
Ewolucja teorii i praktyki zarządzania pokazuje, że we współczesnych warunkach 
funkcjonowania organizacji niezbędne staje się przeprowadzanie zmian o cha-
rakterze innowacyjnym. Stwierdzenie to dotyczy również szpitali, które od wielu 
lat poddawane są ciągłym przemianom, próbując pogodzić rozwój medycyny 
z ograniczonością zasobów w ochronie zdrowia. W niniejszej publikacji podjęto 
próbę określenia czynników kształtujących proinnowacyjną kulturę organizacyjną. 
Analiza literatury prowadzi do wniosku, że zasadniczymi czynnikami kształtujący-
mi kulturę wspierającą innowacje są: strategia, struktura, twórczość i kreatywność, 
technologie informacyjne i komunikacja.

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna (organizational culture), innowacje (innovation), szpitale 
publiczne (public hospitals)

Wprowadzenie

Ewolucja teoretycznego i praktycznego zarządzania pokazuje, że we współczesnych 
warunkach funkcjonowania organizacji niezbędne staje się przeprowadzanie zmian  
o charakterze innowacyjnym. Niewątpliwie stwierdzenie to dotyczy również publicznych 
szpitali, które od wielu lat poddawane są nieustannym przemianom, próbując pogodzić 
intensywny rozwój medycyny z ograniczonością zasobów w ochronie zdrowia. Kreowaniu  
i utrzymaniu takiego środowiska niewątpliwie powinna sprzyjać kultura organizacyjna. 
Dlatego coraz częściej podkreśla się konieczność tworzenia programów zmian w syste-
mach wartości, postawach, czy zachowaniach pracowników szpitali, co oznacza kształto-
wanie proinnowacyjnej kultury organizacji. Głównym motywem podjęcia problematyki 
jest niedostateczna wiedza na temat kulturowych aspektów innowacyjności we współcze-
snych organizacjach publicznych. W polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu nie-
wiele jest koncepcji zajmujących się związkami kultury organizacyjnej z innowacyjnością 
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w zarządzaniu. Szczególnie wyraźny jest deficyt wiedzy oraz metodyki kształtowania in-
nowacyjnej kultury w publicznych szpitalach. Tymczasem innowacyjna kultura, jak wska-
zują badania przeprowadzone w innych sektorach gospodarki, może być krytycznym 
czynnikiem implementacji zmian innowacyjnych w organizacjach. Innym argumentem 
uzasadniającym podjęcie niniejszej tematyki jest aktualność i znaczenie z punktu widze-
nia zmian zachodzących w otoczeniu szpitali, wobec których szpitale nie mogą pozostać 
obojętne. Warto tu podkreślić zmiany podejmowane niemalże od dziesięciu lat w National 
Health Service (NHS) w Wielkiej Brytanii, które opierają się na założeniu, że obok zmian 
strukturalnych i proceduralnych mających na celu poprawę jakości usług zdrowotnych, 
niezbędna jest kulturowa transformacja szpitali. Również w Stanach Zjednoczonych,  
w wyniku między innymi wysokich wskaźników dotyczących błędów medycznych, uzna-
no postulat zmian w kulturze organizacyjnej szpitali za kluczowy element reformy sys-
temu opieki zdrowotnej. Jeszcze innym argumentem przemawiającym za podjęciem 
tematu jest ważność problematyki, która dotyczy zdrowia i życia ludzkiego, tj. wartości 
o wyjątkowym wymiarze etycznym. Nie bez znaczenia jest również fakt publicznego cha-
rakteru szpitali, przejawiający się w swoistych relacjach z otoczeniem, celach, strukturze 
i wartościach organizacyjnych.

Celem niniejszej publikacji jest próba określenia czynników determinujących kształ-
towanie proinnowacyjnej kultury w publicznym szpitalu. Rozważania przeprowadzono 
na podstawie wyników badań prezentowanych w literaturze przedmiotu i własnych ob-
serwacji autorki.

