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Badanie zostało zrealizowane w dniach 11.02.2022 – 28.02.2022 na czterech 
uniwersytetach medycznych (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Warszawski 
Uniwersytet Medyczny) wśród studentów (polskich i cudzoziemskich) 6 roku kierunku 
lekarskiego. 

   

Najważniejsze wnioski  
 

• Studenci i studentki 6. roku kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego źle lub 

bardzo źle oceniają jakość publicznej opieki zdrowotnej w Polsce z punktu widzenia 

pracownika, a jeszcze gorzej – z punktu widzenia pacjenta 

• Co dziesiąty respondent ocenia prawdopodobieństwo emigracji jako bardzo wysokie 

(9 lub 10 w skali od 0 do 10). Jednocześnie podobny odsetek respondentów 

zdecydowanie nie planuje wyjazdu. Oznacza to, że większość studentów 6 roku 

kierunku lekarskiego rozważa emigracje, ale plany te nie zostały jeszcze 

skonkretyzowane.    

• Studentki i studenci z Warszawy i Krakowa z większym prawdopodobieństwem niż ich 

koledzy i koleżanki z Białegostoku i Gdańska oceniają perspektywę swojego wyjazdu 

do pracy za granicę. 

• Zdecydowana większość respondentów rozważa wyjazd po zakończeniu stażu 

lekarskiego lub nawet po uzyskaniu specjalizacji.  

• Wśród czynników wypychających przyszłych lekarzy z Polski najistotniejsza okazała się 

„sytuacja społeczno-polityczną w Polsce”, „czas pracy”, „warunki pracy”, „organizacja 

opieki zdrowotnej”, „wysokość wynagrodzenia”. Ich kolejność była różna wśród 

studentów z różnych miast.  

• W czasie planowania wyjazdu większość respondentów planuje skorzystać z oferty 

firm pośredniczących, szczególnie w zakresie doradztwa prawnego i aklimatyzacji po 

przyjeździe do państwa docelowego. 

• Krajem planowanej emigracji są najczęściej Niemcy, Wielka Brytania lub jedno z 

państw skandynawskich.  
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• Zdaniem 61% studentów doświadczenie pandemii Covid-19 zwiększyło lub bardzo 

zwiększyło prawdopodobieństwo emigracji polskich studentów medycyny.  

• Bardzo poważnym problemem dla respondentów była negatywna atmosfera wokół 

lekarzy i służy zdrowia. Studenci szczególnie zdecydowanie podpisywali się pod 

stwierdzeniem, że „’Hejt’ w stosunku do lekarzy w Polsce znacząco zwiększa ich chęć 

do emigracji”. Całkowicie zgodziło się lub zgodziło się z takim stwierdzeniem 190 z 205 

uczestników ankiety.  

• Studenci okazali się zdecydowanymi zwolennikami obowiązkowych szczepień 

przeciwko Covid-19 zarówno dla lekarzy (88 %), jak i dla ogółu społeczeństwa (75 %)  
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Wstęp 
 

Metoda badania i respondenci 

Podstawowym narzędziem badania był kwestionariusz ankiety dystrybuowany online. 

Ankietę przeprowadzono w języku polskim (dla studentów studiujących po polsku) oraz w 

języku angielskim (dla studentów studiujących po angielsku). Dla każdej uczelni zostały 

stworzone dwa linki: do ankiety w języku polskim i angielskim, które zostały rozesłane do 

wszystkich studentów za pośrednictwem opiekunów grup lub pracowników 

administracyjnych uczelni.  

Udział w badaniu wzięło łącznie 205 studentów oraz 37 studentów cudzoziemskich. Rozkład 

badanych według uczelni, z uwzględnieniem studentów polskich oraz anglojęzycznych 

przedstawiają poniższe dane: 

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny: 39 (PL) oraz 6 (EN) 

2. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: 34 (PL) oraz 8 (EN) 

3. Gdański Uniwersytet Medyczny: 84 (PL) oraz 18 (EN) 

4. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: 48 (PL) oraz 5 (EN) 

Ankieta została zakończona w dniu 28 lutego, czyli wcześniej niż planowano. Decyzja ta została 

podjęta w celu uniknięcia uzyskania odpowiedzi, na które wpływ miałaby agresja Rosji na 

Ukrainę. 

