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Urszula Sanak, Beata Buchelt
Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych
publicznych zak³adach opieki zdrowotnej
województwa ma³opolskiego
Polityka personalna stanowi jeden z najistotniejszych czynników wp³ywaj¹cych na decyzje pracowników o pozostaniu lub odejciu z organizacji. Maj¹c to na uwadze, od lipca do
wrzenia 2006 r., na zlecenie Departamentu Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu
Marsza³kowskiego, realizowano projekt badawczy zatytu³owany Strategiczne aspekty
zarz¹dzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych publicznych zak³adach
opieki zdrowotnej  szpitalach  w kontekcie emigracji personelu medycznego wy¿szego
i redniego szczebla po wejciu Polski do Unii Europejskiej. Celem projektu by³a, po
pierwsze, analiza i ocena praktyk zarz¹dzania personelem w wybranych SPZOZ-ach, po
drugie, wskazanie mo¿liwych usprawnieñ analizowanych praktyk zarz¹dzania. Narzêdziem badawczym sta³a siê ankieta wype³niana przez wybrane do badañ szpitale. W badaniach wziê³o udzia³ dziesiêæ podmiotów wyselekcjonowanych przez Departament
Polityki Spo³ecznej Ma³opolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w zakresie wype³niania funkcji organu za³o¿ycielskiego samorz¹d województwa ma³opolskiego sprawuje nadzór nad 23 zak³adami opieki zdrowotnej oraz kolumn¹ transportu sanitarnego.
Jednostki opieki stacjonarnej dysponuj¹ ogó³em 17 762 ³ó¿kami (w przeliczeniu na
populacjê Ma³opolski stanowi to wskanik 54,2 ³ó¿ek na 10 000 mieszkañców), w tym
szpitale wojewódzkie posiadaj¹ 4689 ³ó¿ek, co stanowi 26% ogó³u ³ó¿ek w województwie
ma³opolskim.
Ankieta zawiera³a pytania dotycz¹ce dzia³añ podejmowanych przez wybrane
SPZOZ-y w poszczególnych obszarach funkcji personalnej, w tym:
g
planowanie zasobów ludzkich,
g
rekrutacja,
g
ocena pracownicza,
g
wynagradzanie,
g
kszta³towanie warunków i stosunków pracy.
W badaniach analizowano równie¿ realizacjê dzia³añ w wymiarach strategicznym
oraz organizacyjnym funkcji personalnej. Przedsiêwziêcie sfinansowane zosta³o ze rodków projektu INTERREG III Health Cluster NET.
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Strategiczny wymiar zarz¹dzania zasobami ludzkimi
Zdecydowana wiêkszoæ badanych jednostek posiada strategiê zarz¹dzania organizacj¹.
Natomiast tylko w 3 na 10 badanych jednostek zadeklarowano posiadanie strategii
zarz¹dzania personelem. W pozosta³ych albo planuje siê opracowanie takiej strategii,
albo w ogóle nie przewiduje siê prac w tym kierunku. Oznacza to, ¿e wiêkszoæ badanych
jednostek nie posiada spójnych celów, planów oraz programów w obszarze zarz¹dzania
zasobami ludzkimi, które pozwalaj¹ na podejmowanie zsynchronizowanych z dzia³alnoci¹ organizacji i konsekwentnych dzia³añ na rzecz zatrzymania kluczowych pracowników sfery medycznej oraz kszta³tuj¹ tak kapita³ ludzki, aby ten sta³ siê potencjalnym
ród³em przewag konkurencyjnych. Jednoczenie we wszystkich szpitalach zidentyfikowano cele dotycz¹ce obszaru zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Wród nich najwa¿niejszy
sta³ siê rozwój kompetencji zatrudnionych pracowników. Zdefiniowane cele mog¹ zatem
stanowiæ punkt wyjcia budowy strategii personalnej. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e w ponad po³owie badanych SPZOZ-ów nie zidentyfikowano istnienia wiêkszoci procedur,
planów i programów zarz¹dzania personelem. Taki stan rzeczy mo¿e prowadziæ do podejmowania dzia³añ wynikaj¹cych z bie¿¹cych potrzeb, a przez to niezgodnych z celami
strategicznymi badanych organizacji.
Wymiar organizacyjny funkcji personalnej
W badanych organizacjach zidentyfikowano wiele podmiotów uczestnicz¹cych w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi. S¹ nimi:
g
dyrektor szpitala,
g
zastêpca dyrektora ds. medycznych, zwany te¿ zastêpc¹ dyrektora ds. lecznictwa,
g
naczelna pielêgniarka, zwana równie¿ zastêpc¹ dyrektora ds. pielêgniarstwa lub
prze³o¿on¹ pielêgniarek,
g
komórka organizacyjna ds. pracowniczych,
g
kierownicy liniowi: ordynatorzy, pielêgniarki oddzia³owe, kierownicy liniowi sfery
administracyjnej,
g
zwi¹zki zawodowe,
g
pracownicy,
g
doradcy zewnêtrzni (bardzo ma³y udzia³).