Pojęcie kultury organizacyjnej i subkultur w publicznym szpitalu

Po raz pierwszy termin „kultura” w odniesieniu do organizacji został użyty przez  
E. Jacquesa w 1951 roku. Zdefiniował on kulturę przedsiębiorstwa jako „zwyczajowy  
i tradycyjny sposób myślenia i działania, podzielany w mniejszym lub większym stopniu 
przez wszystkich członków, a którego nowi członkowie muszą się nauczyć i przynajmniej 
częściowo zaakceptować, aby sami mogli być zaakceptowani w firmie”[Aniszewska, 2007,  
s. 13]. Jednak dopiero na początku lat osiemdziesiątych XX wieku kultura organizacji stała 
się przedmiotem wzmożonego zainteresowania naukowców zajmujących się psychologią  
i socjologią organizacji oraz teorią zarządzania. Analiza definicji wielu autorów zagra-
nicznych [Peters i Waterman, 1982; Deal i Kennedy, 1982; Pettigrew 1979; Hofstede, 
1980; Robbins, 2004; Schein, 1992; Martin, 2002; Langfield-Smith, 1995; Bate, 1999; 
Cameron i Quinn, 2003; Brown, 1995] i polskich [Sikorski, 2006; Kostera, 2008; Zbie-
gień-Maciąg, 2005, Sułkowski, 2002, Konecki, 2002] wskazuje na występowanie róż-
nic w opisach tego pojęcia, w zależności od tego, czy dotyczą one sposobu myślenia 
czy działania. Inną różnicą jest traktowanie kultury jako podsystemu organizacji bądź 

