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Ile pracują lekarze i lekarze 
dentyści w Polsce? 

Aneks do raportu z badania opinii środowiska lekarskiego:  

Podsumowanie najważniejszych wyników dla 10. najliczniejszych specjalizacji 



2 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Specjaliści z dziedziny chorób wewnętrznych: 
 

 W porównaniu z pozostałymi specjalistami, w tej grupie odnotowano niższy średni wiek (53,3 roku), nieco większy odsetek 

osób w wieku 37-50 lat oraz mniejszy odsetek osób w wieku emerytalnym, co wskazuje na lepszą sytuację demograficzną 

niż wśród pozostałych specjalistów. 

 Specjaliści z tej grupy charakteryzują się znaczną liczbą posiadanych specjalizacji z innych dziedzin (średnio 0,8) oraz 

bardzo niskim (47,1%) udziałem pracy jako specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych w ogólnym czasie pracy . 

 Czas pracy bez dyżurów był dłuższy niż innych specjalistów, jednak wskutek mniejszej liczby godzin dyżurów, całkowity 

czas pracy był nieco krótszy niż pozostałych lekarzy specjalistów (218 wobec 229 godzin miesięcznie). 

 Więcej czasu zajmowały im zachowawcze wizyty/porady ambulatoryjne oraz leczenie zachowawcze (szpitalne), mniej zaś 

leczenie zabiegowe (zarówno szpitalne, jak i zabiegowe wizyty ambulatoryjne). 

 Większy odsetek pracujących w POZ, przy jedynie nieznacznie mniejszym odsetku pracujących w szpitalach przełożył się na 

większy udział czasu poświęcanego na pacjentów finansowanych przez NFZ w ogólnym czasie pracy. 

 Lekarze mający specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, najwięcej 

czasu poświęcając pacjentom z chorobami układu krążenia (32,6% całkowitego nakładu pracy, co częściowo może wynikać 

ze znacznej liczby osób mających także specjalizację z kardiologii). 
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3 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Pediatrzy: 
 

 W porównaniu z pozostałymi specjalistami, w tej grupie odnotowano wyższą średnią wieku (57,3 roku), większy odsetek 

osób w wieku emerytalnym (niemal 41%), mniejsze zaś odsetki osób w wieku do 36 oraz z wieku 37-50 lat, co wskazuje na 

gorszą sytuację demograficzną niż wśród pozostałych specjalistów. 

 Grupa bardzo sfeminizowana (składająca się w niemal 80% z kobiet). 

 Posiadająca znaczną liczbę specjalizacji z innych dziedzin (średnio 0,7), co przekładało się na stosunkowo mały (62,1%) 

udział pracy jako specjalista z pediatrii w ogólnym czasie pracy. 

 Pediatrzy zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, najwięcej czasu poświęcając pacjentom z chorobami dziecięcymi 

(50,1% całkowitego nakładu pracy). Pacjenci ci stanowili dwie piąte (39,8%) wszystkich pacjentów leczonych przez lekarzy 

ze specjalizacją z dziedziny pediatrii. 

 Mniejszy wymiar nominalnego czas pracy oraz dyżurów pod telefonem, a w konsekwencji również mniejszy całkowity czas 

pracy (218 wobec 227 godzin miesięcznie pozostałych specjalistów).  

 Wśród wykonywanych czynności medycznych większy udział miały wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze, a mniejszą 

część zajmowało szpitalne leczenie zabiegowe. 

 Znaczący odsetek pracujących w POZ (49,6%) i wyraźnie wyższy udział POZ w ogólnej liczbie miejsc pracy (28,5% przy 

8,0% wśród pozostałych specjalistów). Z częstszą pracą w POZ można wiązać wysoki odsetek lekarzy leczących pacjentów 

finansowanych przez NFZ oraz mniejszy udział w świadczeniach prywatnych. 
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4 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją: 
 

 Specjaliści z tej dziedziny częściej niż inni lekarze dentyści ze specjalizacją mieszkają na wsi (16,4% wobec 10,4%)  

i zdecydowanie rzadziej w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców (28,9% wobec 45,8%). 

 W grupie specjalistów z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją było zdecydowanie mniej osób w wieku do 36 

lat (a z drugiej strony więcej osób w wieku emerytalnym) niż w grupie pozostałych dentystów specjalistów. To, wraz  

z wyższą średnią wieku (55,7 wobec 51,3) wskazuje na mniej korzystną sytuację demograficzną w omawianej grupie. 

 Na tle innych dentystów specjalistów w grupie odnotowano większy odsetek kobiet (82,0% wobec 71,7%). 

 Miesięczny wymiar czasu pracy był mniejszy niż pozostałych dentystów specjalistów (150,9 wobec 170,3), nieco mniej czasu 

przeznaczali też na samokształcenie (13,5 godziny miesięcznie wobec 15,5).  

 Rzadko posiadali inną specjalizację (średnia ich liczba wynosiła 0,23). Biorąc pod uwagę, że udział czasu pracy jako 

specjalista z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją wyniósł 80,5%, można wnioskować, że lekarze dentyści po 

uzyskaniu innej specjalizacji dentystycznej wykonują zawód w obrębie nowej dziedziny. 

 Liczba leczonych grup schorzeń wynosiła 6, jednak biorąc pod uwagę to, że nakład na stomatologię stanowił ponad 98% 

nakładu pracy, można stwierdzić, że pozostałe grupy schorzeń stanowią jedynie margines pracy specjalistów z omawianej 

dziedziny. 
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5 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej: 
 

 W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny medycyny rodzinnej był wyższy 

odsetek osób w wieku 37-50 lat, jednak średni wiek lekarzy z tej grupy nie był istotnie niższy, co łącznie wskazuje na 

jedynie nieznacznie lepszą sytuację demograficzną w tej grupie specjalistów. 

 W omawianej grupie zanotowano wyższy odsetek osób mieszkających na wsi (29,1% wobec 10,9% wśród pozostałych 

specjalistów), mniejszy zaś odsetek mieszkających w największych miastach (powyżej 200 tysięcy mieszkańców- 28,8% 

wobec 44,5%). 

 Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej posiadali przeciętnie 0,71 innej specjalizacji, najczęściej z pokrewnych dziedzin 

(pediatria, położnictwo i ginekologia, choroby wewnętrzne). Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny medycyny 

rodzinnej w ogólnym czasie pracy wynosił 74,6%. 

 Specjaliści z tej grupy leczyli pacjentów ze wszystkich grup schorzeń, a największą ich część stanowiły osoby  

z chorobami układu krążenia. 

 W grupie odnotowano bardzo wysoki odsetek (88,2%) osób pracujących POZ oraz bardzo wysoki udział w ogólnym czasie 

pracy pacjentów finansowanych przez NFZ (90,0%). 

 Cechą wyróżniającą lekarzy tej specjalizacji był znaczący udział zachowawczych wizyt i porad ambulatoryjnych w ogólnym 

czasie pracy (oraz, co wynika z typów miejsc pracy, mały udział procedur szpitalnych). 
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6 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Chirurdzy ogólni: 
 

 W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród chirurgów ogólnych było zdecydowanie mniej kobiet (15,0% 

wobec 61,3%).  

 Średni wiek chirurga ogólnego był wyższy od średniej dla pozostałych lekarzy specjalistów (56,4 wobec 54,0), co - mimo 

braku istotnych różnic w strukturze wiekowej - wskazuje na nieco gorszą sytuację demograficzną grupy niż pozostałych 

lekarzy specjalistów. 

 Całkowity czas pracy chirurgów ogólnych był dłuższy niż innych specjalistów (256 godzin miesięcznie wobec 213), przede 

wszystkim wskutek większej liczby godzin przepracowanych na dyżurach (zarówno stacjonarnych, jak i pod telefonem).  

 Co drugi chirurg ogólny posiadał także inną specjalizację (średnia 0,5), najczęściej były to specjalizacje z pokrewnych 

dziedzin (np. chirurgie: onkologiczna, klatki piersiowej lub naczyniowa). Przeciętny udział pracy w dziedzinie chirurgii 

ogólnej w ogólnym czasie pracy nie był zbyt wysoki (66,9%). 

 Chirurdzy leczyli pacjentów z 29 grup, a największą ich część stanowiły osoby z nowotworami złośliwymi, chorobami 

układu krążenia lub chorobami układu trawiennego. 

 W omawianej grupie odnotowano mniejsze odsetki osób pracujących w POZ (7,6%), większy odsetek zaś (odpowiednio 

76,2% i 71,6%) pracował w poradniach lub szpitalach (z wyłączeniem SOR), co jak się wydaje skutkowało tym, że większą 

część pracy niż dla innych specjalistów stanowiły dla chirurgów ogólnych szpitalne leczenie zabiegowe oraz wizyty 

ambulatoryjne zabiegowe, mniejszą zaś zachowawcze wizyty i porady ambulatoryjne. 
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7 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii: 
 

 W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny położnictwa i ginekologii były 

wyższe odsetki mężczyzn, osób w wieku produkcyjnym 51+ lat, wyższa średnia wieku (57,7 roku wobec mających 

przeciętnie 54 lata innych specjalistów) oraz mniejszy odsetek osób w grupie wiekowej 37-50 lat. Wyniki te wskazują na 

gorszą od przeciętnej sytuację demograficzną w tej grupie specjalistów. 

 Grupa bardziej zmaskulinizowana niż pozostałe specjalizacje (54,5% wobec 42,1%). 

 Pod względem ogólnych charakterystyk czasu pracy, specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii nie różnili się znacząco 

od przedstawicieli innych specjalizacji.  

 Ginekolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,2), co przekładało się na bardzo wysoki (96,7%) udział 

czasu pracy jako specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii w ogólnym czasie pracy.  