Analiza ról i zadañ, jakie stoj¹ przed poszczególnymi podmiotami zarz¹dzania personelem w badanych jednostkach sektora us³ug medycznych, pozwala na wysuniêcie nastêpuj¹cych wniosków. Po pierwsze, domen¹ szpitali jest zbyt aktywny udzia³ kierownictwa
naczelnego w realizacji polityki personalnej szpitali. W zasadzie zarówno dyrektor, jak
i jego zastêpcy anga¿uj¹ siê w wykonywanie zadañ operacyjnych, które powinny byæ realiZZL(HRM)_2008_2(61)_Sanak_U_Buchelt_B_88-94
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zowane przez kierowników liniowych przy wspó³pracy z dzia³em personalnym. Ta koncentracja kierownictwa szpitali na aspektach operacyjnych zarz¹dzania personelem sprawia, ¿e odchodz¹ oni od pe³nienia przypisywanych im w literaturze ról wizjonera,
architekta oraz promotora. Anga¿uj¹c siê w decyzje operacyjne, zatracaj¹ kontekst strategiczny.
Po drugie, choæ przeprowadzone badania wskazuj¹ na aktywny udzia³ kierowników
liniowych w wype³nianiu zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji personalnej, to w zasadzie
udzia³ ten nie jest jasno zdefiniowany. Nieformalnie bowiem kierownicy liniowi maj¹
wp³yw na wszystkie obszary zarz¹dzania personelem. Formalnie ostateczne decyzje podejmowane s¹ przez dyrektorów danych jednostek. Mo¿liwe, ¿e dla jasnego okrelenia
udzia³u kierowników liniowych w realizacji funkcji personalnej nale¿y formalnie zdecentralizowaæ odpowiedzialnoæ za podejmowane decyzje. Oczywicie realizacja ról przypisanych kierownikom liniowym powinna siê odbywaæ przy aktywnym wsparciu s³u¿b
personalnych. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e aktualnie wspó³praca ta jest marginalna,
w³aciwie sprowadza siê do administracji spraw personalnych. Na podstawie zakresu
obowi¹zków kierowników liniowych sfery medycznej mo¿na stwierdziæ, ¿e mened¿erowie ci pe³ni¹ rolê przekanika wiedzy, trenera oraz wzoru zachowañ, postaw i wartoci.
Niestety w szpitalach nie stworzono odpowiednich warunków do tego, by pe³nili oni rolê
agentów zmiany, czy kreatorów wiedzy.
Po trzecie, za negatywny aspekt w wymiarze kszta³towania relacji kierownictwa naczelnego z reprezentacjami pracowniczymi nale¿y uznaæ fakt, i¿ rzadko organizacje te
w³¹czane s¹ w przygotowywanie projektów restrukturyzacyjnych. St¹d na etapie wdra¿ania zmian organizacyjnych mo¿e dochodziæ do sprzeciwów ze strony reprezentacji
zwi¹zkowych. Mo¿liwe, i¿ w celu prze³amania oporu przeciwko zmianom zwi¹zki zawodowe powinny braæ aktywny udzia³ w opracowywaniu, wdra¿aniu, realizacji i kontroli
projektów zmieniaj¹cych struktury jednostek.
Po czwarte, choæ s³u¿by personalne podlegaj¹ bezporednio dyrektorom szpitali,
osoby odpowiedzialne za obszar zarz¹dzania personelem s¹ kierownikami redniego
szczebla zarz¹dzania. Zadania przypisane dzia³om personalnym maj¹ sporadycznie charakter taktyczny, czêciej operacyjny. W rezultacie dzia³y te pe³ni¹ rolê eksperta administracyjnego, doradcy wewnêtrznego w zakresie prawa pracy oraz integratora interesów.
Dzia³y ds. personalnych w badanych jednostkach sektora us³ug medycznych z pewnoci¹
nie pe³ni¹ roli strategicznego partnera ani agenta zmiany. W zasadzie mo¿na stwierdziæ,
¿e komórki personalne badanych ZOZ-ów tylko w bardzo ograniczonym wymiarze
wspieraj¹ realizacjê strategii organizacji. Ich wsparcie bowiem koncentruje siê wokó³
dzia³añ administracyjnych. Widoczny jest tu brak aktywnoci o charakterze strategicznym, choæ bez w¹tpienia nale¿y podkreliæ, ¿e w niektórych szpitalach nastêpuje zmiana
podejcia do roli komórki ds. personalnych.