Niniejszy raport prezentuje wyniki uzyskane od studentów polskich. 

Ankieta składała się z 45 pytań, głównie o charakterze zamkniętym. Dodatkowo, trzy pierwsze 

pytania miały charakter filtrujący. Metryczka, znajdująca się na końcu ankiety, zawierała 5 

kolejnych pytań. Wypełnienie ankiety zostało zaplanowane na około 15-20 minut. 

Przeprowadzenie ankiety właściwej zostało poprzedzone pilotażem.  

Na zakończenie ankiety badani byli poproszeni o podanie prywatnych adresów mailowych. 

Prośba ta była podyktowana planem związanym z ponownym dotarciem do respondentów za 

rok oraz za dwa lata. Pozwoli to uchwycić trajektorie losów zawodowych oraz migracyjnych 

studentów szóstego roku kierunku lekarskiego. W pierwszej fali badania otrzymaliśmy 175 
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adresów mailowych, do których zostaną wysłane kolejne wersje ankiety w lutym 2023 i lutym 

2024 roku. 

W badaniu w języku polskim wzięło udział 125 kobiet oraz 80 mężczyzn. Pod względem stanu 

cywilnego, większość badanych (45%) jest z związku partnerskim, 43% jest wolna i 12% 

pozostaje w związku małżeńskim. Jedynie 3% posiada dzieci. Wszyscy, którzy wypełniali 

ankietę w języku polskim, urodzili się w Polsce. Wśród badanych studentów 6 roku na czterech 

uczelniach medycznych dominowały osoby kończące edukację na poziomie średnim w 

mieście, w którym studiują lub w tym samym województwie. Większość osób wypełniających 

ankietę jako miejsce ukończenia liceum wskazała duże miasta (50 tysięcy i więcej), głównie 

miasta wojewódzkie.  

Część I. Ocena sytuacji obecnej i plany studentów na przyszłość 
 

W pierwszej, kluczowej dla wyników badań, części ankiety studentki/studenci byli pytani o ich 

ocenę publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, doświadczenia migracyjne, plany zawodowe na 

przyszłość oraz ewentualny zamiar wyjazdu za granicę. Z wypełniania niektórych dalszych 

części ankiety wykluczone zostały osoby, które nie zamierzały w przyszłości pracować w 

zawodzie lekarza (zadeklarowało tak 6 osób). Część pytań udostępniania była tylko tym, którzy 

wybrali konkretną odpowiedź na poprzednie pytanie np. dotyczące doświadczeń 

migracyjnych lub doświadczenia pracy na oddziale covidowym. 

W ocenie zdecydowanej większości studentek/studentów 6. roku kierunków lekarskich jakość 

publicznej opieki zdrowotnej w Polsce jest zła lub bardzo zła zarówno z punktu widzenia 

pracownika (76 %, rys. 1), jak i – w jeszcze większym zakresie– z puntu widzenia pacjenta (82 

%, rys. 2). Studenci wszystkich czterech badanych uczelni byli tutaj prawie tak samo krytyczni: 

wszyscy najczęściej wskazywali „źle” jako ocenę zarówno w przypadku oceny z punktu 

widzenia pracownika, jak i pacjenta. Najbardziej krytyczni byli studenci Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. 
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Rys. 1                                                                          Rys. 2 

Mimo tak krytycznej oceny publicznej opieki zdrowotnej, pytani o plany na przyszłość po 

odbyciu stażu (rys. 3) respondenci najczęściej wskazywali, że chcieliby pracować w publicznym 

szpitalu w mieście wojewódzkim (35% wskazań), w szpitalu akademickim (25 %) lub w 

publicznym szpitalu w mieście powiatowym (14 %). Różnice pod tym względem między 

student(k)ami poszczególnych uczelni nie miały znaczenia statystycznego.  

