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Abstract

Employment activity and mood disorders among physiotherapy graduates  
from the University School of Physical Education in Wroclaw

background. The aim of the paper was to provide knowledge about socio-economic status 
and severity of mood disorders among 2012/2013 physiotherapy graduates from the Uni ver-
sity School of Physical Education in Wroclaw. material and methods. The study analyzed 
101 physiotherapy graduates (mean age 24.2). The research was carried out with the use of 
a diagnostic survey method. The self-made questionnaire examined the respondents’ em-
ployment and economic situation. In addition, the Beck Depression Inventory which assesses 
symptoms of depression demonstratively was used. results. 75% of respondents were 
employed, 13% were unemployed, the others continued their education. One third of the 
em ployees were earning less than 10 PLN/h net, 26% of respondents indicated the option 
10–15 PLN/h net, 20% of respondents had an income level above 16 PLN/h net. One fifth of 
graduates reported symptoms of depressed mood and mental health problems. conclusions. 
A large number of respondents were economically active persons. On the other hand, un employ-
ment was a huge problem whose rate is similar to the general unemployment rate in Poland.
key words: employment, graduates in physiotherapy, Beck Depression Inventory, self-esteem
słowa kluczowe: zatrudnienie, absolwenci fizjoterapii, skala depresji, poczucie własnej 
wartości
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WproWAdzenie

Aktywność zawodowa absolwentów szkół 
wyższych jest częstym tematem zarówno 
opracowań naukowych, jak i debat publicz
nych (Badanie aktywności zawodowej… 
2007, Kryńska 2011). nie ulega wątpliwo
ści, że rodzaj wykształcenia ma zasadnicze 
znaczenie, jeśli wziąć pod uwagę szanse mło
dej osoby na podjęcie pracy w wyuczonym 
zawodzie. Wiele uczelni nadal jednak kształci 
rzesze studentów, przed którymi w momen
cie ukończenia studiów stoi bardzo trudne 
zadanie – podjęcie pracy zgodnej z uzyska
nymi kwalifikacjami. Często przez wiele lat 
od ukończenia studiów, mimo wysiłków 
i starań, nie udaje się uzyskać zatrudnienia 
w wyuczonym, a jednocześnie wymarzo

nym zawodzie. na przestrzeni lat następuje 
ciągła dewaluacja rangi wykształcenia wyż
szego. Jeszcze kilkanaście lat temu było ono 
wyznacznikiem prestiżu i gwarancją dobrze 
płatnej pracy. podczas gdy na początku de
kady polskie uczelnie ukończyło 259 tys. 
absolwentów, w 2010 r. liczba ta wzrosła 
niemal dwukrotnie (Sedlak i Sedlak 2011). 
Według danych Głównego Urzędu Statys
tycznego (GUS) w latach 2003–2012 odsetek 
osób mających wyższe wykształcenie wzrósł 
o 9% i na koniec i kwartału 2012 r. wynosił 
już około 20% ludności w wieku 15 lat i wię
cej. z drugiej strony wykształcenie wyższe 
ma aktualnie ponad 28% polaków aktyw
nych zawodowo. od roku 2003 nastąpił 
ponad dwukrotny wzrost tego wskaźnika 
(Mały rocznik statystyczny… 2012).

Jednocześnie wraz ze wzrostem ogólnej 
liczby osób z wykształceniem wyższym do
chodzi do spadku zatrudnienia oraz wzro
stu stopy bezrobocia w tej grupie. zgodnie 
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z badaniem GUS odsetek bezrobotnych po
siadających dyplom ukończenia uczelni wyż
szej wzrósł z 5% w 2005 r. do ponad 12% na 
koniec roku 2013 (Bezrobocie rejestrowa
ne… 2013).

okazuje się, że zawód fizjoterapeuty fi
guruje w zestawieniach jako zawód nadwyż
kowy. oznacza to, że zapotrzebowanie na 
rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób 
poszukujących pracy w tym zawodzie. W 
2013 r. wskaźnik intensywności nadwyżki 
wynosił około 0,4 punktu. innymi słowy, 
w urzędach pracy było zarejestrowanych 
ponad 2 razy więcej bezrobotnych fizjote
rapeutów niż miejsc dostępnych na rynku 
pracy. należy także odnotować fakt, iż spo
śród wszystkich fizjoterapeutów zarejestro
wanych w urzędzie pracy jako bezrobotni 
aż 30% stanowili absolwenci w okresie do 
12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (za
wody deficytowe… 2013). oczywiście po
wyższe statystyki uwzględniają tylko osoby 
zarejestrowane w urzędach pracy. ponadto 
istnieje niezbadana oraz nieuwzględniona 
w statystykach szara strefa zatrudnienia. od
rębnym problemem jest wysokość zarobków 
osób podejmujących pracę w tym zawodzie.