 W tej grupie zanotowano także większy odsetek osób zajmujących się wyłącznie leczeniem. 

 Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 26 grupami schorzeń, jednak pacjenci z grupy „ciąża, poród, połóg” lub z chorobami 

układu moczowo-płciowego kobiet stanowili 86,2% ogólnej liczby pacjentów, a poświęcany im czas stanowił 86,4% 

całkowitego nakładu pracy. Większe odsetki osób z tej grupy pracowały w poradniach i gabinetach, mniejsze zaś w POZ, co 

przełożyło się na mniejszy udział pacjentów opłacanych przez NFZ w ogólnym czasie pracy lekarzy, a większe znaczenie 

pacjentów samodzielnie opłacających leczenie. 
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8 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Specjaliści z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii: 
 

 Na tle innych specjalistów dla anestezjologów charakterystyczna jest przede wszystkim rola szpitali (z wyłączeniem SOR)  

w ich pracy zawodowej: pracuje tam niemal 90% respondentów z tej grupy, a placówki tego typu stanowią ponad dwie 

trzecie wszystkich miejsc pracy. Istotna rola, jaką odgrywają placówki tego typu w życiu zawodowym anestezjologów 

przejawia się także w większym udziale leczenia szpitalnego w ogólnym czasie pracy, w wysokim udziale czasu 

poświęcanego na pacjentów finansowanych przez NFZ oraz tym, że mniejszy odsetek lekarzy zajmował się pacjentami 

„prywatnymi”. 

 Na tle innych specjalistów, anestezjologów wyróżnia także znacząco wyższa liczba godzin przepracowanych na dyżurach 

(153,8 godziny miesięcznie wobec 52,0 godzin w grupie pozostałych specjalistów) i w konsekwencji zdecydowanie większy 

wymiar całkowitego czasu pracy (301,6 godziny wobec 208,3). 

  W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród anestezjologów był nieco wyższy odsetek osób  

w wieku 37-50 lat, a średni wiek specjalisty z tej grupy był nieco niższy od przeciętnej wśród pozostałych specjalistów, co 

wskazuje na lepszą sytuację demograficzną w tej grupie lekarzy niż w grupie lekarzy innych specjalizacji. 

 Grupa bardziej zmaskulinizowana niż pozostałe specjalizacje (52,0% wobec 42,0%). 

 Anestezjolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,2), wskutek czego udział pracy jako specjalista  

w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ogólnym czasie pracy był bardzo wysoki (86,8%). 

 Specjaliści ci zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, a największa część nakładu pracy była ponoszona na pacjentów  

z chorobami układu krążenia (niemal 20%). 
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9 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Okuliści: 
 

 Grupa bardzo sfeminizowana (składająca się w 88,1% z kobiet). 

 Brak wyraźnych różnic w strukturze wiekowej oraz średni wiek na poziomie grupy odniesienia (53,9 wobec 54,2) świadczy, 

że sytuacja demograficzna tej grupy jest na podobna jak w grupie pozostałych lekarzy specjalistów. 

 Okuliści częściej niż reprezentanci innych specjalizacji pracują w gabinetach i poradniach, rzadziej zaś w szpitalach  

i POZach, poświęcając na pracę w ciągu miesiąca o około jedną trzecią mniej czasu niż inni specjaliści (166,4 godziny 

miesięcznie wobec 228,3).  

 Praca w gabinetach i poradniach przekłada się w tej grupie na większą rolę pacjentów z sektora prywatnego (zarówno 

samodzielnie płacących, jak i mających abonament lub ubezpieczenie). 

 Wśród respondentów nie było osoby mającej specjalizację z innej dziedziny. Wprawdzie okuliści zajmowali się pacjentami  

z 22 grup, jednak średnia liczba grup jest jedną z niższych wśród specjalizacji lekarskich, a (wynoszący niemal 95% 

całkowitego nakładu) czas na pacjentów z chorobami oka i okolic wskazuje, że pacjenci z innych grup schorzeń stanowili 

jedynie margines praktyki zawodowej okulistów. 
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10 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Neurolodzy: 
 

 Brak wyraźnych różnic w strukturze wiekowej oraz średni wiek na poziomie grupy odniesienia (54,4 wobec 54,2) świadczy, 

że sytuacja demograficzna tej grupy jest na podobna jak w grupie pozostałych lekarzy specjalistów. 

 Grupa była mocno sfeminizowana (składająca się w 70,3% z kobiet). 

 W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród neurologów zanotowano wyższy odsetek osób pracujących  

w poradniach albo gabinetach specjalistycznych, mniejszy zaś w POZ. W omawianej grupie było nieco więcej kobiet i osób 

w wieku emerytalnym.  

 Neurolodzy przepracowywali w ciągu miesiąca ok. 20 godzin mniej niż przedstawiciele innych specjalizacji, natomiast pod 

względem podziału czasu na typy czynności medycznych większą część ich pracy stanowiły wizyty ambulatoryjne 

zabiegowe, mniejszą zaś leczenie i wizyty zabiegowe. W porównaniu do innych specjalistów, wśród neurologów był wyższy 

odsetek osób przyjmujących pacjentów samodzielnie opłacających leczenie, co nie przekładało się jednak na większy nakład 

pracy poświęcany takim pacjentom. 

 Jedynie co czwarty neurolog posiadał także inną specjalizację (średnia wynosiła 0,25), co przekładało się na bardzo wysoki 

(88,5%) udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny neurologii w ogólnym czasie pracy. 

 Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 27 grupami schorzeń, jednak największa część nakładu pracy była ponoszona na 

pacjentów z chorobami neurologicznymi (schorzenia neurologiczne wieku starczego lub pozostałe choroby układu 

nerwowego) – łączny nakład na te dwie grupy pacjentów stanowił niemal trzy czwarte całkowitego nakładu pracy 

respondentów z tej grupy. 
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11 OSAI NIL: Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce? 

Kardiolodzy: 
 

 Na tle grupy odniesienia, wśród kardiologów odnotowano wyraźnie mniejszy odsetek osób w wieku emerytalnym, co 

przełożyło się na niższy średni wiek (51,3 wobec 54,3), co świadczy o lepszej sytuacji demograficznej niż w grupie 

pozostałych lekarzy specjalistów. 

 Znaczący odsetek kardiologów mieszkał w największych miastach (61,8% wobec 42,4% lekarzy innych specjalizacji). 

 Grupa bardziej zmaskulinizowana niż pozostałe specjalizacje (53,0% wobec 42,4%). 

 Kardiolodzy częściej niż inni specjaliści pracowali w poradniach, gabinetach i szpitalach, natomiast praktycznie nie 

pracowali w POZach. Średnia liczba miejsc pracy w tej grupie była wyraźnie wyższa niż dla pozostałych specjalistów. 

 Ogólne charakterystyki opisujące czas pracy kardiologów nie odbiegają znacząco od wyników innych specjalistów (np. 

średni całkowity czas pracy wyniósł 229,4 wobec 225,9 miesięcznego czasu pracy innych lekarzy specjalistów).  

 Wprawdzie znacznie wyższy odsetek kardiologów leczył pacjentów z sektora prywatnego, jednak nie przekładało się to  

w znaczący sposób na poświęcany im nakład pracy. 

 Kardiolog posiadał przeciętnie 0,87 innej specjalizacji, jednak wśród respondentów aż w 90% przypadków była to 

specjalizacja z dziedziny chorób wewnętrznych.  

 Wprawdzie kardiolodzy leczyli przeciętnie pacjentów z 4,6 grupy schorzeń, jednak zdecydowanie najwięcej czasu (86% 

nakładu pracy) poświęcali pacjentom z chorobami układu krążenia. 
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12 

Tytuł raportu 

9.1. Informacje ogólne 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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Średnia liczba grup: 8,5 8,0 10,3 

choroby układu krążenia  

ostre choroby układu oddechowego  

cukrzyca  

przewlekłe choroby układu oddechowego  

choroby układu kostno-mięśniowego  

choroby górnego odcinka układu 
trawiennego (bez wątroby i trzustki)  

choroby dolnego odcinka układu 
trawiennego 

nowotwory złośliwe 

choroby wątroby i trzustki 

urazy (złamania, zatrucia etc.)  

choroby gruczołów wydzielania 
wewnętrznego  

choroby metaboliczne 

choroby układu moczowo-płciowego (kobiet)  

nowotwory niezłośliwe  

choroby układu moczowo-płciowego 
(moczowy)  

Ogółem, specjaliści zajmowali się pacjentami z mniejszego spektrum schorzeń niż lekarze bez 

specjalizacji. Tylko dla dziesięciu grup różnica nie była statystycznie istotna. 
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38% 

40% 

37% 

35% 

35% 

36% 

33% 

32% 

31% 

31% 

29% 

30% 

28% 

61% 

57% 

53% 

45% 

46% 

49% 

47% 

43% 

40% 

44% 

37% 

37% 

42% 

34% 

38% 

Leczone grupy schorzeń ze względu na posiadanie specjalizacji (1/2). 

* tj. lekarze mający 
S1S/S2S./SbS  /     : wynik istotnie mniejszy/większy na poziomie p<0,05. 



15 

Średnia liczba grup: 8,5 8,0 10,3 

choroby skóry  

pozostałe choroby układu nerwowego 

choroby układu moczowo-płciowego 
(mężczyzn)  

choroby układu nerwowego (neurologiczne 
wieku starczego) 

choroby dziecięce  

choroby psychiczne 

choroby zakaźne (inne, tj. z wyłączeniem 
HIV i WZW) 

hematologia (pozostałe) 

choroby oka i okolic 

choroby uszu i wyrostka sutkowatego 

wady wrodzone 

hematologia (nowotwory) 

ciąża, poród, połóg 

WZW 

HIV 

Największą różnicę w odsetku lekarzy leczących pacjentów z danej grupy schorzeń zanotowano  
w przypadku cukrzycy (14,6 p.p.) oraz chorób górnego odcinka układu trawiennego (bez wątroby  
i trzustki) – (13,6 p.p.). 