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Podsumowuj¹c, analiza organizacji funkcji personalnej w badanych samodzielnych
publicznych zak³adach opieki zdrowotnej pozwala na stwierdzenie, ¿e aktualna struktura
organizacyjna nie stanowi wsparcia w procesie adaptacji wspó³czesnego podejcia do
sprawowania funkcji personalnej. Podzia³ zadañ pomiêdzy poszczególne podmioty zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest do nie koñca klarowny. Niektóre zadania, jak na
przyk³ad, tworzenie strategicznych systemów zarz¹dzania personelem, nie s¹ uwzglêdnione w zakresie obowi¹zków odpowiednich podmiotów zarz¹dzaj¹cych. Nie jest jasny
podzia³ kompetencji pomiêdzy poszczególne poziomy w hierarchii organizacyjnej. Decyzje personalne s¹ scentralizowane. Natomiast s³u¿by personalne postrzegane s¹ wy³¹cznie jako wsparcie administracyjne i w zasadzie realizuj¹ zadania operacyjne.
Realizacja procesów personalnych
Bior¹c pod uwagê pierwszy z procesów personalnych, jakie powinny byæ realizowane
przez SPZOZ-y, planowanie zasobów ludzkich, zauwa¿ono, ¿e wiêkszoæ, bo osiem na
dziesiêæ jednostek nie posiada strategicznych (d³ugoterminowych) planów zatrudnienia
uwzglêdniaj¹cych stan i strukturê zatrudnienia. Plany zatrudnienia tworzone s¹ wiêc operacyjnie, w perspektywie rocznej. Brak d³ugoterminowej wizji stanu i struktury zatrudnienia mo¿e spowodowaæ, ¿e badane jednostki nie zrealizuj¹ d³ugoterminowych celów strategicznych ze wzglêdu na brak zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach,
niezbêdnych do ich realizacji.
Podczas analizy praktyk zarz¹dzania personelem w obszarze rekrutacji zauwa¿ono,
i¿ po³owa badanych jednostek nie posiada opisów stanowisk pracy. Dodatkowo prawie
wiêkszoæ szpitali zadeklarowa³a brak profili kompetencyjnych, które powinny byæ wykorzystywane jako narzêdzie w procesie rekrutacji personelu zarówno medycznego, jak i administracyjnego. Pozytywn¹ stron¹ jest natomiast fakt, ¿e osiem na dziesiêæ szpitali posiada procedury rekrutacji, z tym ¿e w tylko w czterech z nich procedury te zosta³y
sformalizowane, czyli maj¹ postaæ pisemn¹. Badane jednostki stosuj¹ standardowe dla
sektora niepublicznego narzêdzia naboru pracowników. Jednak¿e zakres narzêdzi wykorzystywanych przy selekcji kandydatów uznaæ nale¿y za niewystarczaj¹cy. Wiêkszoæ szpitali ogranicza siê do analizy dokumentów i rozmowy rekrutacyjnej, choæ maj¹ one mo¿liwoæ zastosowania innych narzêdzi selekcji, jak np.: testy psychologiczne czy testy
umiejêtnoci. Ponadto w zdecydowanej wiêkszoci szpitali nie ma procesów adaptacyjnych dla nowo przyjêtych pracowników. Zwyczajowo jednak dzia³ania adaptacyjne stosuje siê wobec personelu pielêgniarskiego. Procedury te jednak rzadko s¹ formalizowane.
Analiza obszaru ocen pracowniczych wykaza³a zasadnicz¹ u³omnoæ systemu zarz¹dzania personelem w badanych placówkach. Obszar ten w organizacjach niepublicznych uznawany jest za kluczowy, a wyniki ocen pracowniczych pozwalaj¹ na kszta³towaZZL(HRM)_2008_2(61)_Sanak_U_Buchelt_B_88-94
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nie pozosta³ych obszarów zarz¹dzania zasobami ludzkimi, takich jak: szkolenie
pracowników, planowanie cie¿ek kariery, wynagradzanie, kszta³towanie warunków i stosunków pracy. W badanej populacji SPZOZ-ów tylko trzy na dziesiêæ szpitali zadeklarowa³o posiadanie systemów ocen okresowych pracowników. Brak szczegó³owych danych
dotycz¹cych tych systemów nie pozwala jednak na ich ocenê. Natomiast fakt nieposiadania systemów ocen pracowniczych przez zdecydowan¹ wiêkszoæ badanych jednostek
implikuje pojawienie siê wielu pytañ zwi¹zanych z efektywnoci¹ i racjonalnoci¹ zadañ
realizowanych w ramach funkcji personalnej: W jaki sposób identyfikowane s¹ potrzeby
szkoleniowe pracowników? Jak oceniana jest efektywnoæ i produktywnoæ zatrudnionego personelu? Na jakiej podstawie szpitale przyznaj¹ premie swoim pracownikom? Co
jest podstaw¹ planowania cie¿ek kariery? I choæ przeprowadzone badania da³y porednio odpowied na wymienione przez autorki pytania, wskazuj¹c na brak systematycznego
podejcia do realizacji funkcji personalnej w wiêkszoci badanych SPZOZ-ów, powinny
staæ siê powodem rozpoczêcia prac nad opracowaniem i wdro¿eniem systemów ocen pracowniczych.