zzl_2-2011_jonczyk_j_43-54



Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej... 45

jej synonimu [Smircich, 1983, s. 328-358]. Generalnie różnice definicyjne zależą od 
dyscypliny naukowej, na gruncie której pojęcie kultury jest definiowane. W naukach 
o zarządzaniu wskazuje się na trzy główne kategorie opisujące kultury organizacyjne 
[Bratnicki, Kryś, Stachowicz, 1988, s. 68; Hofstede, 2000, s. 266]. Pierwsze z nich trak-
tuje kulturę jako system wartości podzielany przez członków organizacji. Drugie, jako 
klimat organizacji związany ze wspólnym postrzeganiem sytuacji organizacyjnych. Trze-
cie zaś, jako zbiór przekonań charakteryzujący określoną grupę uczestników organizacji 
respektujących określone wzorce efektywnego działania [Stańczyk, 2008, s. 22]. Z kolei 
za jedną z najpopularniejszych definicji kultury organizacyjnej w literaturze zarządzania 
uznaje się określenie Edgara H. Scheina. Traktuje on kulturę organizacyjną jako „wzór 
podzielanych podstawowych założeń, wyuczonych przez grupę w toku rozwiązywania 
problemów jej zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, działających wystarcza-
jąco dobrze, aby uważano je za wartościowe, a przeto wpajane nowym członkom jako 
właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów” 
[Schein, 1992]. Autor wyróżnia trzy poziomy kultury, przyjmując za kryteria podziału 
trwałość i widoczność. Najbardziej widocznym poziomem kultury są artefakty (sztucz-
ne twory danej kultury): językowe (specyficzny język, mity i opowieści), behawioralne 
(rytuały zbiorowe, ceremonie) i fizyczne (wyposażenie, technologia, przedmioty mate-
rialne). Drugi poziom kultury organizacyjnej tworzą normy i wartości, znacznie trwal-
sze od artefaktów i zdecydowanie trudniejsze do zaobserwowania: deklarowane oraz 
przestrzegane. Najgłębszym, a zarazem najtrwalszym i najtrudniejszym do rozpoznania 
poziomem kultury organizacyjnej są podstawowe założenia. Odnoszą się one do natury 
ludzi, relacji międzyludzkich, organizacji jako takiej, otoczenia organizacji i relacji orga-
nizacji z otoczeniem [Schein, 1992]. Należy podkreślić, że w opinii E.H. Scheina kul-
tura stanowi strategiczny obszar zarządzania, co odzwierciedla jej wpływ na wewnętrzne 
życie organizacji i jej relacje z otoczeniem. Warto zauważyć, że im szerzej kultura jest 
rozpowszechniona wśród pracowników i głębiej zakorzeniona w ich świadomości, tym 
trudniej poddawać ją zmianom. Z drugiej strony w obecnych warunkach trudno zapew-
nić kulturze organizacyjnej jednorodność i spójność [Deal, Kennedy, 1982]. Pojawia się 
zatem dylemat wyboru pomiędzy kulturą silną, ale z tendencjami zamykania się, bloko-
wania nowych orientacji, a kulturą słabą, ale bardziej otwartą na otoczenie, nowe orien-
tacje. Pewną alternatywą może być kultura organizacyjna składająca się ze specyficznej 
filozofii działania, wizji organizacji oraz wielu znajdujących się w organizacji subkultur. 
Akceptacja istnienia subkultur w pewnych stopniu rozwiązuje problem wielokulturowo-
ści w organizacji. Zjawisko istnienia subkultur związane jest z szerszą dyskusją podjętą 
przez Joanne Martin, która wyróżniła trzy zasadnicze perspektywy badań nad kulturą: 
zintegrowaną, zróżnicowaną i fragmentaryczną [Martin, 1992]. W ramach pierwszej per-
spektywy organizacja posiada jedną, jednorodną kulturę. W ramach drugiej, w miejsce 
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jednej, jednorodnej kultury organizacyjnej wchodzą subkultury. W ramach trzeciej zaś 
nie istnieją nawet subkultury, ale zindywidualizowane przez każdego uczestnika organi-
zacji, konstrukcje jej rzeczywistości. W konsekwencji głównym problemem jest wielość 
i zróżnicowanie subkultur, wynikające z przekonania o istnieniu kultur organizacyjnych 
nie stanowiących jednolitej całości [Schein, 1985]. W literaturze przedmiotu najczęściej 
przyjmuje się dwa podejścia do subkultur. Pierwsze wyraża stosunek subkultur do do-
minujących wartości kultury [Martin i Seihl 1983, s. 52-64]. Z tego punktu widzenia 
subkultury są klasyfikowane według kryterium wspierania, zakłócania lub niezależności 
wobec wartości kultury dominującej. Drugie podejście odnoszone jest do subkultury 
zawodowej, departamentu, oddziału, specjalności, sieci klinicznych i innych powiązań. 
Jak wskazuje M.J. Hatch [1997], najbardziej istotną różnicą pomiędzy kulturami a sub-
kulturami jest to, że pierwsze pojęcie odnosi się do całej organizacji, drugie z kolei do 
wielu małych kultur w niej istniejących. Należy jednak podkreślić, że choć subkultury są 
wewnętrznie spójne i stabilne, nie zawsze są zgodne z dominującą kulturą organizacyjną 
[Hofstede, Neujien, Ohayv i Sanders,1990, s. 286-316]. Istnienie dominującej kultury 
oznacza, że większość uczestników organizacji podziela zasadnicze wartości organizacji. 
Subkultury powstają jako odzwierciedlenie własnych problemów, z jakimi borykają się 
pracownicy. Punktem odniesienia subkultur powinna być zawsze kultura obejmująca 
całą organizację, co nie wyklucza przynależności do subkultur [Robbins, 2004, s. 428-
430]. Jednocześnie starcia pomiędzy kulturą dominującą a subkulturami mogą powo-
dować problemy w skutecznym wdrażaniu zmian i innowacji organizacyjnych [Martin 
i Siehl, 1983, s. 52-64], jak również w skutecznym zarządzaniu zasobami ludzkimi [Pal-
the i Kossek, 2003, s. 287-308]. Jak twierdzi K. Legge [1994] ignorowanie subkultur 
jest równoważne z pominięciem specyfiki grupy osób pracujących. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku szpitali, w których strategiczną rolę pełnią wspólnoty lekarzy czy 
pielęgniarek, obejmujące fundamentalne wartości dominującej kultury oraz dodatkowe 
wartości, odnoszące się jedynie do tych grup pracowników. Powszechnie wiadomo, że 
subkultury tych środowisk zawodowych są silne i specyficzne, co często prowadzi do 
nieporozumień, a nawet konfliktów pomiędzy nimi. Przykładowo, w wielu szpitalach 
lekarze z trudem akceptują działania menedżerów i z powodzeniem wymuszają na po-
zostałych uczestnikach organizacji korzystne dla siebie rozwiązania [Sułkowski, Seliga, 
2009]. Jednym z warunków zrozumienia różnic pomiędzy tymi grupami może być po-
znanie ich specyficznego myślenia, mentalności. Charakteryzująca lekarzy mentalność 
kliniczna jest szczególnie widoczna w zestawieniu z tzw. mentalnością zarządczą, mene-
dżerską (tab. 1) [Freidson, 1972, s. 158-184].
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Tabela 1. Porównanie mentalności menedżerskiej i klinicznej