30% 

30% 

26% 

26% 

22% 

21% 

21% 

20% 

20% 

18% 

15% 

14% 

13% 

9% 

3% 

LEKARZE, N=1656 NIESPECJALIŚCI, n=368 SPECJALIŚCI, n=1288 

28% 

29% 

24% 

25% 

20% 

18% 

20% 

19% 

18% 

16% 

16% 

13% 

11% 

8% 

3% 

37% 

32% 

36% 

30% 

29% 

31% 

24% 

23% 

25% 

26% 

13% 

18% 

19% 

10% 

5% 

Leczone grupy schorzeń ze względu na posiadanie specjalizacji (1/2). 

 /     : wynik istotnie mniejszy/większy na poziomie p<0,05. 
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Tytuł raportu 

9.2. Najważniejsze wyniki  

dla najliczniejszych specjalizacji 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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Tytuł raportu 

9.2.1. Specjaliści z dziedziny  

chorób wewnętrznych 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chorób 
wewnętrznych  

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 330 958 

Płeć 

kobiety  57,6% 56,7% 57,3% 

mężczyźni  42,4% 43,3% 42,7% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 3,2% 3,4% 

37-50 lat  27,1% 34,4% 32,2% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 37,8% 34,7% 

wiek emerytalny 22,5% 24,5% 29,7% 

 Średni wiek 49,3 53,3 54,5 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 10,2% 12,9% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 89,8% 87,1% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 23,2% 21,4% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 20,0% 23,5% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 46,6% 42,3% 

Specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych na tle innych lekarzy specjalistów nieco częściej mieszkali  
w miastach oraz było wśród nich więcej osób w wieku 37-50 lat. Wykonując zawód częściej niż inni specjaliści 
zajmowali się formami niezwiązanymi z leczeniem. Częściej niż inni specjaliści pracowali w POZ, a mniej godzin 
wykonywali zawód w ramach praktyk. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chorób 
wewnętrznych  

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 330 958 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 60,5% 70,8% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 39,5% 29,2% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 54,2% 56,5% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 56,8% 58,9% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 50,5% 52,6% 

POZ 25,6% 29,7% 18,4% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,7 2,6 2,7 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 24,6% 28,1% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 35,1% 36,4% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 25,9% 26,1% 

POZ 14,3% 14,5% 9,4% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 92,3 86,0 

umowa cywilna 100,1 99,8 107,8 

praktyka 27,8 26,0 35,1 

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie uwzględniono: pomocy 
doraźnej, opieki długoterminowej oraz niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chorób 
wewnętrznych  

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 330 958 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 167,0 77% 160,7 70% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 46,1 21% 57,7 25% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 5,2 2% 10,1 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 218,1 228,8 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 53,0 39,8 

procedury diagnostyczne  47,5 41,1 45,3 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 61,6 48,0 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 4,9 26,9 

orzecznictwo  8,8 11,1 8,7 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 2,3 8,6 

rehabilitacja  3,9 3,6 3,9 

Urlop 

Średnia liczba dni (12M) 19,7 21,2 20,5 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 19,5 18,4 

Nominalny czas pracy specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych był dłuższy niż innych specjalistów, jednak 
wskutek mniejszej liczby godzin dyżurów, mieli oni nieco krótszy całkowity czas pracy był niż inni specjaliści. Więcej 
czasu zajmowały im zachowawcze wizyty i porady ambulatoryjne oraz szpitalne leczenie zachowawcze, mniej zaś 
leczenie zabiegowe (szpitalne) i wizyty ambulatoryjne zabiegowe.  

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chorób 
wewnętrznych  

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 330 958 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 180,7 86% 176,7 82% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 18,3 9% 26,3 12% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 7,6 4% 7,3 3% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 3,1 1% 4,0 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 93% 91% 

pacjenci sami płacący  56% 63% 62% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 28% 25% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 14% 12% 
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Specjaliści z dziedziny  
chorób wewnętrznych  

Podstawa 330 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z chorobami wewnętrznymi): 1,82 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  271 

- kardiologia 48 

-   choroby płuc 23 

- diabetologia 23 

-   medycyna rodzinna 20 

- reumatologia 19 

- nefrologia 16 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny chorób wewnętrznych  
w ogólnym czasie pracy 

47,1% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 31 

Średnia liczba leczonych grup: 10,5 

10 grup schorzeń według wielkości nakładu pracy: 
Część nakładu 

pracy 
Odsetek 

leczących 
Odsetek liczby 

pacjentów 
Wskaźnik 

ekstensywności 

choroby układu krążenia 32,6% 82,3% 29,6% 1,1 

cukrzyca 7,6% 66,8% 9,0% 0,8 

przewlekłe choroby układu oddechowego 7,0% 61,4% 7,7% 0,9 

ostre choroby układu oddechowego 6,2% 62,7% 6,7% 0,9 

nowotwory złośliwe 5,7% 42,1% 2,9% 1,9 

choroby układu kostno-mięśniowego 5,5% 45,3% 6,6% 0,8 

choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego 3,7% 49,7% 5,2% 0,7 

choroby układu moczowo-płciowego (moczowy) 3,3% 40,5% 2,8% 1,2 

choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) 3,3% 55,0% 3,8% 0,9 

choroby układu trawiennego (dolny odcinek) 2,6% 50,5% 2,6% 1,0 

Specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych mieli znaczną liczbę innych specjalizacji (średnio 0,82), często 
wykonywali zawód jako specjaliści z innych dziedzin (52,9% czasu pracy). Zajmowali się wszystkimi grupami 
schorzeń (przeciętnie 10,5), najwięcej czasu poświęcając pacjentom z chorobami układu krążenia (32,6% całkowitego 
nakładu pracy, co częściowo może wynikać ze znacznej liczby osób mających także specjalizację z kardiologii). 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.2. Specjaliści z dziedziny 

pediatrii 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 

pediatrii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 192 1096 

Płeć 

kobiety  57,6% 78,8% 53,3% 

mężczyźni  42,4% 21,2% 46,7% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 2,2% 3,6% 

37-50 lat  27,1% 20,6% 34,8% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 36,4% 35,3% 

wiek emerytalny 22,5% 40,8% 26,3% 

 Średni wiek 49,3 57,3 53,7 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 17,2% 11,4% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 82,8% 88,6% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 25,0% 21,2% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 16,3% 23,7% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 41,5% 43,8% 

Odsetek osób aktywnych zawodowo pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego był wśród pediatrów znacznie wyższy 
niż wśród specjalistów z innych dziedzin (41% wobec 26%). Pediatrzy, zdecydowanie częściej niż inni specjaliści 
pracowali w POZ, rzadziej zaś w placówkach innych typów. 

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 

pediatrii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 192 1096 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 70,1% 67,9% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 29,9% 32,2% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 47,9% 57,3% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 37,1% 62,0% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 36,9% 54,7% 

POZ 25,6% 49,6% 16,3% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,7 2,3 2,7 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 29,2% 26,9% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 23,4% 38,0% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 18,9% 27,1% 

POZ 14,3% 28,5% 8,0% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 84,2 88,2 

umowa cywilna 100,1 97,5 107,2 

praktyka 27,8 35,5 32,3 
* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 

pediatrii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 192 1096 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 154,8 71% 163,6 72% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 56,5 26% 54,4 24% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 6,4 3% 9,3 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 217,9 227,4 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 55,2 41,1 

procedury diagnostyczne  47,5 44,5 44,1 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 55,7 50,8 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 2,5 24,6 

orzecznictwo  8,8 7,3 9,7 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 6,3 7,1 

rehabilitacja  3,9 1,5 4,2 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 21,7 20,5 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 19,3 18,6 

W porównaniu do pozostałych specjalistów, pediatrzy mieli mniejszy wymiar nominalnego czas pracy oraz dyżurów pod telefonem,  
a w konsekwencji również mniejszy całkowity czas pracy. Wśród wykonywanych czynności medycznych większy udział miały 
wizyty/porady ambulatoryjne zachowawcze, a zdecydowanie mniejszą część zajmowało szpitalne leczenie zabiegowe. Z częstszą pracą  
w POZ można wiązać wysoki odsetek lekarzy leczących pacjentów finansowanych przez NFZ oraz mniejszy udział w świadczeniach 
prywatnych. 

