki, muszą systematycznie poprawiać praktyki zarządzania 
personelem. Poprawa musi następować nie tylko w odniesieniu do personelu lekar-
skiego4, ale i pielęgniarskiego (Sekuła, Sabat, 2008). Tylko poprzez poprawę tychże 
praktyk szpitale mogą stopniowo polepszać swój wizerunek na jakże konkurencyj-
nym rynku pracy.
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Aging Nurse Population as a Challenge  
for Human Resource Management in Hospitals 

Summary
In addition to physicians, nurses are a key group of  employees at hospitals. Their 
strategic importance for health care institutions can be seen in the large quantity of  
research and publications focused on them. Nursing is a profession with rich tradi-
tions not only in medical fields, but also in institutional ones. Additionally, there is 
a need to stress the importance of  the Chamber of  Nurses and Midwives as well as 
labor unions in shaping work standards for this professional group. The scope of  
activities and roles of  nurses in hospitals is systematically changing. In the past they 
mainly performed activities connected with nursing patients. Today, they often play 
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the role of  an independent specialist that in past had been assigned to physicians. 
This increase in demands and responsibilities on nurses is resulting in an escalation 
of  physical, psychological, and social costs. An effect of  this is that more and more 
graduates who attain nursing degrees decide to abandon the profession. This ne-
gative tendency is reinforced by an observable acceleration of  demographic aging 
among the nurse population. Due to an accumulation of  negative trends, hospitals 
have either already experienced or will soon experience a shortage of  nurses, both 
their recruitment and retention. From the point of  view of  human resource mana-
gement practice, this means increased attention aimed at developing and applying 
management instruments helping support this professional group. The objective of  
the paper is to analyze human resource management practices in hospitals in terms 
of  their ability to attract and retain nurses.
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