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Streszczenie wstępne  

Na zlecenie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Powiślańską Szkołą 

Wyższą przeprowadziła program promocji zawodu pielęgniarki i położnej, 

którym objęła 15 szkół podstawowych na terenie Województwa Pomorskiego. 

Realizacja programu została przeprowadzona w szkołach podstawowych w 

ostatnich klasach ósmych i trzecich gimnazjalnych na trenie trójmiasta oraz w 

szkołach wiejskich; Wiślinka, Przejazdowo i Cedry Wielkie.                                                                                            

Program w szkołach przeprowadzono od 22 października do 5 grudnia 2018 roku 

i podjęto wspólne działania obserwując na rynku pracy braki pielęgniarek i 

położnych w placówkach medycznych. Deficyt kadry pielęgniarskiej i położniczej 

w województwie pomorskim jest najniższy w Polsce co może doprowadzić w 

najbliższym czasie do paraliżu opieki zdrowotnej oraz pomniejszenie ilości 

oddziałów szpitalnych. Sytuacja powyższa stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa społeczności pomorskiej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 1. Wprowadzenie  

Celem badania było sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych stojących przed 

wyborem szkoły kierunkującej do wyboru przyszłego zawodu a zakres wiedzy dotyczył 

zawodu pielęgniarki i położnej.  Badanie zostało przeprowadzone na podstawie 

kwestionariusza ankiety, a na jego podstawie niniejsza analiza wyników przeprowadzonej przy 

współpracy Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Realizacja edukacji uczniów 

przebiegała w każdej szkole według uprzednio przygotowanego  planu przez pielęgniarki 

Marzenę Olszewską- Fryc, pielęgniarkę Jolantę Zając i położną Jolantę Madej. Spotkania 

edukacyjne obejmowało rozdanie autorskich ankiet anonimowych następnie przeprowadzenie 

prezentacji multimedialnej obejmującej zagadnienia zawodu pielęgniarki i położnej według 

punktów zawartych w ankietach, które po prezentacji rozdano ponownie uczniom prosząc o 

wypełnienie. Możliwość wypełnienia ankiet była realizowana w dwojaki sposób, po pierwsze 

w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej jeżeli uczniowie wyrazili chęć wypisania 

ankiety przez swoje aparaty komórkowe wchodząc na stronę przez google Powiślańskiej 

Szkoły Wyższej ikonka – ankiety, stworzonej specjalnie na potrzeby projektu.                                            

Autorami ankiet i programu są pielęgniarki i położna z Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych w Gdańsku, które sporządziły raport z badania ankietowego na potrzeby Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Badanie zostało przeprowadzone od dnia 20 

listopada do 6 grudnia 2018 roku za pomocą kwestionariusza ankiety.  Łączna ilość uczniów 

objętych programem wynosiła 1442 w tym liczba klas 24 w 15 szkołach.                                                                                                                   

Realizacja programu : nazwy szkół, adresy, nazwy klas, liczba godzin realizowanych, daty 

realizacji, liczba wypełnionych ankiet.                                                                                                                                                       

  REALIZACJA PROGRAMU PROMOCJI ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOZNEJ 

 

L.

p. 

Nazwa 

szkoły 

adres Liczba klas Liczba godzin 

zrealizowanych 

Data 

realizacji 

Liczba 

wypełnionych 

ankiet przed 

prezentacją 

1. Szkoła 

Podstawow

a nr 67 

80- 822 

Gdańsk 

ul. Żabi Kruk 5 

nr tel. 58 301 

27 45 

Kl. VIII- 2 

KL. III  

gimnazjum- 7 

4 

5 

22.10.2018 r. 

30.10.2018 r. 

31 

130 

2.  Szkoła 

Podstawow

a Nr 16 

80 – 052 

Gdańsk 

Kl. VIII- 3 6 05.11.2018 r. 50 

39 



 
Ul. Ubocze 3 

nr tel. 58 309 

04 04 

KL. III 

gimnazjum - 3 

3.     Szkoła 

Podstawow

a Nr 12 

80-180 Gdańsk 

Ul. 

Człuchowska 6 

nr tel.58 785 

01 00 

Kl. VIII 9 9 14.11.2018 r. 133 

4. Szkoła 

Podstawow

a Nr 47 

80-808 Gdańsk  

Ul. 

