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SAMODZIELNOŚĆ 
KSZTAŁCENIE



ODPOWIEDZIALNOŚĆ



„Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. 
Jednym jesteś ty.

Andrzej Sapkowski. Miecz przeznaczenia







„Nic nie jest szczególnie trudne do 
zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na 
etapy.

Henry Ford



CZY JESTEŚMY ZADOWOLENI Z WYKONYWANEJ PRACY?



SATYSFAKCJA ZAWODOWA

➤ Ponad połowa pielęgniarek jest zadowolonych ze swojej pracy 

➤ 4% jest całkowicie niezadowolona 

➤ Głównym motywem wyboru zawodu pielęgniarki była chęć 
niesienia pomocy innym (70%) 

➤ Jedynie 4% badanych kierowało się prestiżem zawodu

Kociuba-Adamczuk K. Satysfakcja pielęgniarek / pielęgniarzy z pracy zawodowej. PROFILAKTYKA I EDUKACJA ZDROWOTNA 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu



SATYSFAKCJA ZAWODOWA

➤ 76% respondentów wskazało na biurokrację/formalizm jako 
czynniki najbardziej przeszkadzające im w pracy 

➤ 89% ankietowanych nie wyrażała chęci zmiany miejsca pracy 

➤ 71% respondentów była zdania, że wykonywana przez nich 
praca jest raczej satysfakcjonująca

Gawęda A, Śnieżek A, Serzysko B. Satysfakcja z pracy w opinii badanych pielęgniarek. Piel Zdr Publ. 2018;8(4):269–276  



„Światełko w tunelu jest reflektorem 
pociągu nadjeżdżającego z przeciwka.

Prawo Murph’ego





„ A zatem opartego na sztucznej 
inteligencji lekarza rodzinnego w 
smartfonie będziemy mieli 
prawdopodobnie parę dziesięcioleci 
wcześniej, niż doczekamy się 
niezawodnego robota pielęgniarza

Yuval Noah Harari 



NARZĘDZIA

NORMY ZATRUDNIENIA 

STANDARDY W ANESTEZJOLOGII



„Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu

Thomas Edison







ZJAWISKO PONADPRZECIĘTNOŚCI

Eilath E.  Giladi, Yechiel  Klar, When standards are wide of the mark: Nonselective 
superiority and inferiority biases in comparative judgments of objects and concepts., 
„Journal of Experimental Psychology: General”, 131 (4), 2002, s. 538–551,



„Otworzyła oczy i spostrzegła 
pielęgniarkę w białym kitlu. Do czego 
była podobna jej twarz?  
Agnes już jej nie poznawała. I 
przypomniała sobie: tam nie ma już 
twarzy.

Milan Kundera. Nieśmiertelność



BLASKI ?



GWARANCJA PRACY 
STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA 

RÓŻNORODNOŚĆ MIEJSC 
MNOGOŚĆ FORM ZATRUDNIENIA 

ROTACJA PERSONALNA 
PRACA SEMI-KREATYWNA 





„Potrzeba pasji i zaangażowania, żeby 
naprawdę dogłębnie coś zrozumieć, 
przeżuć, a nie tylko szybko przełknąć. 
Większość ludzi nie poświęca na to 
czasu.

Steve Jobs



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
Wykład będzie dostępny jako 034 odcinek podcastu