Kryterium Mentalność menedżerska Mentalność kliniczna
ukierunkowanie na realizację 
interesów 

organizacji klienta

odpowiedzialność służbowa zbiorowa osobista
zależność służbowa hierarchiczna (pionowa) kolegialna (pozioma)
ramy czasowe długookresowe, przyszłość krótkookresowe (teraźniej-

szość)
sprzężenie zwrotne opóźnione, niejasne natychmiastowe i konkretne
tolerancja dla wieloznaczności 
i niepewności

duża mała

Źródło: Freidson, 1972, s. 158-184.

Należy podkreślić, że różnice w mentalności poszczególnych grupa zawodowych  
często komplikują zarządzanie nimi. Jednocześnie wysoce wzrasta prawdopodobień-
stwo konfliktów organizacyjnych, które mogą utrudniać kształtowanie zmian w kulturze 
organizacyjnej szpitala. Analiza nielicznych badań dotyczących kultury organizacyjnej 
w publicznych szpitalach na świecie pozwoliła na sformułowanie kilku podstawowych 
wniosków stanowiących jednocześnie podstawę do traktowania szpitali jako tradycyj-
nych systemów sprzyjających niskiej tolerancji niepewności [Beil-Hildebrand, 2005, 
440-465; McConnell, 2005, s. 177-188]. Po pierwsze, publiczne szpitale charaktery-
zują się wysoce zbiurokratyzowaną strukturą organizacyjną. Po drugie, szpitale te nie 
wykazują należytej troski o jakość, wydajność i skuteczność organizacyjną. Po trzecie, 
w publicznych szpitalach istnieje nadmierna tendencja władz do interwencji, co prze-
kłada się na niewielką autonomię menedżerów. Po czwarte, brak jest wewnętrznych 
procedur działania, co często bywa przyczyną nieskutecznej komunikacji. Po piąte, 
zarządzanie zasobami ludzkimi jest wysoce scentralizowane, co pociąga za sobą brak 
stosownej motywacji i zaangażowania pracowników. Obecny kierunek rozwoju syste-
mów opieki zdrowotnej, pociągający za sobą intensywne zmiany i innowacje, wskazu-
je na konieczność innego niż dotychczas rozumienia funkcji kultury organizacyjnej, 
ułatwiającej wysoką tolerancję niepewności w środowisku społecznym organizacji. 
Wzory kulturowe wspierające tradycyjne systemy organizacyjne sprzyjały bowiem ni-
skiej tolerancji niepewności [Sikorski, 1999, s. 260]. Niezbędna wydaje się zatem 
zmiana kulturowa polegająca na przejściu do kultury nastawionej na ciągłą zmianę  
i innowacje.
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Istota innowacji w organizacji publicznej

Podobnie jak w przypadku pojęcia kultury organizacyjnej, w literaturze przedmiotu 
można wskazać na wieloznaczność pojęcia innowacji. W aspekcie psychologicznym in-
nowacje utożsamiane są najczęściej z twórczością (pomysłowością, nowatorstwem, kre-
atywnością, zdolnością jednostki do podejmowania ryzyka). W aspekcie socjologicznym 
innowacja może być traktowana jako fakt kulturowy, który jest jednoznacznie odmienny 
od faktów już przyjętych w danej kulturze. Przy czym jest on związany ze świadomym 
i celowym działaniem. Z kolei, z punktu widzenia nauk o zarządzaniu innowację można 
określić jako szczególną formę zmian, która wyraża się poprzez celowe wprowadzenie 
czegoś bezwzględnie nowego lub względnie nowego (ulepszonego, udoskonalonego), 
generującego pozytywne efekty dla organizacji i jej otoczenia.

