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Podejmowane reformy polskiego systemu opieki zdrowotnej ujawniły wiele pro-
blemów i nieprawidłowości. Rozwiązanie ich wymaga nie tylko nowego podejścia 
prawnego i organizacyjnego, ale również wypracowania i rozwoju efektywnych 
instrumentów łagodzących coraz bardziej dokuczliwą kwestię ryzyka podejmo-
wania decyzji przez przywódców działających w jednostkach ochrony zdrowia. 
Wśród identyfikowanych zagrożeń naczelne miejsce przypada ryzyku zarządzania 
niezwykle spolaryzowaną – z punktu widzenia jawnych i niejawnych celów – grupą 
profesjonalistów medycznych, czyli głównie lekarzy i pielęgniarek. Poszukuje się 
zatem efektywnych narzędzi zarządzania tymi grupami pracowników. Jednym 
z takich narzędzi jest Mission Oriented Scorecard.

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne (public management), efektywność (effectiveness), Mission 
Oriented Scorecard

Wstęp

Korzystanie z doświadczeń sektora prywatnego pozytywnie wpływa zarówno w aspekcie 
usprawniania działania organizacji sektora publicznego, jak i w wymiarze kulturowym. 
Obecne doświadczenia zdają się tę tezę potwierdzać. W ostatnim okresie w ramach 
efektywnego zarządzania uznaje się umiejętność właściwego wykorzystania posiadanego 
kapitału ludzkiego jako zasobu strategicznego. Ma to swoje odwzorowanie w prorynko-
wych zachowaniach organizacji publicznej, w tym w publicznych jednostkach ochrony 
zdrowia, gdzie kwalifikacje i profesjonalizm kadry są wykorzystywane do budowy prze-
wagi konkurencyjnej oraz tworzenia strategicznych szans i okazji.

P. Drucker w 1993 r. pisał, że podstawowym zasobem nie jest już kapitał materialny, 
bogactwa naturalne, czy praca, lecz jest i pozostanie wiedza, a w społeczeństwie wiedzy 
„pracownicy wiedzy będą odgrywać główną rolę”. R.S. Kaplan, dookreślając tę myśl, 
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wskazał, że tradycyjne stosowanie metod zarządzania i pomiar wyników w stosunkowo 
niewielkim stopniu odzwierciedlają rolę i znaczenie kapitału ludzkiego [Kaplan, Norton, 
2001].

Na początku XX w. wielkie organizacje rozwinęły charakterystyczne dla tego okresu 
sposoby działania, opisane za pomocą cech, z których rozwiązania i pomysły były i są 
realizowane także w sektorze publicznym, m.in.:

zhierarchizowane struktury „ugniatające” pracownika w wąskie gardło i czysto funk- �
cjonalne specjalizacje;

paradygmat „polecenia i kontroli”, gdzie „ci na górze” przygotowują polecenia, a „ci  �
na dole” je realizują;

podział zadań na wycinkowe działania, których można łatwo nauczyć [Tyagi, Gupta,  �
2010].

Obecnie wraz ze wzrostem wymagań kierowanych do pracowników rośnie ich po-
ziom oczekiwań w sferze finansowej, jak i pozafinansowej. Dlatego też, tak jak w innych 
dziedzinach zarządzania, i w perspektywie pracowniczej potrzebne są działania, które 
będą doskonalszym sposobem ich koordynacji.

Znaczenie pomiaru efektów zarządzania zasobami ludzkimi 
w Mission Oriented Scorecard w SPZOZ-ach

W ostatnich latach badania prowadzone przez R. Kaplana skoncentrowane są przede 
wszystkim na sektorze publicznym. Mission Oriented Scorecard (MSC) [Kaplan, 2005] 
w pierwotnej wersji była przeznaczona dla sektora prywatnego, gdzie funkcjonuje pod 
nazwą Balansed Scorecard (BSC) [Kaplan, Norton, 2006].

Organizacje publiczne, podobnie jak sektor biznesu, borykają się z problemami 
związanymi z wdrożeniem strategii i przełożeniem jej na mierzalne efekty finansowe. 
O ile perspektywy finansowe rysują jasny długoterminowy cel przedsiębiorstwom reali-
zującym politykę maksymanty finansowej, o tyle w sektorze publicznym generowanie zy-
sków nie jest kluczowe i dominujące. Oznacza to, że realizacja celów strategicznych ma 
odbywać się w ryzach przyjętego budżetu, jednak sukces nie może być mierzony tylko 
przez pryzmat ścisłego przestrzegania założeń budżetowych lub ograniczenia wydatków. 
Podobne stanowisko podkreślał w swoich rozważaniach P. Drucker, wskazując, że celem 
działalności przedsiębiorczej nie powinien być sprowadzony wyłącznie do maksymaliza-
cji zysk. Swoją tezę motywował tym, iż każde przedsiębiorstwo wytwarza takie wartości, 
które później weryfikowane są przez określone rynki zbytu, czyli jednym z podstawo-
wych celów firmy powinno być tworzenie klienteli [Drucker, 1992, s. 52]. Podkreślić 
należy, że organizacje sektora publicznego mierzą swój sukces nie na podstawie liczb 
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świadczących, na ile został zrealizowany budżet, ale na podstawie rezultatów, na ile uda-
ło się spełnić oczekiwania swojego elektoratu.