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 

pediatrii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 192 1096 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 177,3 86% 177,8 83% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 17,6 9% 25,4 12% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 8,7 4% 7,2 3% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 3,0 1% 3,9 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 94% 83% 

pacjenci sami płacący  56% 43% 66% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 21% 20% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 8% 11% 
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Specjaliści z dziedziny  
pediatrii 

Podstawa 192 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z pediatrią): 1,67 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  129 

- neonatologia 31 

- medycyna rodzinna 20 

- alergologia 13 

- choroby płuc 10 

- onkologia i hematologia dziecięca 7 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny pediatrii w ogólnym czasie pracy: 62,1% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 31 

Średnia liczba leczonych grup: 7,8 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

choroby dziecięce 50,1% 71,2% 39,8% 1,3 

ostre choroby układu oddechowego  10,7% 54,5% 14,1% 0,8 

przewlekłe choroby układu oddechowego  6,8% 46,1% 9,9% 0,7 

choroby układu krążenia 3,7% 31,8% 4,9% 0,8 

choroby skóry 3,4% 47,2% 4,3% 0,8 

choroby układu kostno-mięśniowego 2,4% 28,2% 2,5% 1,0 

choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego 2,2% 25,9% 2,7% 0,8 

choroby zakaźne (inne, tj. z wyłączeniem HIV i WZW) 2,1% 34,8% 2,3% 0,9 

cukrzyca 2,0% 28,3% 2,3% 0,9 

wady wrodzone 1,8% 28,4% 1,0% 1,7 

Pediatrzy mieli znaczną liczbę innych specjalizacji (średnio 0,67). Zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, 
najwięcej czasu poświęcając pacjentom z chorobami dziecięcymi (50,1% całkowitego nakładu pracy). Pacjenci ci 
stanowili cztery dziesiąte wszystkich pacjentów leczonych przez pediatrów, co przekłada się na dość wysoki wskaźnik 
ekstensywności dla tej grupy schorzeń. 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.3. Specjaliści z dziedziny 

stomatologii zachowawczej z endodoncją 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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DENTYŚCI 

Specjaliści  
z dziedziny 

stomatologii 
zachowawczej 
z endodoncją 

Pozostali 
dentyści 

specjaliści 

Podstawa 454 143 47* 

Płeć 

kobiety  75,2% 82,0% 71,7% 

mężczyźni  24,8% 18,0% 28,3% 

Wiek 

do 36 lat  27,0% 0,6% 6,4% 

37-50 lat  32,3% 30,5% 38,3% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 22,3% 35,7% 40,4% 

wiek emerytalny 18,5% 33,3% 17,0% 

 Średni wiek 46,4 55,7 51,3 

Miejsce zamieszkania  

wieś  14,4% 16,4% 10,4% 

miasta ogółem, w tym: 85,6% 83,6% 89,6% 

- do 50 tys. mieszkańców  22,0% 25,0% 12,5% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  24,4% 29,8% 29,2% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  39,3% 28,9% 45,8% 

W grupie specjalistów z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją było zdecydowanie mniej osób w wieku do 36 lat (a z drugiej 
strony więcej osób w wieku emerytalnym) niż w grupie pozostałych dentystów specjalistów. Na tle dentystów z innymi specjalizacjami 
lekarze dentyści z omawianej grupy częściej mieszkali na wsi, rzadziej zaś w największych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców). Na 
tle grupy odniesienia zanotowano też wyższy odsetek kobiet. 

DENTYŚCI 

Specjaliści  
z dziedziny 

stomatologii 
zachowawczej 
z endodoncją 

Pozostali 
dentyści 

specjaliści 

Podstawa 454 143 47* 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

71,8% 66,4% 57,4% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

28,2% 33,6% 40,4% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  2,2% 2,0% 4,3% 

poradnia specjalistyczna  23,5% 24,1% 36,2% 

prywatny gabinet specjalistyczny  92,2% 97,6% 89,4% 

POZ 9,4% 5,9% 4,3% 

Średnia liczba miejsc pracy* 1,7 1,5 2,1 

Udział placówek danego typu w ogólnej** liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  7,2% 1,4% 3,1% 

poradnia specjalistyczna  2,1% 19,1% 17,5% 

prywatny gabinet specjalistyczny  15,6% 75,0% 72,2% 

POZ 75,1% 4,5% 7,2% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 25,7 13,1 32,7 

umowa cywilna 40,2 34,3 34,0 

praktyka 90,7 103,0 101,9 

* mała podstawa 

** w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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DENTYŚCI 

Specjaliści  
z dziedziny 

stomatologii 
zachowawczej 
z endodoncją 

Pozostali 
dentyści 

specjaliści 

Podstawa 454 143 47* 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 147,5 94% 142,5 94% 162,2 95% 

dyżury stacjonarne 7,2 5% 7,8 5% 1,4 1% 

dyżury pod telefonem  1,9 1% 0,5 0% 5,6 3% 

średnia liczba godzin ogółem 156,8 150,9 170,3 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  16,2 19,7 20,1 

procedury diagnostyczne  28,2 23,4 23,8 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

29,2 32,3 37,5 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  9,4 7,9 11,5 

orzecznictwo  1,8 1,4 2,6 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  55,6 45,8 41,8 

rehabilitacja  0,7 2,0 0,4 

Urlop 

Średnia liczba dni 18,2 19,0 18,6 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 14,4 13,5 15,5 

Specjaliści z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją, na tle dentystów z innymi specjalizacjami mieli 
krótszy tygodniowy czas pracy, nieco mniej czasu przeznaczali też na samokształcenie.  

DENTYŚCI 

Specjaliści  
z dziedziny 

stomatologii 
zachowawczej 
z endodoncją 

Pozostali 
dentyści 

specjaliści 

Podstawa 454 143 47* 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  56,0 36,4 53,4 40% 61,4 38% 

pacjenci sami płacący  84,2 60,4 80,8 58% 84,4 60% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

3,5 2,8 2,7 2% 1,1 1% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

0,5 0,3 0,0 0% 1,6 1% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  54% 60% 51% 

pacjenci sami płacący  95% 95% 95% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

8% 9% 9% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

1% 0% 2% 

* mała podstawa 
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Specjaliści z dziedziny  
stomatologii zachowawczej z endodoncją 

Podstawa 143 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie ze stomatologią zachowawczą 
z endodoncją): 

1,23 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  33 

- protetyka stomatologiczna 8 

- ortodoncja 7 

- chirurgia stomatologiczna / periodontologia/ stomatologia dziecięca 6 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją 
w ogólnym czasie pracy 

80,5% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 6 

Średnia liczba leczonych grup: 1,2 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

stomatologia 98,4% 100,0% 96,7% 1,0 

choroby układu kostno-mięśniowego 0,7% 1,8% 1,9% 0,4 

urazy (złamania, zatrucia etc.) 0,4% 4,4% 0,2% 2,1 

wady wrodzone 0,3% 2,9% 0,3% 1,0 

nowotwory niezłośliwe 0,1% 2,4% 0,4% 0,3 

choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) 0,1% 1,4% 0,3% 0,4 

Specjalista z dziedziny stomatologii zachowawczej z endodoncją rzadko posiadał także inną specjalizację (średnia ich 
liczba wynosiła 0,2). Liczba leczonych grup schorzeń wynosiła 6, jednak biorąc pod uwagę to, że nakład na 
stomatologię stanowił ponad 98% nakładu pracy, można stwierdzić, że pozostałe grupy schorzeń stanowiły jedynie 
margines pracy specjalistów z omawianej dziedziny. 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.4. Specjaliści z dziedziny 

medycyny rodzinnej 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
medycyny 
rodzinnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 96 1192 

Płeć 

kobiety  57,6% 69,1% 56,2% 

mężczyźni  42,4% 30,9% 43,8% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 2,6% 3,5% 

37-50 lat  27,1% 42,1% 32,0% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 32,6% 35,7% 

wiek emerytalny 22,5% 22,8% 28,9% 

 Średni wiek 49,3 52,6 54,3 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 29,1% 10,9% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 70,9% 89,1% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 28,9% 21,2% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 13,2% 23,3% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 28,8% 44,5% 

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny medycyny rodzinnej był 
wyższy odsetek osób w wieku 37-50 lat, mieszkających na wsi oraz zdecydowanie wyższy odsetek osób pracujących 
POZ, mniejszy odsetek zaś pracował w placówkach pozostałych typów – zwłaszcza w szpitalach (z wyłączeniem SOR). 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
medycyny 
rodzinnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 96 1192 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 65,6% 68,4% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 34,4% 31,6% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 10,6% 59,6% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 20,2% 61,4% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 21,3% 54,5% 

POZ 25,6% 88,2% 15,9% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,7 1,7 2,7 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 6,3% 28,2% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 16,4% 37,0% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 12,6% 26,7% 

POZ 14,3% 64,8% 8,1% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 64,8 89,4 

umowa cywilna 100,1 79,1 107,9 

praktyka 27,8 60,8 30,5 

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
medycyny 
rodzinnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 96 1192 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 169,5 83% 161,7 71% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 25,2 12% 57,1 25% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 8,4 4% 8,9 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 204,4 227,8 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 8,6 46,0 

procedury diagnostyczne  47,5 47,5 43,9 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 93,7 48,1 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 0,5 23,0 

orzecznictwo  8,8 13,3 9,0 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 5,0 7,2 

rehabilitacja  3,9 0,8 4,0 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 18,2 20,9 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 19,8 18,6 

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej mieli krótszy całkowity czas pracy oraz 
mniejszą liczbę godzin spędzanych na dyżurach stacjonarnych. Cechą wyróżniającą lekarzy tej specjalizacji był znaczący udział 
zachowawczych wizyt i porad ambulatoryjnych w ogólnym czasie pracy (POZ) oraz niewiele godzin poświęcanych na leczenie szpitalne. 
Praca w POZach przekładała się na znaczną rolę NFZ w finansowaniu świadczeń lekarzy z omawianej grupy. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
medycyny 
rodzinnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 96 1192 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 178,6 90% 177,6 78% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 8,0 5% 25,5 15% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 6,3 3% 7,5 5% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 1,8 1% 4,0 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 96% 84% 

pacjenci sami płacący  56% 44% 65% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 20% 20% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 8% 11% 
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Specjaliści z dziedziny  
medycyny rodzinnej 

Podstawa 96 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z medycyną rodzinną): 1,71 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  68 

- choroby wewnętrzne 20 

- pediatria 20 

- anestezjologia i intensywna terapia 4 

- chirurgia ogólna 4 

- medycyna paliatywna 4 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny medycyny rodzinnej w ogólnym czasie 
pracy: 

74,6% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 31 

Średnia liczba leczonych grup: 18,3 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

choroby układu krążenia 19,4% 89,5% 21,2% 0,9 

ostre choroby układu oddechowego  11,6% 87,1% 12,3% 0,9 

choroby układu kostno-mięśniowego 8,1% 88,8% 8,8% 0,9 

choroby dziecięce 7,1% 32,2% 6,2% 1,2 

cukrzyca 6,3% 84,5% 6,6% 1,0 

przewlekłe choroby układu oddechowego 5,0% 86,2% 5,7% 0,9 

nowotwory złośliwe 4,7% 54,7% 1,0% 4,7 

choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) 4,0% 74,5% 3,5% 1,1 

choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) 3,6% 81,9% 3,6% 1,0 

choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego 2,5% 83,8% 2,9% 0,9 

Specjaliści z dziedziny medycyny rodzinnej posiadali przeciętnie 0,71 innej specjalizacji, najczęściej były to 
specjalizacje z pokrewnych dziedzin. Specjaliści z tej grupy leczyli pacjentów ze wszystkich grup schorzeń,  
a największą ich część stanowiły osoby z chorobami układu krążenia.  