 

Rys. 3 

Ze 199 respondentów 53 (27 %) wskazało, że mają za sobą doświadczenie praktyk / Erasmusa 

lub pracy za granicą. Odbyły się one w Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i innych krajach 

europejskich. Tylko dwie osoby wskazały na kraje pozaeuropejskie – Kuwejt i Brazylię.  
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W odpowiedzi na kluczowe pytanie o plany migracyjne studentki i studenci mieli określić 

prawdopodobieństwo swojego wyjazdu na skali od 0 (na pewno nie wyjadę) do 10 (na pewno 

wyjadę). Co dziesiąty respondent/tka zaznaczył/a odpowiedź 9 lub 10, co należy 

interpretować jako bardzo duże prawdopodobieństwo wyjazdu (rys. 4).  

 

Rys. 4 

Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane w zależności od uniwersytetu. Zdecydowanie 

najrzadziej takiej odpowiedzi udzielano na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku – 9 

odpowiedziała tylko jedna osoba, a 10 – nikt (rys. 5). Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 

odpowiedzi 9 lub 10 udzieliło łącznie 5 osób, czyli 6% respondentów (rys. 6). Na Uniwersytecie 

Jagiellońskim odpowiedzi były bardzo zróżnicowane; odpowiedź 9 lub 10 wybrało  19 % osób 

(rys. 7), a na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 24 % (rys. 8). Także jeśli wziąć pod 

uwagę średnią odpowiedzi, najniżej prawdopodobieństwo swojego wyjazdu za granicę 

oceniali studenci z Białegostoku (średnia odpowiedzi 4,40) i Gdańska (średnia 4,59), najwyżej 

studenci z Krakowa (średnia 4,97) i Warszawy (średnia 5,16). 
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Rys. 5 

 

 

Rys. 6 
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Rys. 7 

 

 

Rys. 8 

Wszyscy respondenci, którzy na pytanie o prawdopodobieństwo wyjazdu zaznaczyli 

odpowiedzi od 1 do 10, czyli z pewnym prawdopodobieństwem deklarowali chęć wyjazdu za 

granicę, odpowiadali na kolejne pytania m.in. o kraj, do którego ich wyjazd jest najbardziej 

prawdopodobny (pytanie otwarte, z możliwością wpisania dowolnej odpowiedzi), o 

prawdopodobny moment wyjazdu, jego długość i osobę, z którą zamierzają wyjechać.  

Wśród krajów docelowych  zdecydowanie najbardziej popularne były Niemcy (rys. 9), które 

wskazane zostały aż 63 razy. Inne popularne kraje, wskazywane po dwadzieścia kilka lub 

kilkanaście razy to Szwecja, Wielka Brytania i Norwegia. Respondenci mogli wpisywać 
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dowolną odpowiedź, więc niektórzy wpisywali kilka możliwych krajów lub region. Oprócz 

krajów wymienionych na rys. 8 wspomniane zostały także: Francja, Belgia, Hiszpania, Czechy, 

Skandynawia, Holandia, Finlandia, Portugalia, „kraj anglo- lub niemieckojęzyczny”, 

„śródziemnomorski”, Malta, Dubaj, Australia, Islandia, Kanada, Afryka, Bliski Wschód, 

Słowacja, Ukraina.  

   

Rys. 9 

Pytani o prawdopodobny moment wyjazdu respondenci wybierali prawie wyłącznie dwie 

odpowiedzi „po zrobieniu specjalizacji” (43 % wskazań) lub „po stażu” (37%). Tylko 

pojedyncze osoby wybrały możliwości wskazujące na o wiele bliższe w czasie plany migracyjne 

– „zaraz po studiach” (6 osób – 3 %) i „po egzaminie LEK” (4 osoby – 2 %).  

Respondenci byli pytani także o okres na jaki zamierzają wyjechać za granicę ( rys. 10). 

Większość (58 %) nie była w stanie tego określić. Wśród tych, którzy uznali, że są w stanie taki 

okres określić, dominowały wyjazdy długoterminowe. Odpowiedzi na pytanie otwarte na ten 

temat pogrupowaliśmy w trzy kategorie – do 4,99 lat, 5 do 9,99 lat oraz minimum 10 lat. 