Zmienność zjawisk zachodzących na rynku usług medycznych i rodzaj świadczonych 
usług (usługi o charakterze niematerialnym) powodują, że MSC powinna mieć charakter 
dynamiczny, dostosowany do potrzeb konkretnej organizacji. Przyjąć należy, że w kon-
tekście problematyki zasobów ludzkich istotne są cztery składniki, które powinny być 
w nim ujęte:

potencjał zasobów ludzkich w zakresie generowania wartości, �
pojęcie systemu pracy opartego na efektywności, �
zgodność systemu zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią organizacji, �
efektywność i wydajność zarządzania zasobami ludzkimi [Becker, Huselid, Urlich,  �

2002, s. 75].
Już A. Smith twierdził, że edukacja i uczenie się powinny być określane jako in-

westycje w ludzi. Zauważył też, że produktywność pracowników posiadających umie-
jętności jest wyższa niż pracowników bez takich umiejętności. Ale dopiero A. Marshall 
powiedział, że najbardziej wartościowym ze wszystkich kapitałów jest ten zainwestowany 
w istoty ludzkie [Dobija, 2003, s. 118]. Efekty w zakresie zarządzania zasobami ludzki-
mi w MSC znajdują swoje odbicie w perspektywie procesów wewnętrznych oraz uczenia 
się i rozwoju. Jednak miary ich skutecznego wykorzystywania znajdują swoje odwzoro-
wanie w pozostałych perspektywach interesariuszy i perspektywie finansowej. I tak per-
spektywa interesariuszy wskazuje źródła tego sukcesu, którymi są: satysfakcja pacjentów 
i ich rodzin, zadowolenie właścicieli i płatnika publicznego; w perspektywie procesów 
wewnętrznych ważna jest ich skuteczność i efektywność; perspektywa finansowa mierzy 
obecny stan organizacji poprzez wskaźniki finansowe, przedstawiając stan historyczny; 
w perspektywie uczenia się i rozwoju ocenia się zdolność organizacji do zmian i dalszego 
rozwoju [Kaplan, Norton, 2001, s. 11].

W procesie wdrożenia MSC wprowadzenie mierników osiągnięć silnie motywu-
je pracowników do realizacji założonych celów organizacji zarówno strategicznych, 
jak i operacyjnych. W tabelach 1 i 2 przedstawiono zestawy mierników posiadanego 
 kapitału ludzkiego w perspektywie uczenia się i rozwoju oraz w perspektywie proce-
sów wewnętrznych w kontekście wskazanych miar przez Beckera, Huselida i Ulricha 
[2002, s. 75-87].
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Tabela 1. Zestaw miar posiadanego kapitału ludzkiego w perspektywie uczenia się 
i rozwoju 

Lp. Obszar zarządzania zasobami ludzkimi Przykłady miar

1 Potencjał posiadanych zasobów ludzkich 
w zakresie generowania wartości

liczba pracowników świadomych wartości  �
zasadniczych (np. świadomość kosztów),

liczba skarg i pochwał wyrażanych przez  �
klientów,

znajomość zagadnień finansowych wśród  �
pracowników,

wzrost kompetencji personelu, �
zrozumienie przez pracowników celów  �

firmy,
procent pracowników, którzy wysuwają wła- �

sne sugestie dotyczące funkcjonowania firmy,
poziom synergii we współpracy pomiędzy  �

pracownikami,
inne; �

2 Przyjęcie systemu pracy opartego na 
efektywności

liczba godzin szkoleniowych, jakie odby- �
wają pracownicy,

wielkość premii będącej rezultatem oficjal- �
nej oceny wyników pracy,

różnica w premiach pracowników osiąga- �
jących dobre wyniki i pracowników mających 
złe wyniki,

stosunek płac w firmie do płac w konku- �
rencji,

inne, �

3
Zewnętrzna zgodność systemu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi ze strategią 
organizacji

stopień zaangażowania w pracę, �
jakość obsługi klienta, �
wpływ obsługi klienta na markę firmy, �
wiedza pracowników, �
dyspozycyjność pracowników, �
sposób zachowania pracowników, �
komunikacja wewnętrzna, �
liczba pracowników, którzy odkryli szanse  �

i okazje rynkowe,
inne, �

4 Wydajność zarządzania zasobami ludzkimi

budżet działu personalnego, �
czas stracony w wyniku wypadków, bra- �

ków, skarg i innych niedogodności,
czas wdrażania nowych pracowników  �

w ich obowiązki,
liczba godzin szkoleniowych na rok pra- �

cownika,
liczba dni niezdolności do pracy, zasiłków  �

chorobowych na jeden etat w ciągu roku 
kalendarzowego

koszty wynagrodzeń pracowników, �
inne, �

Źródło: opracowane na podstawie: Becker, Huselid, Ulrich, 2003, s. 75-87
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Tabela 2. Zestaw miar posiadanego kapitału ludzkiego w perspektywie procesów 
wewnętrznych 

