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1. Założenia programu  
 
Celem programu promocji zawodu pielęgniarki i położnej w roku 2019 było przybliżenie 

praktycznego aspektu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w kontekście zachęcenia 

do podejmowania kształcenia na kierunkach pielęgniarskich i położniczych. Realizacja 

programu przeprowadzona została dzięki współpracy OIPiP i Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

w Kwidzynie oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego. 

W trosce o zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej i położniczej dla społeczeństwa we 

wszystkich rodzajach placówek ochrony zdrowia w Województwie Pomorskim podjęte 

zostały działania mające na celu przybliżenie praktycznego i teoretycznego aspektu zawodu 

poprzez przedstawienie prezentacji i przeprowadzenie zajęć warsztatowych. Program w 

szkołach przeprowadzono od  października do grudnia 2019 roku. Realizacja edukacji 

uczniów przebiegała w każdej szkole według uprzednio przygotowanego planu przez 

pielęgniarki Marzenę Olszewską- Fryc oraz pielęgniarkę Jolantę Zając. Spotkania edukacyjne 

obejmowało rozdanie autorskich ankiet anonimowych następnie przeprowadzenie prezentacji 

multimedialnej i zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia zawodu pielęgniarki i 

położnej. Warsztaty polegały na demonstrowaniu przy udziale młodzieży udzielania 

pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia np. obecność ciała obcego w 

organizmie, napadu epilepsji, dziecka z cukrzycą (hiperglikemia i hipoglikemia), krwotoków i 

urazów, pomocy uczniowi niepełnosprawnemu, edukacja położnej w zakresie opieki nad 

noworodkiem. Natomiast po zajęciach możliwość wypełnienia ankiet była realizowana w 

dwojaki sposób, po pierwsze w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej oczywiście, 

jeżeli uczniowie wyrazili chęć wypisania ankiety przez swoje aparaty komórkowe wchodząc 

na stronę Powiślańskiej Szkoły Wyższej (ikonka – ankiety), stworzonej specjalnie na 

potrzeby projektu.  

Realizacja programu została przeprowadzona w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych na terenie Województwa Pomorskiego. Program dotyczył uczniów klas 

ósmych szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich w ilości około 600 uczniów w 

czasie 50 godzin lekcyjnych przeprowadzonych przez dwa zespoły pielęgniarek. 

 
 

POTWIERDZENIE REALIZACJI PROGRAMU „Warsztaty promocji zawodu 

pielęgniarki i położnej” w roku 2019. 
 
Lp Miejsce 

wykonywania 

świadczeń 

zdrowotnych 

Adres szkoły Liczba uczniów 

obecnych na 

zajęciach 

edukacyjnych 

Potwierdzenie 

przez Dyrektora 

szkoły  

Typ szkoły Kod Miejscowość 

 i telefon 
ulica nr   

 

 

 

 

 

 

1. Szkoła 

Podstawowa  Nr 

16 im. 

Władysława 

80-052 Gdańsk 

58 309-04-04 

Ubocze 

 

 

3 54  
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Broniewskiego 

2. Szkoła 

Podstawowa Nr 

67 

80- 822 Gdańsk 

58 301-27-45 

Zabi Kruk 

 

 

5 28  

3. Zespół Szkól ( 

w skład szkoły 

wchodzi Liceum 

Ogólnokształcąc

e i Technikum) 

82- 400 Sztum 

 55 640 40 

50 

Kasprowic

za 

 

3 160  

4. Szkoła 

Podstawowa Nr 

2 

82- 400 Sztum 
 55 640 63 53 

M. Reja 

 

 

15 128  

5. Szkoła 

Podstawowa 

Nr 1 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański 

 55 648 26 

23 

Szkolna 2 69  

6. Szkoła 

Podstawowa 

Nr 2 

82-100 Nowy Dwór 

Gdański 

55 47 
26 
21 

A. 

Mickiewic

za 

10 102  

 

 

 

 

7. Szkoła 

Podstawowa Nr 

4 

83- 000 Pruszcz 

Gdański 

Kasprowic

za 

 

 

16 126  

      RAZEM 667  

 

 

Ankieta wiedzy o pracy pielęgniarki i położnej w szkołach ponadpodstawowych 2019/2020 

  

Drodzy Uczniowie, 

Przygotowaliśmy dla Was anonimową ankietę która pozwoli nam na ocenę poziomu wiedzy 

uczniów na temat zawodu Pielęgniarki/Położnej oraz stopnia zainteresowania kształceniem na 

kierunkach Pielęgniarstwo/Położnictwo. Bardzo Was prosimy o jej wypełnienie, nie zajmuje 

to dużo czasu.  