Najwięcej (25 % wszystkich) było tych ostatnich odpowiedzi – respondenci wpisywali do 

ankiety, że zamierzają wyemigrować „na zawsze” „do emerytury” lub np. „na czas odbywania 

specjalizacji”. Tylko kilkoro wpisało odpowiedzi wskazujące, że wyjazd mógłby trwać poniżej 

dwóch lat.  
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Największa część respondentów zamierza wyjechać za granicę z partnerem lub partnerką (rys. 

11), niektórzy z rodziną. W sumie te dwie odpowiedzi wskazało 57 % respondentów, a 18 % 

zamierza wyjechać samemu. Co piąta osoba zadeklarowała, że jej „plany migracyjne wpływają 

na wybór specjalizacji, tak aby łatwiej było podjąć pracę za granicą”. 

       

Rys. 10                                                                        Rys. 11 

W badaniach migracyjnych czynniki wpływające na decyzje migracyjne dzieli się często na 

czynniki wypychające w kraju pochodzenia oraz czynniki przyciągające w kraju docelowym. W 

każdym z tych krajów istnieć mogą także czynniki działające w przeciwną stronę – zachęcające 

do pozostania w kraju pochodzenia i zniechęcające do kraju docelowego. W związku z tym, 

respondenci byli pytani o poszczególne czynniki. W przypadku czynników zachęcających do 

wyjazdu z Polski oraz czynników przyciągających do kraju docelowego, do wyboru mieli oni 

kafeterię możliwych wskazań. Powstała ona na podstawie istniejącej wiedzy o migracjach z 

Polski, a także dzięki konsultacjom z przedstawicielami samorządów studenckich i władzami 

czterech uczelni. Respondenci mogli także wybrać kategorię „inne” i wpisać własną 

odpowiedź. Na pytanie „W jakim stopniu poniższe czynniki w Polsce zachęcają Pana/Panią do 

wyjazdu za granicę?” respondenci najczęściej wskazywali „sytuację społeczno-polityczną w 

Polsce” i „warunki pracy” (Tab. 1). Jako zachęcające lub bardzo zachęcające do wyjazdu 

oceniło je 83 % respondentów. W przypadku „sytuacji społeczno-politycznej” szczególnie 

dużo (64 %) było odpowiedzi, że „zdecydowanie zachęca” ona do wyjazdu. Prawie równie 

istotne były dla respondentów także trzy inne czynniki: „wysokość wynagrodzenia” (82 % 

odpowiedzi „zachęca” lub „bardzo zachęca”), „organizacja opieki zdrowotnej” (80%) i „czas 
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pracy” (79%). Mniej istotne okazały się takie czynniki jak ścieżka kariery, sytuacja rodzinna i 

mieszkaniowa.  

Kolejność czynników uznanych za najbardziej istotne była różna zależnie od uczelni. Na 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku najwięcej wskazań „zdecydowanie zachęca” 

uzyskała wysokość wynagrodzenia, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym warunki 

pracy, a tuż za nimi – organizacja systemu opieki zdrowotnej, na Gdańskim Uniwersytecie 

Medycznym – sytuacja społeczno-polityczna w Polsce. W Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego cztery czynniki ocenione zostały jako w równym stopniu i najbardziej 

zachęcające do wyjazdu: czas pracy, warunki pracy, wysokość wynagrodzenia i sytuacja 

społeczno-polityczna w Polsce. 

 

Tab. 1 Odpowiedzi na pytanie „W jakim stopniu poniższe czynniki w Polsce zachęcają 

Pana/Panią do wyjazdu za granicę?”  

Część uczestników badania wskazała inne, niewymienione w ankiecie odpowiedzi lub 

dookreśliła kwestie z tabeli powyżej. Większość tych odpowiedzi dotyczyła dwóch głównych 

obszarów. Pierwszy wymiar związany był z sytuacją osobistą, na co składała się m.in. ogólna 

sytuacja w Polsce czy ograniczone możliwości rozwoju. 