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.5. Specjaliści z dziedziny 

chirurgii ogólnej 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chirurgii 
ogólnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 116 1172 

Płeć 

kobiety  57,6% 15,0% 61,3% 

mężczyźni  42,4% 85,0% 38,7% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 1,4% 3,6% 

37-50 lat  27,1% 27,6% 33,2% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 42,2% 34,8% 

wiek emerytalny 22,5% 28,7% 28,4% 

 Średni wiek 49,3 56,4 54,0 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 15,6% 11,9% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 84,4% 88,1% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 24,5% 21,6% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 26,9% 22,2% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 33,0% 44,4% 

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród chirurgów ogólnych było zdecydowanie mniej kobiet 
oraz osób pracujących w POZ, większy odsetek zaś pracował w poradniach i w szpitalach (z wył. SOR). Średni wiek 
chirurga ogólnego był wyższy od średniej w grupie pozostałych lekarzy specjalistów. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chirurgii 
ogólnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 116 1172 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 72,7% 67,7% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 27,3% 32,3% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 71,6% 54,4% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 76,2% 56,6% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 58,8% 51,4% 

POZ 25,6% 7,6% 22,6% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,6 2,8 2,6 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 31,2% 26,8% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 40,0% 35,6% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 25,5% 26,1% 

POZ 14,3% 3,3% 11,5% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 86,2 87,7 

umowa cywilna 100,1 138,1 102,5 

praktyka 27,8 30,9 33,0 

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chirurgii 
ogólnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 116 1172 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 165,6 65% 154,7 73% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 73,4 29% 50,5 24% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 17,3 7% 7,7 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 256,6 213,0 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 35,2 44,0 

procedury diagnostyczne  47,5 38,5 44,8 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 33,4 53,3 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 58,3 17,6 

orzecznictwo  8,8 9,9 9,2 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 19,0 5,8 

rehabilitacja  3,9 2,6 3,9 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 19,9 20,8 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 14,4 19,1 

Całkowity czas pracy chirurgów ogólnych był dłuższy niż innych specjalistów, przede wszystkim wskutek większej liczby godzin 
przepracowanych na dyżurach (zarówno stacjonarnych, jak i pod telefonem). Większą część pracy niż innych specjalistów stanowiło dla 
chirurgów ogólnych szpitalne leczenie zabiegowe oraz zabiegowe wizyty ambulatoryjne, mniejszą zaś zachowawcze wizyty i porady 
ambulatoryjne. Lekarze z tej grupy poświęcali mniej czasu na samokształcenie niż pozostali specjaliści. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

chirurgii 
ogólnej 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 116 1172 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 209,7 83% 174,5 79% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 25,1 15% 24,1 14% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 5,7 3% 7,6 5% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 1,3 0% 4,0 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 94% 84% 

pacjenci sami płacący  56% 63% 64% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 27% 20% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 11% 11% 
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Specjaliści z dziedziny  
chirurgii ogólnej 

Podstawa 116 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z chirurgią ogólna): 1,48 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  56 

- chirurgia onkologiczna 11 

- urologia 10 

- chirurgia klatki piersiowej 8 

- chirurgia naczyniowa 4 

- kardiochirurgia 4 

- medycyna rodzinna 4 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej w ogólnym czasie pracy 66,9% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 29 

Średnia liczba leczonych grup: 7,9 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

nowotwory złośliwe 15,7% 75,4% 12,7% 1,2 

choroby układu krążenia 11,9% 44,5% 9,8% 1,2 

choroby układu trawiennego (dolny odcinek) 10,3% 69,3% 10,4% 1,0 

choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) 10,1% 63,2% 7,6% 1,3 

choroby układu trawiennego (wątroba i trzustka) 8,4% 58,9% 7,2% 1,2 

nowotwory niezłośliwe 8,3% 71,4% 9,3% 0,9 

urazy (złamania, zatrucia etc.) 7,9% 56,7% 9,9% 0,8 

choroby układu moczowo-płciowego (mężczyzn) 4,7% 32,7% 5,8% 0,8 

choroby układu moczowo-płciowego (moczowy) 4,3% 27,1% 3,1% 1,4 

choroby skóry 4,2% 54,0% 5,6% 0,8 

Co drugi chirurg ogólny posiadał także inną specjalizację (średnia 0,48), najczęściej były to specjalizacje  
z pokrewnych dziedzin (np. chirurgie: onkologiczna, klatki piersiowej lub naczyniowa). Chirurdzy leczyli pacjentów  
z 29 grup, a największą ich część stanowiły osoby z nowotworami , chorobami układu krążenia lub chorobami układu 
trawiennego. 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.6. Specjaliści z dziedziny 

położnictwa i ginekologii 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
położnictwa 
i ginekologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 80 1208 

Płeć 

kobiety  57,6% 45,5% 57,9% 

mężczyźni  42,4% 54,5% 42,1% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 2,4% 3,5% 

37-50 lat  27,1% 18,2% 33,6% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 43,6% 34,9% 

wiek emerytalny 22,5% 35,8% 27,9% 

 Średni wiek 49,3 57,7 54,0 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 9,0% 12,5% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 91,0% 87,5% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 31,2% 21,2% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 22,1% 22,6% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 37,7% 43,8% 

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród specjalistów z dziedziny położnictwa i ginekologii były 
wyższe odsetki mężczyzn, osób w wieku produkcyjnym 51+ lat, zajmujących się wyłącznie leczeniem oraz pracujących  
w poradniach i gabinetach. Mniejsze odsetki zanotowano w kategoriach: wiek 37-50 lat, pracujący w POZ. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
położnictwa 
i ginekologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 80 1208 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 78,1% 67,5% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 21,9% 32,5% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 53,8% 56,0% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 82,8% 56,7% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 72,7% 50,7% 

POZ 25,6% 4,2% 22,4% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,6 3,0 2,6 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 20,7% 27,7% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 43,4% 35,5% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 33,5% 25,5% 

POZ 14,3% 2,5% 11,3% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 85,1 87,8 

umowa cywilna 100,1 106,1 105,7 

praktyka 27,8 43,3 32,1 

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
położnictwa 
i ginekologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 80 1208 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 167,3 71% 159,5 72% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 56,9 24% 53,7 24% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 10,1 4% 8,6 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 236,2 221,9 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  
 

49,0 31,7 44,0 

procedury diagnostyczne  47,5 42,0 44,3 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 65,2 50,6 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 26,8 20,9 

orzecznictwo  8,8 5,6 9,5 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 11,7 6,7 

rehabilitacja  3,9 0,9 4,0 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 19,8 20,8 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 18,6 18,7 

Pod względem ogólnych charakterystyk czasu pracy, specjaliści z dziedziny położnictwa i ginekologii nie różnili się 
znacząco od przedstawicieli innych specjalizacji. Jako cechy charakterystyczne można wskazać mniejszy udział 
pacjentów opłacanych przez NFZ w ogólnym czasie pracy oraz wyższy odsetek lekarzy zajmujących się pacjentami  
z sektora prywatnego. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 
położnictwa 
i ginekologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 80 1208 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 166,3 74% 178,4 79% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 40,2 19% 23,2 14% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 10,6 6% 7,2 4% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 2,7 1% 3,9 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 94% 84% 

pacjenci sami płacący  56% 78% 63% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 28% 20% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 10% 11% 



40 

Specjaliści z dziedziny  
położnictwa i ginekologii 

Podstawa 80 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z położnictwem i ginekologią): 1,20 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  16 

- medycyna rodzinna 3 

- zdrowie publiczne 3 

- endokrynologia 2 

- medycyna pracy 2 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii w ogólnym 
czasie pracy 

94,1% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 23 

Średnia liczba leczonych grup: 4,1 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

ciąża, poród, połóg 49,1% 90,4% 42,8% 1,1 

choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) 37,3% 91,6% 43,4% 0,9 

nowotwory niezłośliwe 3,3% 36,5% 3,5% 0,9 

choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego 2,7% 43,6% 3,7% 0,7 

nowotwory złośliwe 1,9% 34,5% 1,2% 1,6 

choroby układu moczowo-płciowego (moczowy) 1,2% 18,2% 1,0% 1,2 

choroby układu krążenia 0,8% 9,6% 0,7% 1,1 

cukrzyca 0,7% 15,9% 0,8% 0,8 

choroby skóry 0,6% 14,2% 0,8% 0,7 

choroby metaboliczne 0,4% 9,6% 0,4% 1,0 

Ginekolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,2). Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 26 
grupami schorzeń, jednak pacjenci z grupy „ciąża, poród, połóg” lub z chorobami układu moczowo-płciowego kobiet 
stanowili 86,2% ogólnej liczby pacjentów, a poświęcany im czas stanowił 86,4% całkowitego nakładu pracy. 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.7. Specjaliści z dziedziny 

anestezjologii i intensywnej terapii 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

anestezjologii 
i intensywnej 

terapii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 119 1169 

Płeć 

kobiety  57,6% 48,0% 58,0% 

mężczyźni  42,4% 52,0% 42,0% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 2,6% 3,5% 