Taki stan rzeczy może budzić głęboką 
frustrację, a nawet być przyczyną zaburzeń 
nastroju wśród absolwentów fizjoterapii. 
W utrzymaniu zdrowia psychicznego czło
wieka kluczową rolę odgrywa przewidy
walność przyszłości. Jak wynika z badań, 
ponad 45% ankietowanych wskazało stabi
lizację oraz poczucie bezpieczeństwa jako 
jeden z najważniejszych czynników moty
wujących do pracy. dla 34% badanych wy
sokość zarobków była najważniejszym mo
tywatorem (Moczydłowska 2007). 

zawód fizjoterapeuty, tak jak lekarza, 
psychologa czy pielęgniarki, mieści się w 
obszarze zawodów związanych z pomaga
niem. niestety, problemy z uzyskaniem za
trudnienia, praca w niesprzyjających warun
kach oraz niskie zarobki mogą wpłynąć na 
obniżenie nastroju lub nawet wywołać ten
dencje depresyjne wśród młodych fizjotera
peutów. Trudno oczekiwać empatii i chęci 
pomocy innym od osób, które same borykają 
się z problemami emocjonalnymi i egzys
tencjalnymi.

Cel BAdAń

Celem pracy była ocena sytuacji społeczno
ekonomicznej oraz samopoczucia i nastroju 
wśród absolwentów rocznika 2012/2013 
Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowa
nia Fizycznego we Wrocławiu.

MATeriAł i MeTody BAdAń
 

W badaniach uczestniczyło 101 osób (65 ko
biet, 36 mężczyzn), których średni wiek wy
nosił 24,2 roku (± 0,52). Wszyscy badani byli 
absolwentami studiów stacjonarnych Wy
działu Fizjoterapii Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu z roku akademic
kiego 2012/2013. Uczestnicy badania stano
wili około 71% wszystkich absolwentów tego 
rocznika (tab. 1). do pozostałych 29% osób 
ankiety nie zostały dostarczone lub nie otrzy
mano zwrotu. Badania przeprowadzono w 
lutym 2014 r., czyli po około 7 miesiącach 
od uzyskania tytułu magistra fizjoterapii. 
Udział w badaniach był dobrowolny.

narzędzie badawcze stanowiła anoni
mowa ankieta, składająca się z dwóch części, 
które łącznie zawierały 36 pytań. pierwsza 
część obejmowała 15 pytań na temat wa
runków ekonomicznych oraz samopoczucia 
badanych. pytano m.in. o stan zatrudnienia, 
rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, zarobki 
oraz o to, czy dana osoba pracuje w zawo
dzie. ponadto w pierwszej części poproszono 
o ocenę stopnia zadowolenia z wybranego 
kierunku studiów oraz ocenę sytuacji zatrud
nienia i zarobków, pytano o zamiar zmiany 
pracy oraz chęć pracy na stanowisku fizjo
terapeuty. druga część zawierała inwentarz 
depresji Becka (Bdi). inwentarz składał się 
z 21 pytań opisujących za pomocą 4 twier
dzeń symptomy depresji (emocjonalne, po
znawcze, motywacyjne i fizyczne). Uzyskane 
wyniki mają charakter przesiewowy i nie 
są jednoznaczne z postawieniem diagnozy 
klinicznej, precyzującej typ zaburzeń depre
syjnych (Beck i wsp. 1961).

WyniKi

Wśród ogółu ankietowanych większość (75%) 
była aktywna zawodowo, natomiast 13% 
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stanowiły osoby bezrobotne. ponadto 8% re
spondentów kontynuowało naukę na innych 
kierunkach studiów, zaś 11% ankietowanych 
podjęło studia doktoranckie.

Spośród wszystkich pracujących 64% 
pracowało w mieście powyżej 500 tys. miesz
kańców. Mniej niż połowa respondentów 
była zatrudniona przynajmniej w pełnym wy
miarze godzin, 7% badanych pracowało na 
3/4 etatu, 15% wszystkich zatrudnionych 
prowadziło własne przedsiębiorstwo i samo
dzielnie regulowało czas pracy. ponad 1/3 an
kietowanych zgłosiła, że pracuje w wymiarze 
połowy lub mniej etatu.