Druga część spontanicznie wymienianych czynników zachęcających do wyjazdu obejmowała 

kwestie związane z funkcjonowaniem służby zdrowia w Polsce, w tym relacji pracowniczych 

oraz podnoszonego przez studentów szóstego roku problemu tzw. „hejtu” wobec lekarzy. 
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W pytaniu co przyciąga ich do potencjalnego kraju docelowego (Tab. 2), respondenci 

wskazywali na czynniki będące odwrotnością tego, co nie podobało im się w Polsce. 

Najbardziej zachęcające do wyjazdu okazały się „czas pracy pozwalający na realizację 

osobistych celów”, „wysokość wynagrodzenia”, „wyposażenie miejsca pracy”, „organizacja 

publicznej ochrony zdrowia” oraz „możliwość życia zgodnie z własnymi przekonaniami i 

poglądami”. Najwięcej wskazań „zdecydowanie zachęca” otrzymał „czas pracy i możliwość 

życia zgodnie z własnymi przekonaniami”. Część respondentów wskazała także inne kwestie 

zachęcające ich do wyjazdu za granicę, nieujęte w ankiecie. Obok odpowiedzi związanych z 

chęcią zmiany otoczenia, możliwością robienia wymarzonej specjalizacji czy posiadaniem 

partnera z kraju docelowego, szczególne znaczenie dla części badanych miały kwestie 

związane z sytuacją społeczno-polityczną w Polsce oraz postrzeganiem zawodu lekarza w 

Polsce. 

 

Tab. 2 Odpowiedzi na pytanie „Które z wymienionych w tabeli czynników w największym 

stopniu przyciągają Pana/Panią do potencjalnego kraju docelowego?” 

Respondenci byli także proszeni o wskazanie czynników, które zniechęcają do wyjazdu za 

granicę. Najczęściej podawanym czynnikiem były kwestie związane z rodziną. Badani 

podkreślali głównie odległość od rodziny, rozłąkę z bliskimi czy przywiązanie do rodziców jako 

czynniki zniechęcające do wyjazdu z Polski. Obok rodziny, ankietowani wskazywali także 

posiadanie znajomych i przyjaciół oraz brak kontaktów za granicą. Drugim czynnikiem okazała 

się kwestia językowa, w tym głównie nieznajomość języka kraju przyjmującego oraz 

konieczność nauki nowego języka. Część badanych doprecyzowała, że chodzi także o 
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niewystarczającą znajomość słownictwa specjalistycznego, a tym samym potencjalną barierę 

w kontaktach z pacjentami. Na kolejnym miejscu znalazła się kwestia związana z poczuciem 

obcości czy bycia imigrantem w nowym kraju. Uzupełnieniem tego czynnika zniechęcającego 

do wyjazdu z Polski był wyrażany stres i strach przed tym, co obce i nieznane. Wśród 

wpisywanych odpowiedzi powtarzały się także kwestie dotyczące konieczności adaptacji do 

kultury kraju przyjmującego, ale także posiadanie mieszkania w Polsce (i nieposiadanie 

mieszkania w kraju docelowym). Kilkoro badanych wskazało także okoliczności związane z 

sytuacją partnera bądź partnerki, w tym m.in. kwestię znalezienia pracy w kraju docelowym 

lub ogólną niechęć wobec zmiany miejsca. Ponadto, powody, które zostały poruszone to  

trudności związane z organizacją wyjazdu, w tym związane z tym koszty.  

Zdecydowana większość respondentów nie ma kontaktów za granicą, które ułatwiłyby im 

podjęcie pracy w zawodzie medycznym. Posiadanie takich kontaktów zadeklarowało jedynie 

19 % respondentów. Nieco ponad połowa jest natomiast członkami grup w mediach 

społecznościowych poświęconych pracy lekarzy za granicą. Opinie co do przydatności 

zamieszczanych tam informacji nyły bardzo zróżnicowane.   