 

Aby wypełnić ankietę w wersji on-line bardzo proszę: 

1. Wejść na stronę Powiślańskiej Szkoły Wyższej www.psw.kwidzyn.edu.pl i w 

zakładce „O Uczelni” wybrać „ankieta dla szkół” 

lub 

2. Klikając w link: https://forms.gle/4qZ5jauX2hTDsUMq5  

 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas 

 

mgr Marzena Olszewska-Fryc 

Wice-Przewodnicząca Okręgowej Izby 

 Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

 

dr Katarzyna Strzała-Osuch 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy 

Powiślańska Szkoła Wyższa 
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Pytania ankietowe przedstawione uczniom do wypełnienia  z zakresu wiedzy o pracy 

pielęgniarki i położnej: 

 

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 * 

  

Nazwa szkoły * 

  

Klasa * 

  

1. Płeć * 

Kobieta 

Mężczyzna 

 

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 
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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: 

  

10. Czy w Twojej ocenie pielęgniarstwo i położnictwo jest atrakcyjnym zawodem? * 

Tak 

Nie 

Nie wiem 

 

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

Tak 

Nie 

Nie wiem 

 

12. Czy chciałabyś/chciałbyś podjąć naukę przygotowującą do zawodu Pielęgniarki/Położnej 

* 

Tak 
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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 
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2. Wyniki badań  

 

Odpowiedzi na pytania ankietowe uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 

 

                                                           

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 
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Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 

 

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 

 

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 
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Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 

 

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 

 

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 
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Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 

 

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 

 

 
Źródło: opracowanie własne, Powiślańska Szkoła Wyższa 
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Reszta odpowiedzi opisana jest w linku: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/193lnN7XIaNOPFfdivMfBAcvvk-q67ocLzIuYw5-

twp8/edit?usp=sharing  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/193lnN7XIaNOPFfdivMfBAcvvk-q67ocLzIuYw5-twp8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/193lnN7XIaNOPFfdivMfBAcvvk-q67ocLzIuYw5-twp8/edit?usp=sharing
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3. Wnioski 
Program został zrealizowany w 7 szkołach, a nie jak planowano w 11. Wyznaczenie większej 

ilości szkół, miało miejsce ze względu na brak wiedzy na etapie planowania co do ilości zgód 

wyrażonych przez Dyrektorów szkół na realizację programu jak i duże zainteresowanie 

programem w szkołach w których był realizowany program. 

 Realizacja programu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dyrekcje szkół jak i 

Pedagodzy w dwóch przypadkach prosili o objęcie programem (w dwóch szkołach uczniów z 

klas 7, w jednej szkole uczniów z klasy 6).   

W związku z przekroczeniem wyznaczonej liczby uczniów 667 ( założenia – 600 uczniów) do 

realizacji programu, edukacja została zakończona. Ankiet zostało wypełnionych przez 

uczniów 587. Liczba wypełnionych ankiet jest mniejsza od liczby uczniów biorących udział 

w programie. Czynniki mające na to wpływ to:  

- uczniowie obcojęzyczni,  

- niechęć uczniów do wypełniania ankiet (mimo skierowanych próśb i wyjaśnień dotyczących 

celu wypełnienia ankiety), 

- pojedyncze przypadki uczniów niepełnosprawnych.  

Po realizacji programu do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wpływają 

prośby zarówno w formie pisemnej jak i ustnej o zrealizowanie programu Promocji Zawodu 

Pielęgniarki i Położnej z terenu województwa. Z rozmów z Przedstawicielami szkół wynika, 

ze  dzieje się to za sprawą nagłośnienia programu w mediach.  

 

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 realizowany w przyszłym roku.                       

4. Uczniowie zrozumieli na czym polega zawód pielęgniarki i położnej i chętnie brali udział 

w warsztatach praktycznych obejmującą wiedzę medyczną z udzielania pierwszej pomocy w 

nagłych przypadkach.  

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

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

uprawnia. 

7. Niewielka ilość osób 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. 

 

Jak wynika z przeprowadzonego badania większość ankietowanych jest zdania że zawód 

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

bardzo niepokojącym wynikiem badania wśród młodzieży. Znalazły się jednak osoby które 

po warsztatach edukacyjnych rozważają podjęcie nauki na kierunkach pielęgniarskich w 

uczelniach. 