Wśród badanych 1/3 osób zatrudnionych 
pracowała na podstawie umowy o pracę. 
Tyle samo badanych wykonywało pracę na 
podstawie umowy o dzieło lub umowy zle
cenia. osób korzystających ze stażu lub prak
tyk było 12%. ponad 14% pracowało w sza
rej strefie.

około 1/3 wszystkich zatrudnionych za
rabiała netto poniżej 10 zł na godzinę. Wśród 
respondentów 26% zaznaczyło odpowiedź: 
10–15 zł na godzinę, zaś 20% osiągało do
chód na poziomie powyżej 16 zł na godzinę. 
Jedna czwarta ankietowanych stwierdziła, 
że trudno jednoznacznie określić ich przy
chody netto na jednostkę godzinową.

interesujące okazały się odpowiedzi na 
pytanie dotyczące zatrudnienia w zawo
dzie fizjoterapeuty: 64% wszystkich ankie
towanych pracowało na tym stanowisku. 
Spośród reszty osób, które nie pracują w za
wodzie, najczęściej zaznaczaną odpowie
dzią była praca w branży gastronomicznej 
(25%), handel wybrało 20% respondentów, 
zaś w finansach i bankowości oraz w branży iT 
pracowało po 15% ankietowanych. pozostała 
1/4 badanych zaznaczyła pracę w branżach, 
takich jak usługi sportowe, budownictwo oraz 
doradztwo personalne.

oceniając swoją sytuację materialną, 28% 
respondentów określiło ją jako dobrą i rów
nież 28% – jako złą. Spośród badanych 44% 
stwierdziło, że ich sytuacja finansowa jest 
średnia. zapewne z tego powodu ponad 55% 
wszystkich pracujących miało zamiar zmie
nić pracę. Jedna trzecia ankietowanych była 
zadowolona ze swojej pracy i nie zamierzała 
szukać nowej, zaś 12% osób było niezdecydo
wanych. dwie trzecie wszystkich osób roz
ważało wyjazd z polski w celach zarobkowych. 
Wśród osób niepracujących w zawodzie fizjo
terapeuty 73% wyraziło chęć pracy na tym 
stanowisku.

znaczna część respondentów (60%) była 
zadowolona z wyboru kierunku studiów, 15% 
ankietowanych jednoznacznie określiło, że 
nie jest usatysfakcjonowane z wyboru kie
runku studiów. pozostali badani wykazali 
ambiwalentny stosunek to tego zagadnienia. 
Jednocześnie 78% osób sądziło, że nie zostało 
odpowiednio przygotowane do pracy w za
wodzie fizjoterapeuty.

z analizy zebranego materiału wynika, że 
wśród absolwentów Wydziału Fizjoterapii 
AWF we Wrocławiu problem zaburzeń na
stroju jest zjawiskiem poważnym. W badanej 
grupie około 20% studentów zgłaszało ob
jawy obniżonego nastroju i złego samopo
czucia psychicznego, przy czym około 5% 
badanych cierpiało na zaburzenia nastroju 
o poważnym nasileniu (Bdi > 19) (tab. 2). 
Analizując odpowiedzi udzielone w inwen
tarzu depresji Becka, stwierdzono, że naj
większa liczba ankietowanych (71%) oba
wiała się o swoją przyszłość. na dalszych 
miejs cach plasowały się problemy z podejmo
waniem decyzji (40%), pogorszenie kontak
tów międzyludzkich (33%), niezadowolenie 
z siebie (30%), poczucie smutku i przygnę
bienia (30%) (tab. 3).

dySKUSJA

Celem pracy było określenie ekonomiczno
psychicznego profilu absolwentów Wydziału 
Fizjoterapii AWF we Wrocławiu roku akade
mickiego 2012/2013. Według Gotlib i wsp. 
(2011) w 2011 r. działało 150 uczelni kształ
cących fizjoterapeutów. To około 5 razy wię
cej niż w Hiszpanii i aż 50 razy więcej niż 