W przypadku definiowania innowacji wiele określeń skupia się na opisie konkretnych 
innowacji, jak realizacja pomysłu dotyczącego nowego produktu lub usługi. Inne katego-
rie innowacji odnoszą do sposobów działania, np.: restrukturyzacji, oszczędności kosztów, 
poprawy komunikacji, nowych technologii, nowych struktur organizacyjnych, czy planów 
zatrudnienia [Robbins, 1996]. Do najbardziej znanych definicji innowacji należy określe-
nie J. Schumpetera, który traktuje to pojęcie w aspekcie techniki i technologii oraz odnosi 
je do pięciu przypadków: 1) prowadzenia nowego produktu, 2) wprowadzenia innowacji 
procesowej, 3) otwarcia nowego rynku sprzedaży, 4) otwarcie nowego rynku zaopatrzenia,  
5) wprowadzenia innowacji związanej z zarządzaniem [1960, s. 104]. Według P. Druckera 
[1992, s. 5], innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości. Jest pojęciem 
bardziej ekonomicznym i społecznym niż technicznym. W uniwersalny sposób traktuje 
pojęcie innowacja A. Pomykalski. Jego zdaniem, innowacja to proces obejmujący całość 
działań związanych z generowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, a następnie wdro-
żeniem tego nowego produktu, usługi, czy procesu [Pomykalski, 2001, s. 17]. Należy 
również podkreślić, że innowacja może mieć nie tylko charakter techniczny, ale również 
społeczny [Kwiatkowski, 2000, s. 84]. Szerokie podejście do tego zjawiska prezentuje 
J. Penc [1998, s. 271], który twierdzi, że innowacyjność może przybierać różne for-
my: doskonalenie produktów, procesów ich wytwarzania, wprowadzania nowych metod 
produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy, unowocześnienie metod i technik zarzą-
dzania, marketingu, dystrybucji, czy wprowadzanie nowości technologicznych. Analiza 
definicji innowacji zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów, pozwala uznać inno-
wacje za wdrożenie nowego lub istotnie udoskonalonego produktu, procesu, metody 
marketingu lub istotnej zmiany organizacyjnej o charakterze pozytywnym. Rozważając 
istotę innowacji, należy stwierdzić konieczność koncentracji badań (przy całej ich różno-
rodności) na wspólnych elementach innowacji, którymi jest zmiana i nowość. Warto tu 
podkreślić, że innowacje są traktowane jako coś nowego, co prowadzi do zmian. Jednak 
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zmiany nie zawsze mogą być traktowane jako innowacje, gdyż nie zawsze obejmują nowe 
pomysły i nie zawsze prowadzą do poprawy w organizacji. Od końca ubiegłego wieku wi-
dać systematyczny wzrost zainteresowania innowacyjnością w usługach, w tym również 
w publicznych. B. Kożuch [2004, 2009], wyodrębniła modele zarządzania publicznego 
i innowacyjnego zarządzania publicznego, umożliwiające między innymi rozwiązywanie 
uporczywych problemów zarządzania sprawami publicznymi za pomocą nowych ele-
mentów, nowych konfiguracji istniejących już elementów, zmiany radykalnej lub odejścia 
od tradycyjnych sposobów działania. Rozwój innowacji w sektorze publicznym, w tym 
w opiece zdrowotnej, wiąże się z rosnącym udziałem organizacji publicznych w struktu-
rze gospodarek krajów rozwiniętych z jednej strony, z drugiej zaś z rosnącym wykorzy-
staniem wiedzy, technologii (w tym B+R) oraz wysokiej jakości zasobów ludzkich w tych 
organizacjach [Jończyk, 2010]. Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu współcze-
snych organizacji opieki zdrowotnej determinują konieczność nadawania ich działalno-
ści nowych cech adaptacyjności i elastyczności. Jednocześnie zmiany te stanowią istotny 
czynnik determinujący aktywność innowacyjną szpitali, która powinna opierać się na 
innowacyjnej kulturze tych organizacji. Warto tu podkreślić, że innowacyjność w szpi-
talach dotyczy również specyficznych postaw, umiejętności i zachowań personelu. Idąc 
dalej, można uznać, że umiejętność kształtowania efektywnych relacji z interesariuszami 
(stakeholders) szpitali w dynamicznie zmieniających się warunkach ich funkcjonowania, 
ukierunkowanych na innowacje, może stać się kluczową cechą pracowników. Ważną 
rolę w tych procesach odgrywają również menedżerowie publiczni, którzy powinni dbać 
o świadomą akceptację zmian innowacyjnych zarówno u siebie, jak i u swoich podwład-
nych, stając się liderami innowacyjności.