O tym, jak realnie studenci myślą o wyjeździe do pracy za granicę mogą świadczyć podjęte 

przez nich przygotowania. Dlatego w kolejnym pytaniu wielokrotnego wyboru zawarliśmy 

listę takich możliwych działań i poprosiliśmy studentów o zadeklarowanie, czy podjęli każde z 

nich. Więcej niż połowa (51 %) respondentów zaznaczyła odpowiedź „Sprawdziłem/am 

warunki zatrudnienia w kraju, do którego ewentualnie wyjadę”, prawie połowa (45 %) 

„Podjąłem/am naukę języka kraju, do którego chcę wyjechać”. Kolejne popularne odpowiedzi 

to „Sprawdziłem/am warunki prawne dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia” (39 %), 

„Sprawdziłem/am oferty pracy w kraju, do którego ewentualnie wyjadę” (38 %), 

„Rozmawiałem/am z osobami pracującymi za granicą na temat ich doświadczeń z 

zatrudnienia” (37 %). „Przejrzałem/am oferty firm rekrutujących lub kontaktowałem/am się z 

pośrednikami organizującymi zatrudnienie za granicą” (13 %). Inne odpowiedzi, jak „Mam 

załatwioną pracę lub już podpisałem/am umowę” lub „Zapewniłem/łam rodzinie pracę lub 

szkołę” wybierały tylko pojedyncze osoby. Żadnych działań nie podjęło 29% respondentów.  
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Część II. Pośrednictwo do pracy za granicą 
 

Ważną część badania stanowiły pytania, pozwalające określić znajomość oraz znaczenie dla 

studentów kierunku lekarskiego, jakie odgrywają komercyjne podmioty ułatwiające wyjazdy 

za granicę. Połowa badanych (49%) wskazała, że planując wyjazd za granicę, rozważałaby 

skorzystanie z oferty tego typu podmiotów. Co szósty badany (16%) odpowiedział przecząco 

na to pytanie. Blisko co czwarty respondent zaznaczył odpowiedź „nie wiem”, co pokazuje, że 

znaczna część studentów szóstego roku nie ma określonego stanowisko wobec 

zorganizowanego pośrednictwa do pracy za granicę.  

Badani studenci 6 roku generalnie nie znają podmiotów ułatwiających emigrację lekarzy z 

Polski. Dotyczyło to ponad 77% respondentów z czterech uczelni. Tylko 11% badanych zna 

takie podmioty. Wynik ten oznacza, że studenci 6 roku kierunku lekarskiego nie są jeszcze 

docelową grupą, wobec której podmioty komercyjne kierują swoją ofertę.  

Większość badanych (60%) nie zapoznała się z ofertą podmiotów ułatwiających wyjazdy z 

Polski. Wśród osób, które interesowały się kwestią wyjazdu z pośrednikami, dominowały 

(23%) osoby przeglądające strony internetowe tego typu podmiotów. Na trzecim miejscu 

znalazła się odpowiedź „pytałem/am się znajomych o oferty podmiotów komercyjnych”.  

Wartościowe wnioski dla zrozumienia znaczenia podmiotów ułatwiających emigracje płyną z 

pytania o to, co byłoby interesujące w ich ofercie, gdyby badany zdecydował się na 

skorzystanie z ich wsparcia. Dla większości respondentów największe znaczenie miałaby 

pomoc prawna czy pomoc w podpisaniu umowy. Na drugim miejscu znalazł się kurs językowy. 

Dla około 40% badanych znaczenie miałby kurs adaptacyjny oraz organizacja mieszkania. 

Blisko dla co czwartego badanego studenta interesująca byłaby indywidualna opieka 

koordynatora w czasie wyjazdu.  

Część III. Pandemia 
 

Zdaniem 61% studentów doświadczenie pandemii Covid-19 zwiększyło lub bardzo zwiększyło 

prawdopodobieństwo emigracji polskich studentów medycyny (rys. 13).  
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Rys. 13 

Na pytanie „Czy obowiązek szczepień obywateli przeciw Covid-19 wprowadzany w niektórych 

państwach wpływa na ich wybór przez migrujących medyków?” - 50 % tych, którzy udzielili 

odpowiedzi było przekonanych, że nie wpływa. Wśród osób, które taki wpływ dostrzegły 

zdecydowana większość (46 %) uważała, że wpływ ten jest pozytywny, a tylko 8 osób, że 

negatywny (rys. 14).  