Lp. Obszar zarządzania zasobami ludzkimi Przykłady miar

1 Potencjał posiadanych zasobów ludzkich 
w zakresie generowania wartości

liczba pacjentów oczekujących na  �
świadczenia deficytowe w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych,

poziom współpracy, �
umiejętności pracy zespołowej, �

2 Przyjęcie systemu pracy opartego na efek-
tywności

dostępność do deficytowych świadczeń  �
zdrowotnych,

systemy ocen okresowych, �
system nagród, �
inne, �

3 Zewnętrzna zgodność systemu zarządzania 
zasobami ludzkimi ze strategią organizacji

wprowadzenie podkontraktów (umowy  �
podwykonawstwa),

umowy na świadczenie usług medycz- �
nych,

inne, �

4 Wydajność zarządzania zasobami ludzkimi

koszty wynagrodzeń pracowników, �
absencja i zastępstwa, �
produktywność pracownika (liczba zreali- �

zowanych procedur medycznych),
poziom obłożenia łóżek, �
inne; �

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Becker, Huselid, Ulrich, 2003, s. 75-87

Kluczowym zagadnieniem, jakie należy uwzględnić w tworzeniu MSC, jest synergia 
występująca przy współpracy pracowników i współpracowników, powodująca wymianę 
wiedzy. MSC pozwala zwiększyć efektywność zasobów ludzkich organizacji. Jeśli orga-
nizacja zakłada, że w wyniku posiadanego kapitału ludzkiego potrafi osiągnąć przewagę 
konkurencyjną, powinna stymulować pracowników do osiągnięcia celów organizacji.

Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy MSC a uzyskiwanymi 
wynikami w publicznej jednostce ochrony zdrowia

Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy MSC a uzyskiwanymi wynikami przed-
stawia rys. 1.

Praktyka wskazuje, że istotne są trzy kluczowe obszary w zarządzaniu SPZOZ-em: 
przywództwo organizacyjne, technologia, zasoby ludzkie.

W dziedzinie przywództwa organizacyjnego widocznego szczególnie w perspekty-
wach procesów wewnętrznych oraz uczenia się i rozwoju priorytety obejmowały rozwój 

zzl_2-2011_ostrowska_s_55-71



60 Studium przypadku

zdolności zespołu kierowniczego, który byłby w stanie zmniejszyć opór przeciw zmia-
nom, aby wspierać skuteczny system zarządzania. Dlatego też pierwsze działania kon-
centrowały się na objaśnianiu zasad działania i efektów, jakie może przynieść realizacja, 
w myśl zasady, że niskie zaangażowanie pracowników w realizację strategii jest czyn-
nikiem hamującym, a czasem nawet całkowicie przerywającym proces wdrożenia. Aby 
pracownicy mogli się identyfikować z dążeniami swojej organizacji, muszą być współ-
twórcami zdefiniowanych celów. Z racji charakteru realizowanych usług nie jest to przed-
sięwzięcie skomplikowane, ponieważ odpowiedzialność za wynik (osiągnięcie celów) jest 
koniecznością przejawiającą się w ilości ewentualnie popełnianych błędów w czasie trwa-
nia procesu terapeutycznego, leżących zarówno po stronie organizacji (warunki tech-
niczne, awarie sprzętu, logistyka) – perspektywa procesów wewnętrznych, jak i po stro-
nie samego pracownika, dla którego popełnienie błędu może zakończyć się nawet utratą 
prawa wykonywania zawodu. Uogólniając, przyjąć można, że w przypadku ZOZ-ów bez 
względu na formułę, w jakiej działają, odpowiedzialność jest istotną kwestią o znaczeniu 
strategicznym, ponieważ jej wpływ jest widoczny i ma przełożenie na wszystkie obszary 
działania organizacji.

Strategia w zakresie technologii skupiała się na uprawnieniu i poprawie świadomości 
świadczenia usług oraz zwiększeniu wydajności realizacji usług medycznych. Co sympto-
matyczne, zarząd szpitala postrzegał początkowo technologię jako „coś”, co pełni funk-
cję podległą wobec strategii, nie zaś uzupełniającą czy służącą jej ukierunkowaniu.

W zakresie zarządzania ludzkiego w ramach strategii koncentrowano się na zmianie 
sposobu rekrutacji, budowie elastycznej organizacji, wdrożeniu standardów i systemów 
szkoleń, wprowadzeniu możliwości korzystania z tzw. podkontraktów (forma popularna 
szczególnie wśród lekarzy) oraz wprowadzeniu dostosowanego do potrzeb systemu mo-
tywacyjnego, a przez to systemu nagród i ocen wyników.

Rysunek 1. Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy MSC a uzyskiwanymi 
wynikami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tyagi, Gupta, 2010, s. 225
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Relacje interpersonalne w procesie konstruowania, wdrażania 
i monitoringu MSC w SPZOZ-ach – uwagi praktyczne

Obecna sytuacja na rynku usług medycznych charakteryzuje się silną konkurencją 
i bardzo wysokimi oczekiwaniami pacjentów w stosunku do jakości i sposobu realizacji 
świadczeń medycznych. Sprostanie tym wyzwaniom jest uzależnione w istotnym stopniu 
od pracowników będących najcenniejszym kapitałem SPZOZ-ów.

Istotne znaczenie w strategii ma odpowiedni dobór pracowników, wykorzystanie 
ich kwalifikacji, wyzwolenie odpowiedniego poziomu motywacji oraz zatrzymanie naj-
cenniejszych z nich. Każda organizacja powinna mierzyć realizowane procesy i wykorzy-
stywane w tym celu zasoby, a w szczególności mierzyć zasoby kapitałowe, majątkowe, 
a tym samym efektywność procesów, konieczność realizacji poszczególnych elementów 
procesu.