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury w publicznym szpitalu

Dotychczasowa analiza prowadzi do sformułowania zasadniczego problemu badaw-
czego, jakim jest próba określenia cech i uwarunkowań proinnowacyjnej kultury  
w publicznym szpitalu. Podstawową kwestią są tu związki innowacji z kulturą. W litera-
turze przedmiotu wskazuje się między innymi na dwa główne sposoby powiązania tych 
zjawisk [Tesluk, Faar, Klain, 1997, s. 21-41]:

za pomocą procesów socjalizacji w organizacji, które mogą powodować, że normy  �
dotyczące innowacyjności akceptowane i podzielane przez jednostki staną się wspólnymi 
normami;

za pomocą założeń i zasad prowadzących do wspierania, nagradzania działań perso- �
nelu bezpośrednio wpływających na innowacyjność w miejscu pracy, na przykład poprzez 
finansowe wsparcie pracowników tworzących nowych pomysły.
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Wielu autorów w swoich badaniach empirycznych podkreśla znaczenie wartości,  
norm czy zachowań w promowaniu i wdrażaniu innowacji, jednak nie ma ostatecznie po-
rozumienia co do modelu innowacyjnej kultury organizacyjnej [Ahmed, 1998; Filipczak, 
1997; Nystrom, 1990; O’Reilly, 1989; Pinchot i Pinchot, 1996]. Dość kompleksowy mo-
del kultury organizacyjnej wspierającej innowacje opracował N. Martins. Autor, badając 
związki pomiędzy kulturą a innowacjami, wskazał na konieczność połączenia działań 
obejmujących następujące zagadnienia [Martins,1992]:
1) Strategia (misja i wizja przyszłości organizacji oraz celowość postępowania).

Strategia innowacji jest strategią, która wspiera rozwój i wdrażanie nowych pro-
duktów i usług, a źródło innowacji leży w wizji i misji, które skupiają się na przy-
szłości. Ponadto wizja i misja organizacji innowacyjnych koncentrują się na rozwią-
zywaniu problemów klientów. Ważne jest, aby pracownicy rozumieli wizję i misję 
wspierające innowacyjność i podejmowali wysiłek polegający na zmniejszeniu różnic 
między obecną sytuacją a wizją i misją przyszłości. Istotne jest również, aby organi-
zacyjne cele i założenia odzwierciedlały priorytety i wartości organizacji, co z kolei 
może sprzyjać lub utrudniać innowacje.

2) Struktura organizacyjna (elastyczność, autonomia, podejmowanie decyzji i współ-
praca zespołowa). Chodzi o to, aby struktura organizacyjna wspierała kreatywność 
i innowacje. Ważne są takie wartości, wspierające kreatywność i twórczość jak: ela-
styczność, autonomia. W stymulowaniu kreatywności i innowacji istotne są: nieza-
leżność, równouprawnienie w podejmowaniu decyzji. Szybkość podejmowania de-
cyzji może również wspierać lub hamować kreatywność i innowacje. Innym ważnym 
aspektem jest współpraca zespołowa, podczas której członkowie zespołów okazują 
sobie zaufanie i wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie dla swoich poglądów 
i stylu działania, podejmują decyzje pomimo różnic zdań, skutecznie komunikują 
się, są otwarci na nowe pomysły.

3) Mechanizmy wsparcia (nagrody i uznanie, dostępność zasobów, twórcze myślenie, 
technologia informacyjna). Ważne jest, aby organizacje pozwoliły pracownikom na 
twórcze myślenie i doświadczenia. Pracownicy powinni być wynagradzani za podej-
mowanie ryzyka, eksperymentowanie i tworzenie nowych pomysłów. W organiza-
cjach, gdzie wykorzystane są technologie komputerowe (internet, intranet), popra-
wia się komunikacja i wymiana pomysłów, co zwiększa szanse na innowacje.

