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Małgorzata Striker
Ordynator czy koordynator? Przekształcenia 
publicznych szpitali a role i zadania kierownika 
oddziału

Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy zmiana formy funkcjonowa-
nia szpitala z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę 
prawa handlowego wpływa na sposób zarządzania oddziałem, a szczególnie 
na role i zadania ordynatorów. W artykule przedstawiono główne procesy 
przekształceń organizacyjnych i własnościowych publicznych szpitali w Pol-
sce, scharakteryzowano opisywane w literaturze formy kierowania oddzia-
łem szpitalnym ze szczególnym uwzględnieniem systemu ordynatorskiego 
i konsultacyjnego oraz zaprezentowano wyniki pilotażowych badań przepro-
wadzonych w trzech publicznych szpitalach przekształconych w spółki.

Słowa kluczowe: ordynator (head doctor), oddział szpitalny (ward), zarządzanie szpitalem 
(management in hospital)

Wstęp

Od końca lat dziewięćdziesiątych prowadzona jest dyskusja na temat zmiany formy 
zarządzania oddziałem szpitalnym. Tradycyjnie kierownikiem oddziału był ordynator, 
który przede wszystkim odpowiadał za proces leczenia pacjentów; do jego obowiązków 
należał nadzór nad prowadzeniem leczenia, procedurami diagnostycznymi, leczniczymi 
i terapeutycznymi. Na tym stanowisku największe znaczenie miały kompetencje me-
dyczne – wiedza teoretyczna i kliniczna. Jednocześnie wraz z wprowadzeniem kontrak-
tów i wzrostem znaczenia efektywności ekonomicznej szpitali, personel medyczny coraz 
częściej włączany jest w proces zarządzania szpitalem. W praktyce mogą funkcjonować 
dwa odrębne modele kierowania oddziałem: tradycyjny z ordynatorem skupiającym 
większość władzy oraz konsultacyjny z koordynatorem kierującym względnie autono-
micznymi zespołami lekarskimi.

Nowoczesne formy zarządzania stosowane są częściej w zakładach niepublicznych, 
które siłą rzeczy działają w większym stopniu, opierając się na realiach rynkowych, i rza-
dziej poddają się naciskom politycznym [Kautsch, 2010, s.78]. Stąd też dyskusja na te-
mat przekształceń publicznych szpitali w spółki prawa handlowego i konieczności zmiany 
feudalnej struktury oddziałów, skłoniła autorkę do podjęcia badań na temat zarządzania 
oddziałami szpitalnymi. Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, czy zmiana for-
my funkcjonowania szpitala z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
w spółkę prawa handlowego wpływa na sposób zarządzania oddziałem, a szczególnie na 
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role i zadania ordynatorów. Dla zrealizowania tak określonego celu w artykule przed-
stawiono główne procesy przekształceń organizacyjnych i własnościowych publicznych 
szpitali w Polsce, jako uwarunkowanie zmian w zakresie zarządzania tymi podmiotami, 
scharakteryzowano opisywane w literaturze formy kierowania oddziałem szpitalnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemu ordynatorskiego i konsultacyjnego, oraz zaprezen-
towano wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych w trzech publicznych szpitalach 
przekształconych w spółki. Wybór podmiotów badawczych miał charakter celowy: każdy 
ze szpitali przekształcony był w innym okresie: w roku 2000, połowie 2009 roku i pod 
koniec 2010 roku, w każdym też część oddziałów kierowanych jest przez ordynatorów, 
a część przez koordynatorów. Wykorzystanymi technikami badawczymi były wywiady 
z kierownikami szpitali oraz analiza udostępnionych dokumentów organizacyjnych.