Kolejnym obszarem analizowanym w czasie badañ by³ rozwój zasobów ludzkich. Na
podstawie zebranych danych mo¿na stwierdziæ, i¿ mimo ¿e obszar ten uznaæ nale¿y za
strategiczny dla dzia³alnoci jednostek medycznych, to jest on w wiêkszoci badanych
szpitali równie zaniedbany jak pozosta³e elementy zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Choæ
ponad po³owa szpitali zadeklarowa³a, ¿e celem ich jest systematyczne doskonalenie kapita³u ludzkiego, zdecydowana wiêkszoæ badanych jednostek nie tylko nie posiada sformalizowanych procedur planowania szkoleñ w d³ugiej perspektywie, ale i d³ugoterminowych planów szkolenia. Szpitale bazuj¹ na operacyjnych planach szkoleniowych, które
uwzglêdniaj¹ zazwyczaj tylko szkolenia wewnêtrzne. Przy szkoleniach zewnêtrznych personelu medycznego dominuje forma samofinansowania tych¿e szkoleñ przez pracowników. Ta sytuacja wynika przede wszystkim z sytuacji finansowej badanych jednostek.
Nale¿y siê jednak zastanowiæ, czy szpitale analizuj¹ koszty absencji czy zastêpstw wynikaj¹cych z udzia³u pracowników w szkoleniach zewnêtrznych. Na to pytanie nie uzyskano bezporedniej odpowiedzi, porednio wnioskowaæ mo¿na jednak, ¿e choæ powinny,
koszty te nie s¹ analizowane. Za pozytywny aspekt polityki szkoleniowej badanych jednostek uznaæ nale¿y fakt organizacji du¿ej liczby szkoleñ wewnêtrznych, które doskonal¹
wiedzê i umiejêtnoci zatrudnionych pracowników.
We wszystkich badanych szpitalach podstawê wynagrodzenia stanowi regulamin wynagradzania. P³aca pracowników ZOZ-u sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
g
wynagrodzenie zasadnicze,
g
ró¿nego rodzaju dodatki (funkcyjny, za wys³ugê lat, za stopieñ naukowy i inne).
Na podstawie analizy do³¹czonych do wype³nianych ankiet regulaminów wynagradzania mo¿na stwierdziæ, ¿e regulacje te zasadniczo siê od siebie nie ró¿ni¹ prócz stawek
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wynagrodzeñ zasadniczych oraz zasad przyznawania dodatków, premii i nagród. Oceniaj¹c system wynagradzania stosowany w badanych SPZOZ-ach, nale¿y stwierdziæ, ¿e
ma³a rozpiêtoæ pomiêdzy grupami miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
wiadczy o tym, i¿ system wynagradzania w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej jest
systemem egalitarnym. Jest to pozosta³oæ starego porz¹dku gospodarczego, nie ceni¹cego jednostek za ich kwalifikacje, lecz zak³adaj¹cego równoæ wszystkich pracowników. Trzeba tutaj równie¿ zauwa¿yæ, ¿e fakt jednorodnoci systemów wynagradzania
w ZOZ-ach nie zmienia nawet to, i¿ oprócz p³acy zasadniczej stosowane s¹ dodatkowe
sk³adniki wynagradzania. Jako pochodne p³acy zasadniczej, przyznawane s¹ automatycznie, co powoduje, i¿ nie spe³niaj¹ przypisanej im miêdzy innymi funkcji motywacyjnej.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania wskazuj¹, i¿ stan praktyki zarz¹dzania zasobami ludzkimi
w badanych placówkach nie tylko mo¿e byæ czynnikiem wp³ywaj¹cym na decyzje personelu medycznego o ich opuszczeniu, a w konsekwencji emigracji poza granice naszego
kraju, ale równie¿ uniemo¿liwia szpitalom podejmowanie racjonalnych dzia³añ, których
celem jest zatrzymanie kluczowych pracowników w organizacji. Po to, by znowelizowaæ
s³abe strony analizowanego systemu, potrzebna jest fundamentalna restrukturyzacja
funkcji personalnej w SPZOZ-ach, zarówno w wymiarze organizacyjnym, strategicznym,
jak i funkcjonalnym. Niezbêdna jest budowa strategii zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
bêd¹cej zbiorem celów, planów i programów, pozwalaj¹cych nie tylko utrzymaæ wartociowy kapita³ ludzki w organizacji, ale i kszta³towaæ go zgodnie z potrzebami organizacji.