Reformacka 18 

nr tel.58 302 

03 28 

Kl. VIII- 4  4 19.11.2018 r. 62 

5. Szkoła 

Podstawow

a Nr 50 

80-837 Gdańsk 

Ul. Grobla IV/8 

nr tel. 58 301 

18 48 

KL. VIII- 3 3 19.11.2018r. 57 

6.  Szkoła 

Podstawow

a w 

Przejazdow

ie 

83-021 

Przejazdowo 

Ul. Jesionowa 

8 

nr tel. 58 682  

84 86  

Kl. VIII-1 

KL. III  

gimnazjum - 2 

3 23.11.2018r. 14 

35 

7. Szkoła 

Podstawow

a w 

Wiślince 

83-011 

Wiślinka 

Ul. Szkolna 10 

nr tel.58  683 

89 24 

 

Kl. VIII – 1 

Kl. VII- 1 

1 

1 

23.11.2018r. 9 

12 

8. Szkoła 

Podstawow

a w 

Wocławach 

83-020 Cedry 

Wielkie 

KL. VIII- 1 

 

KL. VII- 1 

1 

 

1 

23.11.2018r. 21 

18 



 
Ul. W. 

Łokietka 40 

nr tel. 58 692 

74 99 

9. Szkoła 

Podstawow

a Nr 14 

80-104 Gdańsk 

Ul. Kartuska 

126 A 

nr tel. 58 302 

00 19 

Kl. VIII- 3 3 26.11.2018r. 45 

1

0. 

Szkoła 

Podstawow

a Nr 58 

80-145 Gdańsk 

UL. Skarpowa 

3 

nr tel. 58 302 

23 91 

Kl. VIII - 3 3 26.11.2018r. 39 

1

1.  

Szkoła 

Podstawow

a Nr 43 

80-313 Gdańsk 

Ul. Bethovena 

20 

nr tel. 58 302 

20 10 

Kl. VIII-  

KL. III 

gimnazjum-  

 

2 

4 

3.12.2018r. 40 

75 

    50  810 

 

1

2 

Szkoła 

Podstawow

a nr 42 

80-169 Gdańsk 

Ul. 

Czajkowskiego 

1 

Tel. 58 302 46 

04 

Kl VIII - 4 4 5.12.2018 70 

1

3 

Szkoła 

Podstawow

a nr 55 

80-538 Gdańsk  

Ul. Wolności 6 

A 

Tel. 58 343 17 

54 

Kl. VIII - 3 3 28.11.2018 40 



 
1

4 

Szkoła 

Podstawow

a nr 56 

80-037 Gdańsk 

Ul. 

Małomiejska 

8A 

Tel. 58 309 44 

21 

Kl. VIII-3 

Kl. 

Gimnazjalne - 

2 

4 27.11.2018 92 

1

5 

Szkoła 

Podstawow

a nr 8 

80-807 Gdańsk  

Ul. Dragana 2 

Tel 58 303 65 

79 

Kl. VIII- 7 6 29.11.2018 

5.12.2018 

135 

1

6 

Szkoła 

Podstawow

a nr 3  

80-808 Gdańsk 

Ul. 

Chałubińskieg

o 

Tel. 58 302 85 

20  

Kl VIII -3 

Kl. 

Gimnazjum- 

11 

5 

4 

4 

26.11.2018 

30.11.2018 

6.12.2018 

 

60 

235 

    30  632 

       

 

Kwestionariusz ankiety składa się z 15 pytań: • jedenastu  zamkniętych, 

jednokrotnego wyboru, •czterech otwartych. Liczba wypełnionych ankiet przed 

prezentacją jest równoznaczna z liczbą uczniów biorących udział w prezentacji 

dotyczącej promocji zawodu pielęgniarki i położnej. Natomiast liczba ankiet 

wypełnionych przed prezentacją może odbiegać od liczby ankiet wypełnionych 

po prezentacji, gdyż nie było możliwości pełnej kontroli nad wypełnianiem ankiet 

przez uczniów w systemie elektronicznym za pomocą telefonów. Uczniowie, 

którzy nie dysponowali telefonami wypełniali ankiety w formie pisemnej. 

Następnie osoby realizujące  program w poszczególnych szkołach wprowadziły 

je do systemu w wersji elektronicznej. Zdarzały się nieliczne przypadki, gdzie 

uczniowie nie wyrażali zgody na wypełnienie ankiet po prezentacji.  