 

Rys. 14 

Na oddziale covidowym pracowało w czasie pandemii 22 % respondentek i respondentów (45 

osób). Wśród nich, dla 35 % (16 osób) doświadczenie to zwiększyło prawdopodobieństwo ich 

wyjazdu do pracy za granicę. Jako powód podawali np. „chaos organizacyjny” „brak 
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wyposażenia oddziałów”, „większą śmiertelność w Polsce”, „Czas pracy, braki w personelu, 

obarczanie niewykwalifikowanego personelu odpowiedzialnością”, „doświadczenie chaosu, 

braku środków, organizacji”. Dla pozostałych doświadczenie to nie miało wpływu na plany 

migracyjne, nikt nie wybrał odpowiedzi, że zmniejszyło prawdopodobieństwo wyjazdu.   

Część IV. Kwestia ogólne 
 

W czwartej części ankiety studentom przedstawiono dziewięć stwierdzeń, które 

wyodrębniliśmy z debaty publicznej, w szczególności dotyczącej sytuacji polskiego systemu 

ochrony zdrowia. Stwierdzenia te pojawiały się w latach lub miesiącach poprzedzających 

przeprowadzenie badania w mediach lub w wypowiedziach polityków i innych aktorów sceny 

publicznej. Celem tej części ankiety było dowiedzenie się więcej na temat postrzegania przez 

respondentów niektórych kwestii, a także ułatwienie nam zinterpretowania odpowiedzi na 

niektóre z wcześniejszych pytań (np. dotyczących wpływu pandemii Covid-19). Zadaniem 

respondentów było określenie, na ile zgadzają się z podanymi stwierdzeniami w skali od 1 

(zupełnie się nie zgadzam) do 5 (całkowicie się zgadzam). 

Studenci zgadzali się, że „Lekarze z Polski bez żadnych problemów mogą znaleźć pracę w UE”. 

Odpowiedzi „zupełnie się nie zgadzam” lub „nie zgadzam się” udzieliło tylko 8 z 205 osób. 

Studenci ze wszystkich czterech uczelni mieli w tej sprawie podobne zdanie. Jednocześnie 

zdecydowanie nie zgadzali się, że „Lekarze wyjeżdżający za granicę powinni zwracać koszty 

sfinansowanych przez państwo studiów medycznych”. Tylko 41 z 205 odpowiadających 

wybrało odpowiedź inną niż „zdecydowanie się nie zgadzam”. 

Uderzające były odpowiedzi dotyczące stwierdzenia, że „’Hejt’ w stosunku do lekarzy w Polsce 

znacząco zwiększa ich chęć do emigracji” (rys. 15). Całkowicie zgodziło się lub zgodziło się z 

takim stwierdzeniem aż 93 % odpowiadających. W połączeniu z odpowiedziami na pytanie  o 

czynniki zachęcające do wyjazdu, w którym to pytaniu najbardziej zachęcająca do wyjazdu 

okazała się „sytuacja społeczno-polityczna w Polsce”, można domniemywać, że to właśnie 

stosunek do lekarzy jest ważnym czynnikiem sprawiającym, że przyszli lekarze nie chcą 

pracować w Polsce. W pytaniu nie sprecyzowano, czy chodzi o „hejt” ze strony polityków, 

mediów, pacjentów, ogółu obywateli czy jeszcze kogoś innego. Kwestia ta będzie ważnym 
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tematem do doprecyzowania podczas wywiadów jakościowych. Studenci wszystkich czterech 

uczelni medycznych mieli w tej sprawie podobne zdanie.  

 

Rys. 15 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy „Firmy rekrutujące lekarzy do pracy za granicą powinny 

być kontrolowane przez państwo”. Najczęściej wybieraną odpowiedzią było „zupełnie się nie 

zgadzam”.  