37-50 lat  27,1% 35,3% 32,4% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 40,7% 35,0% 

wiek emerytalny 22,5% 21,5% 29,2% 

 Średni wiek 49,3 53,3 54,3 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 15,9% 11,8% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 84,1% 88,2% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 21,7% 21,8% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 22,7% 22,6% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 39,8% 43,7% 

Na tle innych specjalistów dla anestezjologów charakterystyczna jest przede wszystkim rola szpitali (z wyłączeniem 
SOR) w ich pracy zawodowej: pracuje tam niemal 90% respondentów z tej grupy, a placówki tego typu stanowią 
ponad dwie trzecie wszystkich miejsc pracy. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

anestezjologii 
i intensywnej 

terapii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 119 1169 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 79,1% 67,1% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 20,9% 32,9% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 89,3% 52,5% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 15,7% 62,6% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 22,8% 55,0% 

POZ 25,6% 9,2% 22,5% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,6 2,1 2,7 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 68,4% 23,9% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 8,4% 38,2% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 17,6% 26,7% 

POZ 14,3% 5,6% 11,1% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 93,6 87,0 

umowa cywilna 100,1 188,3 97,3 

praktyka 27,8 19,6 34,1 

* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

anestezjologii 
i intensywnej 

terapii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 119 1169 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 151,5 50% 155,8 75% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 134,9 45% 44,5 21% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 18,9 6% 7,5 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 301,6 208,3 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 62,7 41,2 

procedury diagnostyczne  47,5 35,9 45,0 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 16,1 55,1 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 83,1 15,0 

orzecznictwo  8,8 3,8 9,9 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 7,1 7,0 

rehabilitacja  3,9 7,3 3,4 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 21,1 20,7 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 24,8 18,1 

Na tle innych specjalistów, anestezjologów wyróżnia znacząco wyższa liczba godzin przepracowanych na dyżurach, dłuższy całkowity czas 
pracy oraz większy udział leczenia szpitalnego w ogólnym czasie pracy, a także większy udział czasu poświęcanego na pacjentów 
finansowanych przez NFZ z jednej strony, mniejsze odsetki lekarzy zajmujących się pacjentami „prywatnymi” z drugiej. Warto też 
zauważyć, że grupa ta przeznaczała więcej czasu na samokształcenie niż inni specjaliści. 

LEKARZE 

Specjaliści  
z dziedziny 

anestezjologii 
i intensywnej 

terapii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 119 1169 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 256,3 89% 169,8 78% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 15,1 6% 25,1 15% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 2,7 1% 7,9 5% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 10,7 4% 3,1 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 93% 84% 

pacjenci sami płacący  56% 31% 66% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 11% 21% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 15% 11% 
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Specjaliści z dziedziny  
anestezjologii i intensywnej terapii 

Podstawa 119 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z anestezjologią i intensywną terapia): 1,24 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  29 

- medycyna ratunkowa 8 

- medycyna rodzinna 4 

- choroby wewnętrzne 3 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii  
w ogólnym czasie pracy 

86,8% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 31 

Średnia liczba leczonych grup: 8,7 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

choroby układu krążenia 19,8% 80,4% 16,5% 1,2 

ostre choroby układu oddechowego 16,8% 79,0% 13,3% 1,3 

urazy (złamania, zatrucia etc.) 10,1% 56,7% 6,7% 1,5 

przewlekłe choroby układu oddechowego  8,2% 59,3% 5,1% 1,6 

choroby dziecięce 5,0% 17,9% 3,7% 1,3 

choroby metaboliczne 3,7% 41,8% 2,5% 1,5 

nowotwory złośliwe 3,7% 31,2% 5,3% 0,7 

choroby układu nerwowego (pozostałe choroby) 3,6% 49,6% 3,3% 1,1 

choroby układu kostno-mięśniowego 3,5% 33,1% 5,3% 0,7 

cukrzyca 3,3% 54,5% 4,5% 0,7 

Anestezjolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,24), a najczęściej zanotowaną była medycyna ratunkowa. 
Specjaliści ci zajmowali się wszystkimi grupami schorzeń, a największa część nakładu pracy była ponoszona na choroby układu krążenia. 
Sześć grup o największym nakładzie pracy miały wysokie lub bardzo wysokie wskaźniki ekstensywności (co oznacza, że pacjentom z tych 
grup anestezjolodzy poświęcali relatywnie więcej czasu niż pacjentom z pozostałych grup schorzeń). 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.8. Specjaliści z dziedziny 

okulistyki 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 



46 

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
okulistyki 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 66 1222 

Płeć 

kobiety  57,6% 88,1% 55,4% 

mężczyźni  42,4% 11,9% 44,6% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 4,1% 3,4% 

37-50 lat  27,1% 30,1% 32,8% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 34,8% 35,5% 

wiek emerytalny 22,5% 31,0% 28,2% 

 Średni wiek 49,3 53,9 54,2 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 5,1% 12,6% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 94,9% 87,4% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 16,7% 22,1% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 31,7% 22,1% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 46,5% 43,2% 

Okuliści częściej niż reprezentanci innych specjalizacji pracują w gabinetach i poradniach, rzadziej zaś w szpitalach  
i POZach. Cechą charakterystyczną tej grupy jest znacznie większe sfeminizowanie niż w grupie pozostałych 
specjalistów.  

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
okulistyki 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 66 1222 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 82,0% 67,4% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 18,0% 32,6% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 27,1% 57,4% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 71,6% 57,6% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 84,8% 50,2% 

POZ 25,6% 4,3% 22,2% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,6 2,8 2,6 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 11,4% 28,1% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 49,7% 35,3% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 36,2% 25,5% 

POZ 14,3% 2,7% 11,2% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 45,9 89,9 

umowa cywilna 100,1 72,9 107,5 

praktyka 27,8 47,9 32,0 
* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
okulistyki 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 66 1222 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 142,3 86% 162,7 71% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 23,7 14% 56,2 25% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 1,4 1% 9,2 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 166,4 228,3 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 9,3 45,0 

procedury diagnostyczne  47,5 50,6 43,9 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 62,5 50,9 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 12,4 21,8 

orzecznictwo  8,8 11,5 9,2 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 8,4 6,9 

rehabilitacja  3,9 0,5 4,0 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 22,9 20,6 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 17,9 18,7 

Okuliści pracują w ciągu miesiąca o około jedną trzecią mniej czasu niż inni specjaliści. Praca w gabinetach  
i poradniach przekłada się w tej grupie na większą rolę pacjentów z sektora prywatnego (zarówno samodzielnie 
płacących, jak i mających abonament lub ubezpieczenie). 

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
okulistyki 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 66 1222 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 103,0 58% 181,7 80% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 46,5 33% 23,0 13% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 11,0 8% 7,2 4% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 1,2 1% 3,9 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 85% 84% 

pacjenci sami płacący  56% 94% 63% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 33% 20% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 10% 11% 
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Specjaliści z dziedziny  
okulistyki 

Podstawa 66 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z okulistyka): 1,00 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin:  0 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny okulistyki w ogólnym czasie pracy 100% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 22 

Średnia liczba leczonych grup: 2,2 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

choroby oka i okolic 94,7% 98,9% 91,8% 1,0 

choroby skóry 1,1% 6,5% 1,9% 0,6 

urazy (złamania, zatrucia etc.) 0,8% 20,1% 1,5% 0,5 

nowotwory niezłośliwe 0,7% 10,8% 0,7% 1,0 

cukrzyca 0,7% 15,0% 1,4% 0,5 

nowotwory złośliwe 0,5% 7,4% 0,3% 1,4 

choroby układu nerwowego (pozostałe choroby) 0,2% 6,5% 0,2% 1,2 

wady wrodzone 0,2% 11,8% 0,9% 0,2 

choroby układu krążenia 0,2% 8,0% 0,7% 0,3 

hematologia (pozostałe) 0,1% 1,5% 0,2% 0,5 

Wśród respondentów nie było osoby mającej specjalizację z innej dziedziny. Wprawdzie okuliści zajmowali się 
pacjentami z 22 grup, jednak średnia liczba grup jest jedną z niższych wśród specjalizacji lekarskich, a czas 
poświęcany pacjentom z chorobami oka i okolic (niemal 95% całkowitego nakładu) wskazuje, że pacjenci z innych 
grup schorzeń stanowili jedynie margines praktyki zawodowej okulistów. 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.9. Specjaliści z dziedziny 

neurologii 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
neurologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 69 1219 

Płeć 

kobiety  57,6% 70,3% 56,4% 

mężczyźni  42,4% 29,7% 43,6% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 3,6% 3,4% 

37-50 lat  27,1% 35,4% 32,6% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 23,8% 36,2% 

wiek emerytalny 22,5% 37,3% 27,9% 

 Średni wiek 49,3 54,4 54,2 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 9,8% 12,3% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 90,2% 87,7% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 22,7% 21,8% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 33,0% 22,0% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 34,6% 43,9% 

W porównaniu do reprezentantów innych specjalizacji, wśród neurologów zanotowano wyższy odsetek osób 
pracujących w poradniach albo gabinetach specjalistycznych, mniejszy zaś w POZ. W omawianej grupie było nieco 
więcej kobiet i osób w wieku emerytalnym.  