 

 



 
Ankieta wiedzy o pracy pielęgniarki i położnej w szkołach podstawowych 

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli nam na ocenę poziomu wiedzy 

uczniów na temat zawodu Pielęgniarki/Położnej oraz stopnia zainteresowania kształceniem 

na kierunkach Pielęgniarstwo/Położnictwo 

Nazwa szkoły * 
 

Twoja odpowiedź 

Klasa * 
 

Twoja odpowiedź 

1. Płeć * 
Kobieta 
Mężczyzna 

Nazwa szkoły * 
 

Klasa * 
 

1. Płeć * 
Kobieta 
Mężczyzna 
 

II Pytania ankietowe 

2. Miejsce zamieszkania * 
duże miasto>100 tys. mieszkańców 
duże miasto>100 tys. mieszkańców 
małe miasto<100 tys. mieszkańców 
wieś 
Wymagane 

3. a) Na czym według Ciebie polega praca Pielęgniarki? (wymień 

przynajmniej 5 czynności)  
Twoja odpowiedź 

 

3. b) Na czym według Ciebie polega praca Położnej? (wymień 

przynajmniej 5 czynności)  
Twoja odpowiedź 



 
 

2. Czy ktoś z Twojej najbliższej rodziny pracuje w zawodzie 

pielęgniarki/położnej? * 
Tak 
Nie 

3. Czy mężczyzna może pracować w zawodzie pielęgniarza? * 
Tak 
Nie 
Nie wiem 
Wymagane 

4. a) Gdzie według Ciebie może pracować Pielęgniarka? (wymień 

przynajmniej 3 miejsca)  

4. b) Gdzie według Ciebie może pracować Położna? (wymień 

przynajmniej 3 miejsca)  
Twoja odpowiedź 

 

5. Aby obecnie pracować w zawodzie Pielęgniarki/Położnej należy 

osiągnąć wykształcenie: * 
Wyższe 
Średnie 
Inne, np. kurs zawodowy 

6. Prawo wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej to * 
Dokument uprawniający do pracy wydany przez Urząd Pracy 
Dokument uprawniający do pracy wydany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i 
Położnych 
Zaświadczenie o niekaralności 
Zgoda na zatrudnienie wydana przez dyrektora placówki, np. szpitala 

7. Jakie cechy/predyspozycje poza wykształceniem powinna 

posiadać Pielęgniarka/Położna (można wybrać kilka odpowiedzi) * 
Powołanie 
Empatia 
Chęć niesienia pomocy 
Szybkość 
Posłuszeństwo 
Siła fizyczna 



 
Życzliwość 
Profesjonalizm 
Wymagane 

8. Z kim w swojej pracy zawodowej współpracuje 

Pielęgniarka/Położna? (wymień 5 osób) 
Twoja odpowiedź 

 

9. Rozwój zawodowy Pielęgniarki/Położnej to (można wybrać kilka 

odpowiedzi) * 
Wieloletnia praca na jednym stanowisku 
Praca na dwóch etatach 
Prowadzenie działalności gospodarczej 
Osiągnięcie specjalizacji 
Uzyskanie tytułu naukowego 
Praca na stanowisku kierowniczym 
Inne: 

 
Wymagane 

10. Czy w Twojej ocenie pielęgniarstwo i położnictwo jest 

atrakcyjnym zawodem? * 
Tak 
Nie 
Nie wiem 

11. Czy zawód Pielegniarki/Położnej cieszy się w Polsce prestiżem? 

* 
Tak 
Nie 
Nie wiem 

12. Czy chciałabyś/chciałbyś podjąć naukę przygotowującą do 

zawodu Pielęgniarki/Położnej * 
Tak 
Nie 
Nie wiem 

13. Zaznacz, które z czynników zniechęcają do zawodu 

Pielęgniarki/Położnej (można wybrać kilka odpowiedzi) * 
Zbyt ciężka praca 
Praca w systemie zmianowym 
Niskie zarobki 
Brak możliwości rozwoju zawodowego 



 
Obawa przez zarażeniem się chorobą 
Roszczeniowość rodzin i pacjentów 
Zbyt duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów 
Inne: 

14. Czynniki, którymi będziesz się kierować przy wyborze studiów to 

(można wybrać kilka odpowiedzi) * 
Zdanie rodziców 
Opinia koleżanek/kolegów 
Zdolności i zainteresowania 
Wyniki matury 
Sytuacja na rynku pracy 
Możliwość pracy za granicą 
Wysokość zarobków 

15. Czy w Gdańsku istnieje możliwość studiowania na kierunku 

Pielęgniarstwo? * 
Tak 
Nie 
Nie wiem 

 

  



 

2. Wyniki badań  

  

Struktura  płci ankietowanych  

Spośród ankietowanych przeważającą grupę stanowiły kobiety 56%, natomiast 43,4%  mężczyźni.  

 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

Miejsce zamieszkania 

Spośród ankietowanych przeważającą grupę stanowiły osoby zamieszkałe w mieście 80,7%, wieś 

14,9% a małe miasto 3,8%. 