Konieczność ekonomicznej oceny zwrotu z inwestycji w zasoby ludzkie zaowoco-
wała powstaniem bogatego zestawu mierników, liczbowo określających konkretne para-
metry związane z efektywnością gospodarowania tym potencjałem, a co z tym się wiąże 
– także inwestowania.

Kapitał ludzki, traktowany także ostatnio w kategoriach kapitału strategicznego nie-
zbędnego w funkcjonowaniu ZOZ-ów, w praktyce nie jest mierzony w tych organiza-
cjach1 (szczególnie w kontekście wartości, jakie wnoszą do organizacji jej pracownicy). 
Poszukując powodów takiego stanu rzeczy, można stwierdzić, że na ten stan składa się 
kilka czynników. Jednym z nich jest funkcjonowanie myślenia stereotypowego, że mie-
rzenie ludzkich emocji i stanów psychicznych jest działaniem moralnie wątpliwym. Jak 
pokazują wyniki badań, pomimo wciąż widocznego kryzysu ekonomicznego impliku-
jącego wysoki stopień bezrobocia, istnieje niepodważalny związek pomiędzy motywa-
cją pracownika a wynikami organizacji [Edvinsson, Malone, 2001]. Należy podkreślić 
jednak, że nie chodzi tylko o motywację finansową, ale o szczególny jej rodzaj, który 
można określić mianem „zaangażowania pracownika”. Według definicji: zaangażowanie 
pracownika to emocjonalny i intelektualny stan, który oznacza gotowość do podjęcia 
dodatkowego wysiłku, aby organizacja odniosła sukces [Bruce, Langdon, 2001]. Właści-
we ustalenie poziomu możliwości pracowników wpływa na stymulację podejmowanego 
ryzyka, co w konsekwencji sprowadza się do wyzwolenia w nich motywacji [Zimniewicz, 
2003]. Doceniony pracownik ma potrzebę współtworzenia organizacji, identyfikuje się 
z nią, ma chęć kształtowania jej wizerunku i sposobu postrzegania przez innych, a także 

1 Badania prowadzone przez J. Fitz-Enz wykazały, że około 50% menedżerów personalnych 
organizacji sektora prywatnego mierzy niewiele z puli zarządzania kapitałem intelektualnym 
w sposób liczbowy. 
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podejmowania inicjatyw wzmacniających pozycję swojej jednostki na rynku; reasumując, 
sukces organizacji staje się jego osobistym sukcesem [Chylewska, 2002].

Właściwa motywacja wszystkich pracowników, ich zaangażowanie oraz chęć współ-
tworzenia sukcesu to najważniejsze względy, które determinują rolę wdrożeniową stra-
tegii i przełożenia jej na działalność operacyjną. Jeśli zarządzającemu ZOZ-em nie uda 
się wzbudzić zaangażowania pracowników i spowodować, aby podwładni identyfikowali 
się ze swoją organizacją i jej celami, wówczas cały proces wdrożeniowy zagrożony będzie 
realną porażką, możliwością strajków lub innych sposobów okazywania swojego nieza-
dowolenia.

Tylko umiejętności, kompetencje i chęci pracowników, którzy współtworzą orga-
nizację, mogą doprowadzić do efektywnego rozwoju organizacji [Senge, 1998]. Tylko 
międzyludzkie kontakty budują relacje, które umożliwiają szybkie i efektywne działanie 
publicznej jednostki ochrony zdrowotnej i dostosowanie jej do zmieniających się wa-
runków otoczenia. Ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań w kreowaniu klimatu do 
współpracy i wzajemnego zaufaniu.

W SPZOZ-ach bardzo często brak identyfikowania się pracownika ze swoją „orga-
nizacją”, zdaje się być to wynikiem beznadziei, zaszłości rozwiązań i brakiem komplek-
sowych rozwiązań systemowych oraz lękiem przed zmianami (zob. tab. 3) .

Tabela 3. Zestaw kompetencji pracowników pozwalających na sprawną realizację 
zadań w ramach MSC w publicznej jednostce ochrony zdrowia

Lp. Podstawowe kompetencje Konkretne związane z nimi zadania
1 Inicjowanie i wdrażanie zmian oraz 

ulepszeń w realizowanych świadczeniach 
medycznych, usługach.

Dostrzegać okazje do ulepszania usług, 
realizowanych świadczeń medycznych. 
Wprowadzać standaryzowanie świadczeń.

2 Monitorowanie oraz utrzymywanie 
i usprawnianie świadczeń usług, świadczeń 
medycznych.

Wprowadzić i utrzymać dostarczenie 
zasobów na rzecz organizacji czy oddziału 
(działu). Określić i uzgodnić wymagania 
pacjentów.

3 Monitorowanie i sprawowanie kontroli nad 
wykorzystaniem zasobów.

Sprawować kontrolę nad kosztami i po-
większać wartość. Monitorować i kontrolo-
wać czynności na podstawie planów.

4 Skuteczny przydział zasobów na rzecz 
czynności i przedsięwzięć.

Uzasadnić proponowane nakłady na 
przedsięwzięcia. Negocjować i uzgadniać 
budżety.