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
neurologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 69 1219 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 66,5% 68,3% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 33,5% 31,7% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 56,5% 55,9% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 79,3% 57,2% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 68,2% 51,1% 

POZ 25,6% 1,7% 22,4% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,6 2,7 2,7 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 23,7% 27,4% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 46,2% 35,5% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 29,6% 25,9% 

POZ 14,3% 0,5% 11,3% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 102,1 86,8 

umowa cywilna 100,1 74,9 107,5 

praktyka 27,8 26,3 33,2 
* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
neurologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 69 1219 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 159,6 78% 161,4 71% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 33,7 17% 55,6 25% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 7,9 4% 8,8 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 204,1 225,8 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 56,8 42,4 

procedury diagnostyczne  47,5 39,3 44,5 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 46,6 51,8 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 0,9 22,5 

orzecznictwo  8,8 21,0 8,6 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 1,7 7,3 

rehabilitacja  3,9 2,0 3,9 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 22,1 20,6 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 22,9 18,6 

Neurolodzy przepracowywali w ciągu miesiąca ok. 20 godzin mniej niż przedstawiciele innych specjalizacji, natomiast pod względem 
podziału czasu na typy czynności medycznych większą część ich pracy stanowiły wizyty ambulatoryjne zabiegowe, mniejszą zaś leczenie  
i wizyty zabiegowe. W porównaniu do innych specjalistów, wśród neurologów był wyższy odsetek osób przyjmujących pacjentów 
opłacających samodzielnie leczenie, co nie przekładało się jednak na większy nakład pracy poświęcany takim pacjentom. 

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
neurologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 69 1219 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 157,6 75% 178,8 79% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 22,9 14% 24,3 14% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 8,3 6% 7,3 4% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 5,0 5% 3,7 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 91% 84% 

pacjenci sami płacący  56% 80% 63% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 31% 20% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 18% 11% 
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Specjaliści z dziedziny  
neurologii 

Podstawa 69 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z neurologią): 1,25 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  17 

- zdrowie publiczne 3 

- choroby wewnętrzne 2 

- rehabilitacja medyczna 2 

- psychiatria 2 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny neurologii w ogólnym czasie pracy 88,5% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 27 

Średnia liczba leczonych grup: 4,5 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

choroby układu nerwowego (pozostałe choroby) 42,8% 93,2% 39,3% 1,1 

choroby układu nerwowego (neurologiczne wieku starczego) 31,3% 92,0% 27,9% 1,1 

choroby układu kostno-mięśniowego 10,9% 42,6% 12,4% 0,9 

choroby psychiczne 3,3% 29,6% 3,2% 1,0 

choroby układu krążenia 2,3% 32,8% 5,0% 0,5 

nowotwory złośliwe 1,6% 21,7% 1,3% 1,2 

choroby dziecięce 1,6% 5,7% 4,5% 0,4 

urazy (złamania, zatrucia etc.) 1,6% 16,4% 1,2% 1,3 

nowotwory niezłośliwe 1,0% 13,1% 0,5% 1,8 

cukrzyca 0,6% 16,3% 1,2% 0,5 

Neurolodzy rzadko posiadali inną specjalizację (średnia wynosiła 0,25). Specjaliści ci zajmowali się wprawdzie 27 
grupami schorzeń, jednak największa część nakładu pracy była ponoszona na pacjentów z chorobami neurologicznymi 
(pozostałe choroby układu nerwowego lub schorzeniami neurologicznymi wieku starczego) – łączny nakład na te dwie 
grupy stanowił niemal trzy czwarte (74%) całkowitego nakładu pracy respondentów z tej grupy. 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.2.10. Specjaliści z dziedziny 

kardiologii 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
kardiologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 61 1227 

Płeć 

kobiety  57,6% 47,0% 57,6% 

mężczyźni  42,4% 53,0% 42,4% 

Wiek 

do 36 lat  21,8% 4,5% 3,3% 

37-50 lat  27,1% 36,3% 32,5% 

51+ lat (wiek produkcyjny) 28,6% 47,0% 34,9% 

wiek emerytalny 22,5% 12,2% 29,3% 

 Średni wiek 49,3 51,3 54,3 

Miejsce zamieszkania  

wieś  11,4% 8,3% 12,4% 

miasta ogółem, w tym: 88,6% 91,7% 87,6% 

- do 50 tys. mieszkańców  18,7% 5,7% 22,6% 

- od 51 do 200 tys. mieszkańców  22,6% 24,2% 22,5% 

- powyżej 200 tys. mieszkańców  47,3% 61,8% 42,4% 

Na tle grupy odniesienia, wśród kardiologów odnotowano wyraźnie mniejszy odsetek osób w wieku emerytalnym, co 
przełożyło się na niższy średni wiek. W grupie tej znaczący odsetek osób mieszkał w największych miastach. 
Kardiolodzy częściej niż inni specjaliści pracowali w poradniach, gabinetach i szpitalach, natomiast praktycznie nie 
pracowali w POZach. Średnia liczba miejsc pracy w tej grupie była wyraźnie wyższa niż dla pozostałych specjalistów. 

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
kardiologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 61 1227 

Formy wykonywania zawodu  
wyłącznie czynnościami 
związanymi z leczeniem  

68,5% 66,6% 68,2% 

oprócz leczenia także formy 
niezwiązane z leczeniem  

31,5% 33,4% 31,8% 

Miejsca pracy (odsetek pracujących w placówce danego typu) 

szpital (z wył. SOR)  61,8% 66,6% 55,3% 

poradnia specjalistyczna  51,6% 84,7% 57,0% 

prywatny gabinet specjalistyczny  43,3% 75,1% 50,9% 

POZ 25,6% 0,7% 22,3% 

Średnia liczba miejsc pracy* 2,6 3,5 2,6 

Udział placówek danego typu w ogólnej* liczbie miejsc pracy 

szpital (z wył. SOR)  30,7% 29,1% 27,1% 

poradnia specjalistyczna  32,6% 38,5% 35,9% 

prywatny gabinet specjalistyczny  22,5% 32,4% 25,6% 

POZ 14,3% 0,0% 11,4% 

Czas przepracowany w ramach danej formy prawnej (godz. mies.) 

umowa o pracę 106,4 87,9 87,6 

umowa cywilna 100,1 113,8 105,3 

praktyka 27,8 27,7 33,1 
* w odniesieniu do analizowanych typów placówek (tj. nie 

uwzględniono: pomocy doraźnej, opieki długoterminowej oraz 

niemedycznych miejsc pracy) 
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LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
kardiologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 61 1227 

Czas pracy 

godz. % godz. % godz. % 

czas pracy bez dyżurów 165,2 71% 176,7 77% 161,6 72% 

dyżury stacjonarne 61,1 26% 45,8 20% 55,2 24% 

dyżury pod telefonem  8,0 3% 8,9 4% 8,8 4% 

średnia liczba godzin ogółem 234,3 229,4 225,9 

Typy czynności medycznych (średnio godzin miesięcznie) 

leczenie zachowawcze (szpitalne)  49,0 52,4 42,7 

procedury diagnostyczne  47,5 56,6 43,6 

wizyty/porady ambulatoryjne 
zachowawcze  

47,4 55,5 51,3 

leczenie zabiegowe (szpitalne)  22,4 15,9 21,6 

orzecznictwo  8,8 8,8 9,3 

wizyty ambulatoryjne zabiegowe  7,0 1,7 7,3 

rehabilitacja  3,9 6,8 3,7 

Urlop 

Średnia liczba dni 19,7 19,8 20,7 

Czas poświęcany na kształcenie się i samokształcenie 

Średnia liczba godzin (miesięcznie) 20,3 14,0 18,9 

Ogólne charakterystyki opisujące czas pracy kardiologów nie odbiegają znacząco od wyników innych specjalistów. 
Wprawdzie znacznie wyższy odsetek kardiologów leczył pacjentów z sektora prywatnego, jednak nie przekładało się 
to w znaczący sposób na poświęcany im nakład pracy. 

LEKARZE 
Specjaliści  
z dziedziny 
kardiologii 

Pozostali 
specjaliści 

Podstawa 1656 61 1227 

Czas poświęcany na pacjentów ze względu na źródło ich 
finansowania 

godz. % godz. % godz. % 

NFZ  188,2 82% 176,2 75% 177,8 79% 

pacjenci sami płacący  21,7 12% 34,8 19% 23,7 14% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

6,8 4% 8,9 5% 7,3 4% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

4,6 2% 3,7 2% 3,8 2% 

Odsetek lekarzy przyjmujących pacjentów finansowanych z danego 
źródła 

NFZ  93% 92% 84% 

pacjenci sami płacący  56% 89% 63% 

pacjenci z abonamentem albo 
prywatnym ubezpieczeniem  

23% 39% 20% 

pacjenci, o których lekarz nie 
wiedział, jakie mają źródło 
finansowania  

14% 15% 11% 
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Specjaliści z dziedziny  
kardiologii 

Podstawa 61 

Specjalizacje (dziedziny) 

Średnia liczba posiadanych specjalizacji (łącznie z kardiologią): 1,87 

Liczba posiadanych specjalizacji z innych dziedzin; w tym:  53 

- choroby wewnętrzne 48 

- pediatria 2 

Udział czasu pracy jako specjalista z dziedziny kardiologii w ogólnym czasie pracy 90,0% 

Grupy schorzeń 

Liczba leczonych grup (z 31): 26 

Średnia liczba leczonych grup: 4,6 

Część nakładu 
pracy 

Odsetek 
leczących 

Odsetek liczby 
pacjentów 

Wskaźnik 
ekstensywności 

choroby układu krążenia 86,0% 100,0% 75,5% 1,1 

choroby dziecięce 2,4% 4,3% 1,3% 1,9 

cukrzyca 2,2% 44,4% 4,4% 0,5 

choroby metaboliczne 1,9% 43,6% 2,9% 0,7 

przewlekłe choroby układu oddechowego  1,3% 34,9% 2,3% 0,5 

ostre choroby układu oddechowego  0,8% 28,5% 1,0% 0,8 

wady wrodzone 0,7% 18,3% 0,9% 0,9 

choroby układu moczowo-płciowego (kobiet) 0,6% 14,5% 0,5% 1,2 

nowotwory złośliwe 0,6% 11,6% 2,1% 0,3 

choroby układu trawiennego (górny odcinek bez wątroby i trzustki) 0,5% 24,3% 1,1% 0,5 

Kardiolog posiadał przeciętnie 0,87 innej specjalizacji, jednak wśród respondentów aż w 90% przypadków była to 
specjalizacja z dziedziny chorób wewnętrznych. Wprawdzie kardiolodzy leczyli przeciętnie pacjentów z 4,6 grupy 
schorzeń, jednak zdecydowanie najwięcej czasu (86% nakładu pracy) poświęcali pacjentom z chorobami układu 
krążenia. 

