
Raport OZZL 
Lekarz na rynku pracy.

Jak zmienia się rynek pracy
lekarzy. 

Lekarz jako pracownik 2020 -
2022



O badaniu

2020 2022

• W badaniu wzięło udział 
2030 lekarzy

• Badanie wykonano w formie 
ankiety internetowej 
poprzez portal Medycyna 
Praktyczna

• 97% badanych to lekarze a 
3% lekarze dentyści

• W badaniu wzięło udział 
1789 lekarzy

• Badanie wykonano w formie 
ankiety internetowej 
poprzez portal Medycyna 
Praktyczna

• 99% badanych to lekarza a 
1% lekarze dentyści



W ilu miejscach aktualnie pracujesz?
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2022 Już ponad 60% 
lekarzy pracuje w 
maksymalnie dwóch 
miejscach



W ilu miejscach aktualnie pracujesz  -
porównanie procentowe 2020/2022
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2022 2020 Lekarze są coraz 
mniej chętni do 
pracy w wielu 
miejscach



Jaki procent czasu (łącznie, w różnych placówkach) pracujesz w 
publicznej ochronie zdrowia, czyli na podstawie kontraktu z NFZ?  -

porównanie procentowe 2020/2022
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Lekarze coraz 
mniej czasu 
przeznaczają na 
pracę w 
publicznej 
ochronie 
zdrowia



Jakie są największe atuty pracy w 
PUBLICZNEJ ochronie zdrowia?
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Największym atutem 
pracy w publicznej 
ochronie zdrowia jest 
rozwój zawodowy i 
możliwość lepszego 
leczenia pacjentów



Jakie są największe atuty pracy w 
PRYWATNEJ ochronie zdrowia?
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2022

Największym atutem 
pracy w prywatnej 
ochronie zdrowia jest 
wynagrodzenie i 
organizacja pracy i 
stosunek do 
pracowników. 



Jakie są największe atuty pracy w 
PUBLICZNEJ ochronie zdrowia?

2020/2022
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ATUTY PUBLICZNEJ OCHRONY ZDROWIA

2020 2022

Na przestrzeni dwóch lat większość atutów pracy w ochronie zdrowia straciła na zaznaczeniu.



Jakie są największe atuty pracy w 
PRYWATNEJ ochronie zdrowia?

2020 vs. 2022
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W prywatnej ochronie zdrowia zyskuje możliwość leczenia, stosunek do pracownika i rozwój zawodowy.



Jaki jest w twoim przypadku główny powód 
łączenia pracy w publicznej i prywatnej 

ochronie zdrowia?

łączę z
powodów

finansowych

nie łączę lubię różne
perspektywy
to ciekawe

mam lepsze
możliwości

leczenia
swoich

pacjentów

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

49%

30%

8% 7%

2022

Lekarze łączą pracę w 
publicznej i prywatnej 
ochronie zdrowia z 
powodów finansowych 



Jaki jest w twoim przypadku główny powód łącznia 
pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia?
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Jaki jest w twoim przypadku główny powód 
łącznia pracy w państwowej i prywatnej 

ochronie zdrowia?

Pacjent leczony u mnie w POZ, będzie tak 
samo prowadzony w dni wolne od pracy. 

Dla pacjenta to poczucie stabilności 
leczenia.

Braki kadrowe w obu miejscach i 
prośba pracodawcy o przyjęcie pracy

Zabezpieczenie w razie 
rezygnacji z pracy w 

szpitalu
Jestem w trakcie szkolenia 

specjalizacyjnego- nie mam wyjścia. 
Po skończonej rezydenturze udam się 

do sektora wyłącznie prywatnego.

Łączyłabym pewnie z powodów 
finansowych i celem lepszego rozwoju 

zawodowego, ale nie łączę bo mam małe 
dzieci i nie chcę, żeby przez zbyt 

czasochłonną pracę ich dzieciństwo 
przeleciało mi przez palce

Prowadzę prywatna praktykę 
lekarską, publiczna ochrona 

zdrowia nie jest 
zainteresowana 

wykorzystaniem mojej wiedzy 
i umiejętności

Umowa o pracę daje stabilne zatrudnienie 
i świadczenia, a prywatna praktyka lepsze 

wynagrodzenie

Kiedy pracowałem i tu i tu dla kasy i nadziei 
że będę mógł przejść tylko na prywatne i 
uwolnić się od chorego na umyśle NFZ. 
Dostałem jednak bardzo dobrze płatną 
posadę w publicznej więc przejście na 

prywatną praktykę odwlekam, ale zbliża się 
dużymi krokami.



Jeśli byś miał pracować wyłącznie w PUBLICZNEJ ochronie zdrowia, 

ile musiałbyś zarabiać, aby się na to zgodzić - podaj kwotę NETTO za 

jeden etat przy zatrudnieniu na umowę o pracę:
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Zagwarantowanie 
wynagrodzenia na 
poziomie 15-20 
tys. zachęciłaby 
lekarzy na 
skupieniu się na 
pracy jedynie dla 
publicznego 
pacjenta



Jaka kwota NETTO (jeden etat, zatrudnienie na 
umowę o pracę) byłaby dla ciebie satysfakcjonująca 
w przypadku pracy w publicznej ochronie zdrowia?
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Nie zgadzam się na takie rozwiązanie bez względu
na wysokość wynagrodzenia

2020 2022

Zagwarantowanie 
wynagrodzenia na 
poziomie 15-20 
tys. zachęciłaby 
lekarzy na 
skupieniu się na 
pracy jedynie dla 
publicznego 
pacjenta



Zmierzamy w kierunku
znacznego pogorszenia

możliwości leczenia
publicznego pacjenta.

Same łóżka nie wyleczą.