5 Rekrutacja pracowników. Określić przyszłe potrzeby kadrowe. Ustalić 
wymagania, żeby móc pozyskać wartościo-
wych pracowników.
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Lp. Podstawowe kompetencje Konkretne związane z nimi zadania
6 Stymulowanie poszczególnych pracowni-

ków oraz samego siebie do podwyższania 
efektywności.

Określać, sprawdzać i ulepszać działania na 
rzecz doskonalenia pracowników.

7 Planowanie, podział prac oraz pracy zespo-
łowej, indywidualnej i własnej.

Ustalić i aktualizować cele zespołów 
i poszczególnych pracowników. Przydzielać 
zadania i oceniać zespoły, pracowników 
i samych siebie z punktu widzenia osiągania 
celów.

8 Tworzenie, podtrzymywanie i rozwijanie 
skutecznych stosunków.

Zdobywać oraz utrzymywać zaufanie 
i wsparcie ze strony podwładnych. Dostrze-
gać i minimalizować konflikty personalne.

9 Wyszukiwanie, ocena i podporządkowanie 
informacji potrzebnych do działania.

Uzyskać i oceniać informacje pomocne 
w podejmowaniu decyzji. Rejestrować oraz 
przechowywać informacje.

10 Wymiana informacji w celu rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji.

Prowadzić zebrania i dyskusje w grupie. 
Doradzać innym i informować ich.

Źródło: opracowano na podstawie: MCI Issues Competence Standards, „Personnel Management”, 
październik, 1990.

Kompetencje są powiązane zarówno z indywidualnymi charakterystykami pracowni-
ka, jak też z miejscem i rolą odgrywaną w jednostce. Jakiekolwiek umiejętności (doświad-
czenie zawodowe, kwalifikacje) są niezwykle ważne do osiągnięcia celów zawodowych. 
W literaturze przedmiotu nieustannie podkreślana jest waga umiejętności nawiązywania 
pozytywnych relacji ze współpracownikami (komunikatywność, praca w zespole) jako ze-
spół pożądanych cech przyszłych i obecnych pracowników, a w konsekwencji jako deter-
minanty efektywności organizacji [Jonash, Sommerlatte, 1999]. Według C.K. Prahalada 
i G. Hamela [1999], oprócz kwalifikacji pozwalających na prowadzenie efektywnej dzia-
łalności bieżącej konieczne jest posiadanie „wyróżniających kompetencji” pozwalających 
na uzyskanie przewagi konkurencyjnej placówki (np. ze względu na udziału w rynku). 
Zasygnalizowane w taki sposób kompetencje są „bronią kompetencyjną organizacji”.

Mission Oriented Scorecard może pomóc w wychwytywaniu informacji ważnych i od-
rzuceniu informacyjnych superat, odseparowaniu szumów informacyjnych od informacji 
właściwych i niezbędnych do podejmowania decyzji. Jest to możliwe przy założeniu, że 
MSC zostanie wykorzystane do przekazywania informacji w zakresie strategicznych za-
mierzeń organizacji pracownikom. Jeśli kierownicy działów, komórek, jednostek organiza-
cyjnych nauczą się faktycznego delegowania uprawnień, odpowiedzialności i przenoszenia 
ich na strategiczne projekty, jeśli możliwe będzie pojmowanie wskaźników w kategoriach 
narzędzia komunikacyjnego aniżeli kontrolnego, to możliwe będzie szybsze wykrywanie 
problemów i rozwiązanie ich w miejscu powstania, a także sprawne wskazanie kierunków 
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rozwoju na najbliższą przyszłość. Proponowany proces implementacji MSC przedsta-
wiono graficznie w formie koła (rys. 2). Opracowanie MSC (w ujęciu zarządczym) to 
proces ciągły, który się nie kończy. W sposób trwały należy dbać o jego podtrzymywanie, 
o aktualizację, o szybkie dostosowanie raz opracowanej koncepcji do zmieniającego się 
otoczenia. Aby jednak MSC przyniosło rezultaty, należy newralgiczne znaczenie nadać 
zasobom ludzkim, a nie wskaźnikom kontrolującym realizację strategii.

Na rysunku 2 przedstawiono proces wdrożenia MSC, gdzie centralnym punktem 
jest komunikacja, która, niezależnie od fazy wdrożeniowej, jest newralgicznym elemen-
tem organizacji. Niezwykle istotnym elementem podczas realizacji implementacji MSC 
w strukturę funkcjonowania publicznej jednostki ochrony zdrowia jest zapewnienie ko-
munikacji wewnątrz organizacji i akceptacji tego projektu przez większość, jeśli nie ogół, 
pracowników.

Zapewnienie zrozumienia i pozytywnego do niej nastawienia staje się połową suk-
cesu zarządzającego, decydującego się na wprowadzenie tej innowacyjnej metody zarzą-
dzania.

Pożądanym rezultatem jest zrozumienie przydatności MSC w procesie zarządzania, 
jak również pozytywnego wpływu na warunki pracy w organizacji.

Rola i miejsce pracowników w poszczególnych szczeblach wdrażania 
i monitoringu MSC w SPZOZ-ach

Szpital powiatowy, w którym realizowany był projekt wdrożenia MSC2, to podmiot wie-
loprofilowy o lokalnym zasięgu, realizujący świadczenia medyczne w ramach umowy za-
wartej z płatnikiem publicznym, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpital szczyci 
się opinią instytucji medycznej o wysokim standardzie świadczonych usług medycznych, 
przy równoczesnym istotnym braku konkurencji w regionie.