NOTA: wskaźnik ekstensywności został obliczony jako iloraz udziału danej grupy schorzeń w nakładzie pracy oraz udziału pacjentów z danej grupy  
w ogólnej liczbie pacjentów (wartość 1,00 oznacza, że udziały grupy w liczbie pacjentów i nakładzie pracy są jednakowe). 
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Tytuł raportu 

9.3. Zestawienie wyników specjalistów na 

wybranych statystykach 

Wyniki badania „Ile pracują lekarze i lekarze dentyści w Polsce?” 
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* mała podstawa  ** bardzo mała podstawa 

dziedzina podstawa dziedzina podstawa 

choroby wewnętrzne 330 endokrynologia 19** 

pediatria 192 nefrologia 19** 

stomatologia zachowawcza z 
endodoncją 143 choroby zakaźne 18** 

anestezjologia i intensywna terapia 119 dermatologia i wenerologia 17** 

chirurgia ogólna 116 ortodoncja 17** 

medycyna rodzinna 96 urologia 17** 

położnictwo i ginekologia 80 medycyna ratunkowa 16** 

neurologia 69 protetyka stomatologiczna 16** 

okulistyka 66 chirurgia dziecięca 15** 

kardiologia 61 radioterapia onkologiczna 15** 

psychiatria 57 gastroenterologia 14** 

radiologia i diagnostyka obrazowa 45 chirurgia onkologiczna 13** 

ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu 44 medycyna paliatywna 11** 

choroby płuc 39 stomatologia dziecięca 11** 

neonatologia 33 balneoklimatologia i medycyna fizykalna 10** 

rehabilitacja medyczna 30 onkologia kliniczna 10** 

alergologia 29* 

otorynolaryngologia 26* 

diabetologia 25* 

medycyna pracy 25* 

chirurgia stomatologiczna 23* 

reumatologia 22* 

zdrowie publiczne 21* 

W przedstawionych na kolejnych slajdach zestawieniach uwzględniono 39 specjalizacji, dla 
których podstawa ważona wyniosła minimum 10: 
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Średni wiek 

dermatologia i wenerologia 60,9 

zdrowie publiczne 59,7 

reumatologia 59,2 

protetyka stomatologiczna 58,1 

stomatologia dziecięca 57,8 

kardiologia 51,3 

nefrologia 50,7 

medycyna ratunkowa 50,5 

chirurgia onkologiczna 49,9 

medycyna paliatywna 49,0 

Odsetek osób w wieku do 50 lat 

chirurgia onkologiczna 57,8% 

medycyna ratunkowa 52,9% 

psychiatria 50,6% 

nefrologia 49,0% 

rehabilitacja medyczna 47,9% 

dermatologia i wenerologia 18,9% 

reumatologia 16,1% 

protetyka stomatologiczna 15,4% 

choroby zakaźne 15,1% 

stomatologia dziecięca 2,9% 

Odsetek osób w wieku emerytalnym 

dermatologia i wenerologia 59,9% 

zdrowie publiczne 58,3% 

radioterapia onkologiczna 50,1% 

protetyka stomatologiczna 49,3% 

medycyna pracy 43,1% 

chirurgia onkologiczna 11,1% 

ortodoncja 9,8% 

medycyna ratunkowa 5,9% 

nefrologia 0% 

medycyna paliatywna 0% 

Odsetek kobiet 

stomatologia dziecięca 100% 

okulistyka 88,1% 

onkologia kliniczna 88,0% 

dermatologia i wenerologia 82,4% 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 82,0% 

chirurgia dziecięca 23,9% 

chirurgia onkologiczna 21,9% 

chirurgia ogólna 15,0% 

ortopedia i traumatologia narządu ruchu 6,4% 

urologia 3,7% 

Najwyższe i najniższe wyniki: dane demograficzne 
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Średnia liczba wszystkich miejsc pracy (7 typów placówek) 

balneoklimatologia i medycyna fizykalna 4,7 

chirurgia onkologiczna 4,6 

radiologia i diagnostyka obrazowa 4,4 

alergologia 4,4 

otorynolaryngologia 4,1 

stomatologia dziecięca 2,3 

medycyna rodzinna 2,1 

chirurgia stomatologiczna 1,9 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 1,8 

protetyka stomatologiczna 1,6 

Najwyższe i najniższe wyniki: miejsca pracy 

Odsetek pracujących w miastach 

onkologia kliniczna, dermatologia i wenerologia, chirurgia 
stomatologiczna, medycyna pracy, ortodoncja, protetyka 
stomatologiczna, endokrynologia, balneoklimatologia  
i medycyna fizykalna, gastroenterologia, medycyna ratunkowa, 
chirurgia dziecięca 

100% 

pediatria 88,4% 

zdrowie publiczne 83,6% 

medycyna rodzinna 79,6% 

rehabilitacja medyczna 78,4% 

stomatologia dziecięca 76,2% 

Odsetek pracujących na wsi 

medycyna paliatywna 29,1% 

medycyna rodzinna 26,6% 

rehabilitacja medyczna 25,3% 

stomatologia dziecięca 23,8% 

pediatria 17,6% 

onkologia kliniczna, dermatologia i wenerologia, chirurgia 
stomatologiczna, medycyna pracy, ortodoncja, protetyka 
stomatologiczna, balneoklimatologia i medycyna fizykalna,  
medycyna ratunkowa, chirurgia dziecięca 

0% 
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Średnia liczba wszystkich miejsc pracy (7 typów placówek) 

balneoklimatologia i medycyna fizykalna 4,7 

chirurgia onkologiczna 4,6 

radiologia i diagnostyka obrazowa 4,4 

alergologia 4,4 

otorynolaryngologia 4,1 

stomatologia dziecięca 2,3 

medycyna rodzinna 2,1 

chirurgia stomatologiczna 1,9 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 1,8 

protetyka stomatologiczna 1,6 

Średni całkowity czas pracy (miesięcznie) 

medycyna paliatywna 338,9 

medycyna ratunkowa 336,1 

anestezjologia i intensywna terapia 301,6 

chirurgia onkologiczna 284,7 

nefrologia 278,8 

chirurgia stomatologiczna 159,4 

ortodoncja 159,1 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 150,9 

protetyka stomatologiczna 148,4 

dermatologia i wenerologia 124,9 

Średni czas pracy bez dyżurów (miesięcznie) 

alergologia 221,3 

medycyna paliatywna 196,4 

chirurgia onkologiczna 188,7 

nefrologia 183,3 

urologia 181,7 

radioterapia onkologiczna 146,7 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 142,5 

okulistyka 142,3 

medycyna ratunkowa 132,8 

dermatologia i wenerologia 124,9 

Średni czas dyżurów(miesięcznie) 

medycyna ratunkowa 198,6 

anestezjologia i intensywna terapia 152,5 

medycyna paliatywna 137,9 

neonatologia 123,5 

nefrologia 95,5 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 8,3 

chirurgia stomatologiczna 7,0 

ortodoncja 2,4 

protetyka stomatologiczna 0,0 

dermatologia i wenerologia 0,0 

Najwyższe i najniższe wyniki: czas pracy 
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Średnia liczba leczonych pacjentów (tygodniowo) 

medycyna rodzinna 215,9 

balneoklimatologia i medycyna fizykalna 214,4 

radiologia i diagnostyka obrazowa 194,0 

diabetologia 182,7 

kardiologia 180,9 

protetyka stomatologiczna 85,0 

onkologia kliniczna 82,6 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 75,5 

psychiatria 75,1 

chirurgia stomatologiczna 72,0 

Udział pacjentów finansowanych przez NFZ w czasie pracy 

medycyna paliatywna 97,9% 

medycyna ratunkowa 96,2% 

nefrologia 93,5% 

neonatologia 93,2% 

choroby zakaźne 90,6% 

medycyna pracy 47,1% 

ortodoncja 40,2% 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 40,0% 

stomatologia dziecięca 37,3% 

chirurgia stomatologiczna 29,3% 

Średnia liczba leczonych grup schorzeń (z 31) 

medycyna rodzinna 18,3 

radiologia i diagnostyka obrazowa 15,6 

medycyna paliatywna 13,7 

medycyna ratunkowa 13,1 

choroby zakaźne 12,4 

okulistyka 2,2 

ortodoncja 1,6 

stomatologia dziecięca 1,4 

stomatologia zachowawcza z endodoncją 1,2 

protetyka stomatologiczna 1,0 

Najwyższe i najniższe wyniki: pacjenci 