4) Zachowania pobudzające innowacyjność (zrozumienie i akceptacja występowania 
błędów, generowanie pomysłów, kultura ustawicznego kształcenia, podejmowanie 
ryzyka, współzawodnictwo, poparcie dla zmian, relacje zaufania, zrozumienie kon-
fliktów). Występowanie błędów stwarza możliwość otwartej dyskusji i uczenia się na 
błędach. W tworzeniu kultury innowacji menedżerowie powinni stwarzać dostęp do 
wiedzy zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, zachęcać do generowania nowych 
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pomysłów, idei. Menedżerowie powinni kształtować kulturę, która wspiera zmia-
ny, szukając nowych i ulepszonych metod pracy, tworząc wizje zmian, i podkreślać 
pozytywne nastawienie do zmian. Niezwykle istotne jest zaufanie oraz tolerancja 
konfliktów i sprzeczności w organizacji. Ważne jest zrozumienie przez menedżerów 
różnych indywidualnych stylów myślenia i szkolenie personelu.

5) Komunikacja. Innowacyjne kultury powinny charakteryzować się otwartym i przej-
rzystym systemem komunikacji, opartym na wzajemnym zaufaniu uczestników or-
ganizacji.
Pomimo że model opracowany przez Martinsa nie jest uznany za powszechną ideolo-

gię, to z pewnością pomaga w określeniu uwarunkowań, które wpływają na kulturę inno-
wacji. Wydaje się zatem, że może stanowić ogólną matrycę uwarunkowań wpływających 
na kształtowanie kultury innowacji dla różnych organizacji, w tym również publicznych 
szpitali. Niezbędne jest jednak uwzględnienie specyfiki tych organizacji, a w szczególno-
ści ich swoistego systemu celów i wartości, jak również charakteru związków wewnątrz 
organizacji oraz relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

Podsumowanie

W obecnych warunkach funkcjonowania publicznych szpitali kształtowanie proin-
nowacyjnej kultury organizacyjnej wydaje się podstawowym warunkiem umożliwiającym 
skuteczne wprowadzanie zmian o charakterze innowacyjnym. Z rozważań przeprowa-
dzonych w niniejszej publikacji wynika, że strategia, struktura organizacyjna, wzorce 
interakcji między ludźmi, technologia informacyjna i otoczenie zewnętrzne stanowią 
bardzo złożone środowisko. W tych okolicznościach wartości, normy i przekonania pra-
cowników szpitali odgrywają niebagatelną rolę, ponieważ kształtują zachowania, które 
mogą wspierać lub hamować innowacyjność tych organizacji. Podsumowując, wydaje się, 
że przedstawiany w publikacji model proinnowacyjnej kultury organizacyjnej oparty na 
teorii systemów otwartych i kulturowym modelu Scheina oferuje kompleksowe podejście 
do kształtowania takiej kultury. Badania z wykorzystaniem tego modelu powinny zatem 
pozwolić zarządzającym publicznymi szpitalami na określenia stopnia, w jakim ich kultu-
ra wspiera zmiany innowacyjne, które są z kolei niezbędne do skutecznej realizacji celów  
i zadań.
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Building an Organizational Culture that Stimu-
lates Innovation in Public Hospitals

Summary
The evolution of management theory and practice shows that innovative changes are es-
sential in modern organizations. This is particularly true in the case of hospitals that have 
been changing continuously for years, bringing together modern medical development 
and scarce healthcare resources. This publication is an attempt at determining factors 
enhancing the shaping of pro–innovative organizational culture. The analysis of topical 
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literature leads to the conclusion that the main factors of pro–innovative culture are the 
organization’s strategy and structure, the creativity and activity of its staff, information 
technology, and communication processes.

Joanna Jończyk – doktor, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Politechniki 
Białostockiej. Jej zainteresowania badawcze od 1998 r. koncentrują się wokół problema-
tyki zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania publicznego oraz zarządzania w ochro-
nie zdrowia. Jest autorką kilkunastu prac naukowych, w tym książki pt. „Zarządzanie 
zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej”, wydanej w 2008 r. Jest ekspertem 
ds. oceny projektów dotyczących zarządzania w sektorze publicznym. Od wielu lat zaj-
muje się szkoleniem kadr zarządzających administracji publicznej oraz jednostek ochro-
ny zdrowia. Jej ostatnie badania dotyczą problematyki kultury organizacyjnej w zakła-
dach publicznych.

zzl_2-2011_jonczyk_j_43-54