Tab. 1. Charakterystyka liczbowa i procentowa 
badanej grupy

Absolwenci

ogółem 143 (100%)
Ankietowani 101 (71%)
Kobiety 65 (64%)
Mężczyźni 36 (36%)
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na łotwie. z tego względu liczba studentów 
zaczynających studia na kierunku fizjotera
pia wynosiła aż 15 tys. rocznie. Jest to 
0,04% w stosunku do ogólnej liczby ludności 
polski. Analogicznie odsetek ten wynosi 
0,006% wszystkich mieszkańców Hiszpa
nii oraz 0,007% w stosunku do populacji 
na łotwie (Gotlib i wsp. 2011). efektem 
tego jest duża liczba absolwentów, którzy 
prawdopodobnie nie znajdą pracy w wy
uczonym zawodzie. dlatego bezrobocie 
wśród badanej grupy wynosi 13%. Jest ono 
wyższe niż stopa bezrobocia absolwentów 
zarejestrowanych w urzędzie pracy w okre
sie do 12 miesięcy od dnia ukończenia na
uki. z drugiej strony, gdy porówna się ten 
wynik z ogólną liczbą osób bezrobotnych w 
wieku 25–34 lat, okazuje się, że stopa bez
robocia jest ponad 2 razy niższa wśród ab
solwentów fizjoterapii (Bezrobocie rejestro
wane… 2013).

ponadto 14% wszystkich absolwentów 
działa w szarej strefie zatrudnienia. należy 
podkreślić, pomijając aspekty prawne, że 
pracownik nie ma umowy na piśmie, więc 
nie są odprowadzane za niego żadne składki 

społeczne ani zdrowotne, co skutkuje bra
kiem publicznej opieki medycznej oraz tym, 
że nie wlicza się pracownikowi lat pracy do 
stażu pracy. z drugiej strony aż 64% wszyst
kich badanych pracuje na stanowisku fi
zjoterapeuty. z danych GUS z 2008 r. wy
nika, że w przypadku około 50% młodych 
osób (24–35 lat) pierwsza praca po zakoń
czeniu szkoły była zgodna z zawodem wy
uczonym (Wejście ludzi… 2010). W dodatku 
aż 73% badanych niepracujących na stano
wisku fizjoterapeuty wciąż wykazuje chęć do 
pracy w tym zawodzie. Jak wskazują wyniki 
badań przeprowadzonych w Anglii, wysoki 
odsetek osób niepracujących w wyuczonym 
zawodzie oraz osób bezrobotnych jest jednak 
przykrym prognostykiem. Według tych ba
dań 8 spośród 10 osób pozostających bez 
pracy w wyuczonym zawodzie przez około 
rok nigdy nie wraca do profesji fizjoterapeuty 
(Smith 2006). Warto zauważyć, że już 15% 
absolwentów pracuje na własny rachunek. 
Jest to wynik zbliżony do średniej krajowej 
(Kwartalna informacja… 2013).

Jednak tylko 46% wszystkich osób za
trudnionych pracuje w pełnym wymiarze 

Tab. 2. Wyniki badań nastroju i samopoczucia według BDI

Badani

Samopoczucie i nastrój

Bdi (± Sd) Brak zaburzeń 
nastroju [%]

objawy obniżonego 
nastroju [%]

nasilone objawy 
depresji [%]

ogółem 6,3 ± 5,9 80 15 5
Kobiety 7,2 ± 6,6 76 17 7
Mężczyźni 4,6 ± 3,8 87 13 0

Tab. 3. Procentowy rozkład odpowiedzi zaznaczanych w Inwentarzu Depresji Becka

Badany objaw Suma  
[%] Badany objaw Suma  

[%]

obawa o przyszłość 71 problemy ze snem 21
Trudności z podejmowaniem decyzji 40 Brak przyjemności dnia codziennego 21
zmiany masy ciała 31 negatywna ocena własnego wyglądu 20
niezadowolenie z siebie 31 zmiana apetytu 20
poczucie smutku i przygnębienia 30 Trudności z motywacją 17
nerwowość i rozdrażnienie 29 obawa o swoje zdrowie 17
pogorszenie kontaktów międzyludzkich 32 Utrata zainteresowań seksem 17
negatywny obraz siebie na tle innych osób 28 poczucie ciągłego zmęczenia 13
Samooskarżanie 28 oczekiwanie kary 9
poczucie winy 25 płaczliwość 9
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czasu pracy. z drugiej strony aż 1/3 badanych 
zatrudniona jest na pół lub mniej etatu. 
Gdy uwzględni się wynagrodzenie godzino
we, okazuje się, że zarobki znacznej części 
badanych absolwentów są naprawdę niskie. 
ponadto z analizy charakteru zatrudnienia 
respondentów wypływają niepokojące wnio
ski. Suma odpowiedzi odnośnie do zatrud
nienia na umowę o pracę/zlecenie, pracę 
w ramach stażu/praktyk oraz pracę w szarej 
strefie wskazuje, że aż 51% ankietowanych 
nie obejmują przepisy kodeksu pracy, np. 
o ochronie wynagrodzenia, prawa do urlopu 
lub dni wolnych. oczywiście takim osobom 
dana praca nie jest wliczana do stażu pracy 
oraz emerytury. W konsekwencji aż 2/3 res
pondentów myślało o pracy za granicą, zaś 
55% osób zamierzało zmienić pracę. To prawie 
2 razy więcej niż w badaniach przeprowa
dzonych z udziałem absolwentów fizjoterapii 
w Australii. z drugiej strony, jeśli porównać 
zadowolenie z przychodów polskich i austra
lijskich fizjoterapeutów, w polsce przewa
żały osoby deklarujące średnie zadowolenie 
z zarobków, podczas gdy w Australii więk
szość osób była niezadowolona z wynagro
dzenia (Mulcahy i wsp. 2010).