Wdrożenie nowego narzędzia nie było przedsięwzięciem łatwym. Spotkało się z du-
żym oporem, niezadowoleniem i dezaprobatą ze strony pracowników już na etapie two-
rzenia mapy strategii. Ich zachowanie nie było zgodne z jednym z głównych postulatów 
nowoczesnego zarządzania, jakim jest „wzrost zaangażowania pracowników i wykorzy-
stanie ich potencjału oraz kreatywności”. Powiązanie celów i zadań osobistych z celami 
szpitala nie miało miejsca, tym samym nie przyczyniając się do wzrostu świadomości 
biznesowej i zaangażowania pracowników, którzy w istotny sposób nie wykazywali chęci 

2 Część rozważań podnoszonych w niniejszym artykule została podjęta w wyniku realizacji 
grantu Katedry Zarządzania Publicznego, Pomiar efektywności organizacji publicznych na przy-
kładzie sektora ochrony zdrowia 0884/H03/2007/32 kierownik projektu: prof. AE dr hab. Aldona 
Frączkiewicz-Wronka.
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zmiany czegokolwiek ze swojego status quo. Aby poznać wstępne warunki, w którym 
przyszłoby realizować projekt związany z wdrożeniem MSC, posłużono się zestawem 
opracowanych pytań (zał. nr 1), sprawdzając, czy istnieją sprzyjające warunki wdrożenia. 
Uzyskano w ten sposób wiedzę o problemach, jakie można napotkać w trakcie realizacji 
projektu.

Rysunek 2. Pracownicy, którzy mają poczucie rzeczywistego współuczestniczenia 
w realizacji strategii wskazują zdecydowanie większe zaangażowanie

Źródło: Friedag, Schmidt, Lewandowska, Likierski, 2003, s. 17
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Odnosząc zaobserwowaną sytuację do literatury przedmiotu, można zauważać ko-
nieczność podejmowania działań nakierowanych na wzmocnienie motywacji pracowni-
ków do identyfikowania się z organizacją, w której pracują, ponieważ większa otwartość 
i kreatywność są niezbędne do „uczenia się” organizacji.

Zadaniem implementowanego procesu wykorzystania MSC, jako narzędzia wspie-
rającego podejmowanie racjonalnych decyzji przez menedżera, było również rozwiązanie 
problemu wyceny tych osiągnięć [Kaplan, Norton, 2001]. Elementem, z którym szpital 
miał największy problem, była implementacja stworzonej strategii w samej organizacji 
oraz akceptacja zaproponowanych mierników celów i prowadzących do nich działań (ini-
cjatyw strategicznych) obejmujących strategią horyzont czasowy (tj. lata 2007-2010).

Już na etapie mierzenia efektów w szpitalu świadomość systematycznego pomiaru 
dokonań i upowszechnienia jego wyników zarówno wśród przełożonych, ich współpra-
cowników, jak i podwładnych, pozytywnie wpłynął na poziom wewnętrznej motywacji. 
Zanim ostatecznie zdecydowano się na wdrożenie, konieczne stało się przedstawienie 
pracownikom – przy wsparciu zarządzających – potrzeby działań doskonalących, płyną-
cych z nich korzyści oraz konsekwencji dla pracowników.

W ramach MSC proces informowania pracowników o tym, co dzieje się w jedno-
stce (zebrania, spotkania), co zostało zrobione, co należy poprawić, a co zmienić, był 
poddawany ciągłej ocenie, aby można go było analizować i optymalizować. W tym celu 
posłużono się kwestionariuszami przedstawionymi w załączniku nr 2. Po zakończeniu 
spotkania każdy członek zespołu oceniał stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu oceny 
pracy zespołowej, a następnie sumował wszystkie oceny. Im całkowity wynik bliższy był 
100, tym efektywniejszy był proces pracy zespołowej, a im bardziej zbliżał się do 30, tym 
mniej efektywny. Po indywidualnym wypełnieniu formularza oceny, członkowie zespołu 
wspólnie omawiali swoje oceny i ustalali, co można by zrobić lepiej, efektywniej.

Wdrażanie przeprowadzano pilotażowo początkowo w przychodni, a potem w po-
szczególnych oddziałach szpitalnych według przyjętego schematu postępowania: wstęp-
nie pytano pracowników o potrzebę wdrożenia, ich chęć współpracy, identyfikowanie się 
z organizacją, jednak bez względu na miejsce, w którym dokonywano badań, wyniki były 
zbliżone – generalnie negatywne. W tabeli 4 przedstawiono wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród grupy pracowników szpitala dotyczących potrzeby wdrożenia 
MSC w szpitalu, już po etapie informowania w zakresie zasad funkcjonowania samej 
metody, efektów i korzyści, jakie może przynieść jej wdrożenie.
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Tabela 4. Ocena przez pracowników potrzeby wdrożenia MSC