Respondenci mieli zróżnicowane opinie w sprawie czy „Napływ lekarzy z krajów spoza UE 

obniży jakość leczenia w Polsce”. Najmniej padało w tej sprawie odpowiedzi skrajnych. Nieco 

częściej zgadzali się z tym stwierdzeniem studenci z Krakowa i Białegostoku  niż z Gdańska i 

Warszawy. Ankietowani nie uważają, że „Studenci cudzoziemscy na kierunkach medycznych 

zabierają miejsca na uczelniach Polakom” – najczęściej wybieraną odpowiedzią było „zupełnie 

się nie zgadzam”. Większość studentów nie zgadzała się także ze stwierdzeniem, że „Od kilku 

lat rośnie liczba uczelni, które otwierają kierunki lekarskie. Rozwiąże to problem niedoboru 

lekarzy w Polsce”.  

W ankiecie zadaliśmy także dwa pytania dotyczące kwestii, która była gorąco debatowana 

publicznie w miesiącach poprzedzających ankietę, a mianowicie czy szczepienia przeciw 

Covid-19 powinny być obowiązkowe dla personelu medycznego (rys. 16) oraz czy powinny 

być obowiązkowe dla wszystkich. W obu pytaniach studenci okazali się zdecydowanymi 

zwolennikami obowiązkowych szczepień. W przypadku szczepień dla lekarzy trzy czwarte 

wskazało odpowiedź „całkowicie się zgadzam”, a kolejne 13% „zgadzam się”. Przeciwnikami 
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obowiązkowych szczepień okazało się jedynie 8 osób, czyli 3 %. Odpowiedzi rozłożyły się 

podobnie w przypadku pytania o obowiązkowość szczepień dla wszystkich. 61 % 

respondentów wskazało odpowiedź „całkowicie się zgadzam”, kolejne 14 % odpowiedź 

„zgadzam się”. Nieco więcej osób niż w przypadku obowiązkowych szczepień dla lekarzy 

okazało się przeciwnikami obowiązkowych szczepień dla wszystkich – 18 osób, czyli niecałe 9 

% (odpowiedzi „nie zgadzam się” i „zupełnie się nie zgadzam”).  

 

Rys. 16 

Zakończenie 
 

Pierwsza tura badań przeprowadzonych w ramach projektu pozwala na sformułowanie 

konkretnych wniosków odnośnie planów migracyjnych studentów 6 roku kierunku 

lekarskiego oraz głównych czynników wypychających i przyciągających. Dzięki temu główny 

cel ankiety został zrealizowany. Prawdopodobieństwo emigracji absolwentów uczelni 

medycznych pozostaje wysokie, ale nadal istnieje wiele konkretnych działań, które to 

prawdopodobieństwo mogą zmniejszyć. Poza kwestiami wynagrodzeniowymi czy warunkami 

pracy kluczowe jest poprawienie ogólnej atmosfery wokół lekarzy i służby zdrowia, która 

zdecydowanie pogorszyła się w czasie pandemii. Powszechne wskazywanie przez 

respondentów kwestii mowy nienawiści wobec lekarzy jako czynnika wypychającego za 

granice nie może zostać zlekceważony. Pogłębienie wyników badan zostanie zrealizowane w 

kolejnych turach badań, zarówno przeprowadzanych wśród kolejnych roczników studentów 
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6 roku kierunku lekarskiego (2 latach 2023 i 2024) oraz wśród respondentów jacy wzięli udział 

w pierwszej turze badań. Wybuch wojny w Ukrainie zaburzył realizację badań. Po 

konsultacjach metodologicznych uznano, że ich kontynuacja nie powinna być realizowana. 

Agresja Rosji wyzwoliła bowiem tak silne emocje, że miałyby one zdecydowany wpływ na 

udzielane odpowiedzi, co zaburzałoby wcześniej uzyskane wyniki. Jednocześnie liczba 

odpowiedzi pozwala na formułowanie bardzo konkretnych wniosków, choć wyników badań 

nie można uznać za reprezentatywne dla całości populacji studentów 6 roku kierunku 

lekarskiego. 

 