  

 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 



 
Na pytanie kto z twojej rodziny pracuje w zawodzie pielęgniarki czy położnej większość 

ankietowanych odpowiedziało na NIE 80,2% a na TAK 19,5% 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

 

Pytanie o wykształcenie jakie powinna posiadać pielęgniarka i położna ankieterzy w 74% 

odpowiedzieli że wyższe w 17,6% średnie a w 8% inne  

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

 

 

 

 



 
Odpowiedz na pytanie czy mężczyzna może pracować w zawodzie pielęgniarza twierdząco 

odpowiedziało 780 osób a 82 osoby udzieliły odpowiedzi negatywnej natomiast nie wiedziało 

7 osób  

 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

Na pytanie czy w Twojej ocenie pielęgniarstwo i położnictwo jest atrakcyjnym zawodem aż 

693 odpowiedzi było na NIE a tylko 157 na TAK  

 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

 

 

 

 



 
Na pytanie czy zawód pielęgniarki i położnej cieszy się prestiżem aż 723 osoby 

odpowiedziały że NIE a tylko 127 było na TAK 

 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

Pytanie dotyczące predyspozycji jakie powinna posiadać pielęgniarka najwięcej odpowiedzi  

724 – chęć niesienia pomocy, profesjonalizm 633, empatie 611 a życzliwość 599, powołanie 

540.  

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

 

 

 

 



 
Odpowiedz o znajomość dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu wydawanego 

przez OIPiP twierdząco odpowiedziało 656 osób. 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

Ankietowani wypowiedzieli się o rozwoju zawodowym stanowi u 603 osób osiągnięta 

specjalizacja a następnie tytuł naukowy – 454 osób a wieloletnia praca w zawodzie 445.  

 

 

Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Wnioski  

  

Jak wynika z przeprowadzonego badania większość ankietowanych jest zdania że zawód 

pielęgniarki i położnej  nie jest atrakcyjny na rynku pracy i nie ma prestiżu, co jest bardzo 

niepokojącym wynikiem badania młodzieży. Jednak znalazła się grupa osób, która uważa że 

warto podjąć naukę na kierunkach pielęgniarskich w uczelniach. Po przeanalizowaniu wyników 

badania wyciągnięto wnioski, że pytanie dotyczące pytań otwartych były wypełniane 

niechętnie i wykazały znikomą wiedzę co do czynności wykonywanych w pracy przez 

pielęgniarki i położne. Niestety zdecydowana większość uważa zawód pielęgniarki i położnej 

za zbyt ciężki z dużą odpowiedzialnością, możliwością zarażenia się chorobą za małe 

wynagrodzenie Warto zauważyć, że osoby ankietowane wykazały wiedzę o możliwości 

wykonywania zawodu przez mężczyzn jako pielęgniarza i położnego.                                                            

Opierając się na przeprowadzonej analizie  sprecyzowano wnioski.                                                                                

1. Duże zainteresowanie podczas zajęć edukacyjnych- pytania i rozmowy z uczniami.  

2. Mała wiedza uczniów co do zawodu pielęgniarki i położnej przed rozpoczęciem programu 

(załącznik – segregator z wypełnionymi ankietami przez uczniów) 

3. Większa wiedza po przeprowadzeniu promocji zawodu  ale wymagałaby kontynuacji. 

Potrzeba zgłaszana przez nauczycieli i dyrektorów placówki i chęć podpisania z Marszałkiem 

Województwa  na program edukacyjny co roczny.  

4. Uczniowie zrozumieli na czym polega zawód pielęgniarki i położnej i jakie są zasadnicze 

różnice pomiędzy nimi.   

5. Wykazali zrozumienie co do formy kształcenia na poziomie wyższym  w pielęgniarstwie 603 

osób 6. Potrafili odpowiedzieć na pytania jaki dokument uprawnia do wykonywania zawodu  

uprawnia 656 osób       

7. Tylko 17osób wykazało chęć podjęcia pracy i nauki w zawodzie pielęgniarki i położnej, 

wskazując w ankietach na brak prestiżu i niskie zarobki oraz ciężka praca  psychiczna i 

fizyczna.  

Po realizacji programu nasuwa się  ogromna potrzeba dalszej  kontynuacji programu i 

rozszerzenie o warsztaty edukacyjne z zastosowaniem pomocy naukowych jak manekiny i 

sprzęt medyczny jednorazowy i wielorazowy oraz aparaturę medyczną.    

Kolejnym etapem edukacji może być propozycja wizji lokalnej uczniów i nauczycieli w 

szpitalach marszałkowskich. 

 

                                                                    

 