Ocena
Zdecydowanie 
pozytywne

Raczej 
pozytywne

Ani negatywne, 
ani pozytywne

Raczej 
negatywne

Zdecydowanie 
negatywne

Liczba  
pracowników

39,00 10,00 22,00 19 5,00

Udział  
procentowy

41,05 10, 52 23,16 20 5,20

Źródło: opracowanie własne

Wyniki oceny pomiaru wskazywały na dość optymistyczne postrzeganie MSC jako 
narzędzia zarządzania wśród ankietowanych pracowników – 50% ankietowanych pra-
cowników przychyliło się do wprowadzenia tej innowacji. Istotne wydaje się rozbudo-
wanie aspektu komunikacyjnego i relacji międzyludzkich. Z analizy MSC w organizacji 
publicznej wynika, że potencjał zawarty w najsilniejszym i najbardziej obszernym sensie 
jest reaktywowany wtedy, gdy nakierowany jest na ludzi, na odpowiednich uczestników 
(interesariuszy), a nie na system jako sam w sobie. W czasie gdy nawet rynek usług me-
dycznych jest zorientowany na pacjenta, coraz mniej sprzęt techniczny decyduje o powo-
dzeniu bądź porażce organizacji, (szpitala, przychodni specjalistycznej, gabinet lekarza 
rodzinnego). Decydujące są umiejętności komunikacji pracowników z pacjentami. To 
oni, na podstawie wielu kontaktów z pacjentami, zauważają i wychwytują ich problemy 
i starają się znaleźć na nie rozwiązania. Do specyfiki tych relacji należy obecność lekarza 
w intymnych i granicznych momentach ludzkiej egzystencji, takich jak narodziny, cier-
pienie, czy wreszcie śmierć. Powaga tych doświadczeń powoduje, że relacje pomiędzy 
pacjentem (klientem) a lekarzem są trudne do sparametryzowania. Często pacjent wraca 
do tej samej organizacji ze względu na tę relację. Ponieważ uczestnikami tej relacji są 
z reguły dwie strony, bardzo trudno jest o obiektywną kwalifikację etyczną, prawną i eko-
nomiczną. Ponadto to ich umiejętności i kwalifikacje pozwalają na budowanie wskazanej 
relacji pomiędzy publicznymi i niepublicznymi ZOZ-ami, dostawcami, pacjentami itd.

W wymiarze oceny wykorzystania zasobów ludzkich będących w dyspozycji SPZOZ-
-ów można wskazać kilka obszarów do podejmowania działań zgodnie z zasadami MSC, 
co uwidacznia się m.in. w procesie uzgadniania i koordynacji procesów wewnętrznych, 
stworzenia poczucia stabilności i jedności, wykorzystania wewnętrznej konkurencji w or-
ganizacji czy uproszczenia i koordynacji procesów wewnętrznych aż po dostosowanie 
wewnętrzne przejawiające się w identyfikacji z celami organizacji, zapewnienia poczucia 
ciągłości poprzez podkreślenie norm i wartości, które przyczyniają się do przetrwania 
organizacji. Poza wymienionymi funkcjami, kultura organizacyjna wpływa również na 
motywację, samodzielność i zaangażowanie pracowników.
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Podsumowanie

Mission Oriented Scorcard nie jest lekiem dla źle funkcjonujących organizacji. Stanowi na-
rzędzie pomagające w regularnym zbieraniu wiarygodnych danych, które z kolei zwraca 
uwagę zarządzających na najważniejsze elementy struktury zarządzania zasobami ludz-
kimi, na relacje międzyludzkie pomiędzy pracownikami, pomiędzy pacjentem a perso-
nelem medycznym, czyli też pozostałymi interesariuszami. Prezentowane narzędzie staje 
się swego rodzaju sygnalizatorem humanizacji wzajemnych relacji w szpitalach i przy-
chodniach, na to by „nie tylko leczyć, ale okazywać troskę” [Gordon, Sterling Edwards, 
2009, s. 33], w myśl zasady, że niezadowolenie pacjenta łączy się ze złymi wynikami 
leczenia i z chęcią procesowania się, co z kolei wpływa na usztywnienie stanowiska o for-
malnym i instrumentalnym traktowaniu pacjenta (perspektywa procesów wewnętrznych) 
z jednej strony, z drugiej zaś naraża organizację na ewentualny proces i odszkodowanie 
pozostawiające ślad w perspektywie finansowej i perspektywie interesariuszy.

Charakter realizowanych usług sprzyja podkreślaniu miejsca i roli perspektywy pra-
cowniczej we wdrożeniu i monitoringu podejmowanego w MSC. Podsumowując płyną-
ce wnioski, należy podkreślić, że zaakcentowanie roli personelu w organizacji, jaką jest 
szpital, ulokowanie go w różnych wymiarach i kontekście w miernikach parametryzują-
cych cele strategiczne w dłuższej perspektywie przyniesie znaczne korzyści przewyższa-
jące koszty.
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Mission Oriented Scorecard at a Health Care Unit: Employee Perspective

Summary
Reform of the Polish healthcare system has revealed many problems and irregularities. 
Their solution requires not only a new legal and organizational approach, but also the 
development and advanced and effective instruments mollifying increasingly painful 
questions of risk in decisions taken by leaders active at healthcare units. Among identi-
fied threats, top position is taken by risk involving the extremely polarized, in terms 
of overt and covert objectives, group of medical professionals—mainly physicians and 
nurses. Thus, what are being sought are efficient tools for the management of these 
employee groups. One such tool is the Mission Oriented Scorecard.