efektem nieodpowiednich warunków za
trudnienia może być spadek nastroju oraz 
wysokie ryzyko rozwoju depresji. W badanej 
grupie 15% osób cechowało się obniżonym 
samopoczuciem, zaś 5% ankietowanych wy
kazało nasilone objawy depresyjne. otrzy
mane wyniki są niemal identyczne z rezul
tatami uzyskanymi w 2006 r. na podstawie 
badania dużej grupy studentów fizjoterapii 
i, ii i iii roku studiów i stopnia oraz i i ii roku 
studiów uzupełniających (Szczepańska i wsp. 
2008). rezultaty analizy satysfakcji z prefe
rencji kierunku kształcenia wskazują, że 60% 
badanych było zadowolonych z takiego wy
boru. Gotlib i wsp. (2011) wykazali, że w gru
pie absolwentów fizjoterapii studiów i stopnia 
wynik ten jest o 14% wyższy. podczas tych 
samych badań znaczna część studentów 
stwierdziła, że uczelnia nie przygotowała ich 
odpowiednio do pracy w wyuczonym zawo
dzie. podobne wyniki uzyskano na podstawie 
badań własnych: tylko 22% osób stwierdziło, 
że czuje się dobrze przygotowane do pracy 
w wyuczonym zawodzie.

niestety, w każdy proces badawczy wpi
sane jest niebezpieczeństwo popełnienia 
błędu. Jak każda ankieta, tak i ta daje moż
liwość zaznaczania nieprawdziwych oraz 
niewiarygodnych odpowiedzi. Mimo ano
nimowości badania nie można wykluczyć 
braku szczerości ankietowanych. dochodzi 
także problem dotyczący braku niektórych 
odpowiedzi. Mimo pewnych ograniczeń 
powyższe badania dostarczyły jednak wielu 
cennych informacji na temat sytuacji osób, 
które niedawno uzyskały wyższe wykształ
cenie z tytułem magistra fizjoterapii. ponadto 
mogą być pomocne przy ewaluacji progra
mów kształcących przyszłych fizjoterapeutów. 
interesujące wydaje się rozszerzenie powyż
szych badań na absolwentów innych uczelni 
fizjoterapii w kraju oraz kontynuacja wątku 
zatrudnienia absolwentów w kolejnych la
tach od ukończenia studiów wyższych.

WnioSKi

1. Mimo wysokiego wskaźnika zatrud
nienia wśród badanej grupy ponad połowa 
osób jest niezadowolona z warunków pracy, 
wyrażonych niskim wynagrodzeniem, nie
zadowalającym rodzajem umowy lub wy
miarem czasu pracy.

2. przeprowadzone badania wykazały 
u znacznej części ankietowanych występo
wanie częstych stanów obniżonego nastroju, 
spowodowanych obawą o najbliższą przy
szłość oraz brakiem perspektyw życiowych 
i zawodowych.

3. oczekiwania absolwentów odnośnie 
do efektów kształcenia znacznie rozmijają się 
z propozycją oferowaną przez Akademię 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

4. obiektywnie rzecz ujmując, ukończenie 
studiów jest wciąż wartościową częścią za
sobów intelektualnych oraz stwarza więk
sze szanse na pozyskanie zatrudnienia w po
równaniu z szansami osób bez dyplomu 
studiów wyższych.

Podziękowania
Autorzy pracy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom badania za poświęcony czas 
w celu wypełnienia kwestionariusza.
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