Dzia³ania, w obszarze zzl powinny mieæ charakter zarówno strategiczny (budowa procedur i systemów zzl), jak i operacyjny (opracowanie opisów stanowisk pracy i profili kompetencyjnych, budowa narzêdzi wykorzystywanych do oceny pracowniczej czy identyfikacji potrzeb szkoleniowych).
Pozytywnym aspektem przeprowadzonych analiz jest natomiast fakt, i¿ w wiêkszoci
badanych jednostek wzrasta wiadomoæ istotnoci funkcji personalnej w realizacji celów
strategicznych organizacji. Fakt ten potwierdzaj¹ próby poprawy rozwi¹zañ systemowych
w obszarze zarz¹dzania zasobami ludzkimi w wiêkszoci badanych szpitali. Próby te jednak s¹ fragmentaryczne, a przez to nie spe³niaj¹ warunków zintegrowanego systemu
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Nawet w placówkach, gdzie napotkano na usprawnienia
w realizacji funkcji personalnej, potrzebne jest uzupe³nienie oraz doskonalenie stosowanych metod i narzêdzi zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
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U r s z u l a S a n a k  dyrektor Departamentu Polityki Spo³ecznej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego.
B e a t a B u c h e l t  dr, adiunkt w Katedrze Zarz¹dzania Kapita³em Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopieñ doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie
nauk o zarz¹dzaniu otrzyma³a w 2006 roku. Jest konsultantem oraz trenerem w obszarze
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Od roku 2002 wspó³pracuje z Instytutem Pracy i Spraw
Socjalnych, pe³ni¹c funkcjê audytora ogólnopolskiego konkursu Lider Zarz¹dzania ZaZZL(HRM)_2008_2(61)_Sanak_U_Buchelt_B_88-94
sobami
Ludzkimi.

Zofia Seku³a, Maria Sabat
Motywowanie redniego personelu medycznego
W artykule omówiono wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych wród pielêgniarek i po³o¿nych zatrudnionych w klinice Akademii Medycznej we Wroc³awiu.
Analizie poddane zosta³y wartoci zwi¹zane z prac¹, niezbêdne, mo¿liwe i rzeczywicie stosowane motywatory wobec pielêgniarek i po³o¿nych, rodzaje i motywacyjnoæ bodców p³acowych oraz wa¿noæ i zakres szkoleñ zawodowych. Wykazano, ¿e najwa¿niejszym motywatorem jest wartoæ pracy i satysfakcja z jej wykonywania, aczkolwiek klinika nie stwarza wystarczaj¹cych warunków do jej realizacji.
Negatywnie oceniono wysokoæ wynagrodzenia ca³kowitego i poszczególnych
sk³adników p³ac. Wykazano potrzebê oraz mo¿liwoci wprowadzenia zmian w motywowaniu pielêgniarek i po³o¿nych.

Podmiot i przedmiot badañ
Badania zosta³y przeprowadzone w 2007 roku w Klinice Ginekologii i Po³o¿nictwa we
Wroc³awiu na podstawie w³asnej ankiety. Rodzaje pytañ i ich struktura zosta³y dostosowane do czynników motywowania wa¿nych dla redniego personelu medycznego (pielêgniarek). Sonda¿em objêto 98 pielêgniarek, co stanowi³o 91,8% ogó³u zatrudnionych
w klinice pielêgniarek. Wyniki badañ mo¿na wiêc uznaæ za reprezentatywne na poziomie
1
kliniki. W wiêkszoci (75%) to kobiety w wieku 31-50 lat .
Ankieta obejmowa³a 17 pytañ merytorycznych w wiêkszoci rozbudowanych, maj¹cych postaæ tabel i skal wartociuj¹cych. Tematyka pytañ dotyczy³a:
g
wartoci zwi¹zanych z prac¹,
*

Dane wyra¿one w procentach w wiêkszoci zosta³y zaokr¹glone.