Sabina Ostrowska – dyrektor ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych powiatowego szpi-
tala w Sanoku, członek zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i doktorant 
w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania w jednostkach 
ochrony zdrowia.
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Załączniki:

Zał. nr 1. Kwestionariusz sondażu zdolności wdrożenia MSC w SPZOZ 

Czy SPZOZ ma klarowną wizję i strategię?
Tak, wszyscy kierownicy jednostek znają i rozumieją cele organizacji.
Tak, ale wiedza ta pozostaje w obrębie zarządzających.
Nie, w organizacji panuje chaos, nie bardzo orientuje się i odnajduje w otoczeniu.
Czy SPZOZ ma model procesów biznesowych?
Tak, wszystkie główne procesy są zdefiniowane, przedstawione graficznie i znane pracownikom. 
Tak, SPZOZ ma model procesów, ale jest on sporadycznie wykorzystywany.
Nie, SPZOZ nie stosuje praktyki procesowej.
Czy SPZOZ ma system controllingu?
Tak, wszystkie istotne wskaźniki są mierzone i udostępniane kadrze kierowniczej.
Tak, SPZOZ mierzy wybrane wskaźniki, ale występują braki informacji na potrzeby zarządcze.
Nie, SPZOZ nie wykorzystuje controllingu, pomiar jest dokonywany sporadycznie. 
Czy SPZOZ wspiera system ocen okresowych?
Tak, ocena ta jest akceptowana i wspiera komunikację przełożonych z podwładnymi. 
Tak, SPZOZ ma procedury oceny, ale nie jest ona powszechnie akceptowana i zatwierdzona 
przez działające związki zawodowe
Nie, SPZOZ nie stosuje systemu oceny okresowej, ocena jest dokonywana doraźnie.

Źródło: opracowanie własne

Zał. nr 2. Lista pytań kontrolnych pomocna przy wdrożeniu MSC w publicznej 
jednostce ochrony zdrowia.

Istotne zagadnienia Tak 
Raczej 
tak Nie

Czy naczelne kierownictwo posiada wolę wdrożenia zmian? 3 2 1
Czy osoby zaangażowane w realizację MSC znają płynące z nich korzyści 
oraz czy rozumieją, że zmiany są istotne w procesie podejmowania decy-
zji i konsekwencji przetrwania organizacji?

3 2 1

Czy dołożono wszelkich starań, aby zaangażować w proces podejmowa-
nia decyzji jak najwięcej ważnych (kluczowych) w tym procesie osób?

3 2 1

Czy wyznaczono kompetentnego szefa projektu, aby prowadził proces 
uczenia i wspierał proces zmian?

3 2 1

Czy zarządzający poradzą sobie z realizacją projektu „Wdrożenie MSC”? 3 2 1
Czy zwrócono uwagę na rozwój nowych umiejętności u pracowników? 3 2 1
Czy przeprowadzono badania kultury organizacji i czy poinformowano 
pracownikach o jego wyniku? 

3 2 1
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Czy da się racjonalnie wytłumaczyć wszystkim zainteresowanym ideę 
leżącą u podstaw zmian? 

3 2 1

Czy można udzielić wystarczających i jasnych informacji na temat przed-
miotu, przyczyn, sposobów i konsekwencji zmian? 

3 2 1

Czy wdrożenie tego narzędzia jest konieczne? 3 2 1
Czy wyjaśniono cel oraz korzyści z wprowadzenia MSC oraz konieczność 
zastosowania?

3 2 1

Czy rozważono w miarę precyzyjnie za i przeciw? 3 2 1
Czy pracownicy wiedzą, co będzie musiało ulec zmianie? 3 2 1
Czy istnieje harmonogram określający precyzyjnie etapy wdrożenia 
MSC? 

3 2 1

Czy poświęcono wystarczająco dużo uwagi osobom, które uważają, że 
zmiany są dla nich niekorzystne, a zatem niepotrzebne? 

3 2 1

Czy wysłuchano z uwagą ludzi, którzy są niechętni realizacji wdrożenia 
MSC, przeanalizowano ich sytuację?

3 2 1

Czy rozwiązano problemy towarzyszące wcześniejszym zmianom? 3 2 1
Czy przeprowadzono badania benchmarkingowe dotyczące wdrożenia 
MSC?

3 2 1

Czy udało się przekonać pracowników do implementacji MSC w działal-
ność organizacji?

3 2 1

Czy wystarczająco dużo pracowników zaakceptuje zmiany? 3 2 1
Ogólny wynik1:
Zaznaczyć właściwą cyfrę: 1= NIE, 2= RACZEJ TAK, 3= TAK

1 Odpowiedzi na pytania zaznaczono numerem właściwej odpowiedzi. Stosując skalę: 1 – Nie, 
2 – Raczej Tak, 3 – Tak. Po czym sumując pionowo wskazane cyfry. Im wynik bliższy 60, tym 
lepsze są warunki wdrożenia MSC wśród pracowników, co jest jednoznaczne z chęcią ich współ-
pracy, im zaś wynik zbliżony do 20, tym mniejsze szanse na udane wdrożenia. Jeśli wśród udzie-
lonych odpowiedzi przeważają negatywne, wskazuje to jednoznacznie, że realizacja projektu 
zakończy się fiaskiem. Stąd też konieczność poświęcenia dużej uwagi na omówieniu zagadnień 
związanych z MSC przed rozpoczęciem projektu. 

Źródło: opracowanie własne
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