Przekształcenia publicznych szpitali w latach 1990-2010

Publiczne szpitale w ostatnich dwudziestu latach były kilkakrotnie przekształcane. Moż-
na wyróżnić pięć głównych etapów zmian formy prowadzonych przez nie działalności: 
(1) funkcjonowanie w ramach zakładów lub jednostek budżetowych podległych woje-
wodom, (2) wprowadzenie alternatywnej możliwości działania w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, (3) obowiązkowe usamodzielnienie, (4) komu-
nalizacja szpitali i wprowadzenie powszechnych kontraktów na usługi medyczne, (5) 
możliwość przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego, po wcześniejszej likwi-
dacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Do 1991 roku szpitale działały w ramach utworzonych w latach siedemdziesiątych 
zespołów opieki zdrowotnej. Były jednostkami lub zakładami budżetowymi podległymi 
wojewodom. Struktura organizacyjna charakteryzowała się dużą sztywnością, określana 
była przez przepisy i centralnie opracowywane wzorcowe regulaminy. Funkcja dyrektora 
zespołu ograniczała się do administrowania jednostką i realizowania wytycznych ustalo-
nych na szczeblu centralnym [Striker, 2007, s. 315].

W 1991 roku uchwalona została ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, która dała 
dyrektorowi uprawnienia do przeprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej i usta-
lania wewnętrznego podziału pracy. Szpitale mogły uzyskać osobowość prawną i funkcjo-
nować jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Wprowadzono możliwość 
zawierania przez wojewodów kontraktów na świadczenie usług medycznych finansowa-
nych ze środków publicznych z podmiotami o różnej formie własności, co stworzyło po-
czątki konkurencji [Striker, 2007, s. 317]. Jednak tylko pojedyncze szpitale skorzystały 
z możliwości przekształcenia w podmioty samodzielne [NIK, 1999, s. 14-15].

W połowie 1997 r., wprowadzając nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowot-
nej, przyjęto, że „samodzielność” jest obowiązkowa, a tylko w wyjątkowych przypadkach 
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szpital może funkcjonować w formie zakładu lub jednostki budżetowej. W praktyce 
jednak aż do końca 1998 roku tempo przekształceń nie zwiększyło się, mimo że usamo-
dzielnienie nabrało charakteru obligatoryjnego i stanowiło wymóg warunkujący wdro-
żenie ubezpieczeń zdrowotnych. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy 1998 roku „udało 
się” usamodzielnić około 70% wszystkich zakładów [NIK, 1999, s 15]. Uzyskana w tym 
czasie samodzielność nie zmieniła w znaczący sposób funkcjonowania publicznych 
szpitali, nie wystarczyło czasu na rzetelne przeprowadzenie przez organy założycielskie 
analizy zakresu i charakteru działalności oraz możliwości samodzielnego funkcjonowa-
nia [Striker, 2007, s. 316]. Jednocześnie ze zmianą sposobu finansowania (kontrakty 
ubezpieczeniowe), zmianą funkcjonowania (samodzielność w decyzjach i samodzielność 
w odpowiedzialności), zmieniono organy założycielskie szpitali. Kompetencje wojewo-
dów przejęły gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie.

Brak widocznej poprawy w funkcjonowaniu publicznych szpitali po ich usamodziel-
nieniu wpłynął na rozpoczęcie dyskusji na temat przekształcenia w spółki prawa han-
dlowego i stopniowe wprowadzanie takiej formy działania. Powoływanie niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej w miejsce likwidowanych samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej odbywa się na podstawie ustaw samorządowych. Warto za-
znaczyć, że procesy te bardzo różnią się w zależności od tego, czy dotyczą lecznictwa 
ambulatoryjnego czy zakładów stacjonarnych (tab. 1). Dotyczy to zarówno natężenia 
procesów przekształcających zakłady publiczne w niepubliczne, jak i udziału samorzą-
dów terytorialnych w kapitale zakładowym tworzonych podmiotów (tab. 2).

Tabela 1. Struktura zakładów opieki zdrowotnej według stanu na 30 września 
2010 r.

ZOZ Zakłady stacjonarne*
Zakłady lecznictwa 
ambulatoryjnego Ogółem

Polska, w tym: 751 17 003 17 754
publiczne ZOZ-y 606  1 725  2 331
niepubliczne ZOZ-y utworzone 
przez przekształcenie SPZOZ-ów

105    269    374

pozostałe niepubliczne ZOZ-y  40 15 009 15 049

*przy założeniu, że posiadają co najmniej jeden oddział i co najmniej 50 łóżek szpitalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o przekształceniach własnościowych…, s. 3

Szpitale w większości (80%) działają w formie samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, z kolei zakłady ambulatoryjne, to w 88% podmioty prywatne, któ-
re nigdy wcześniej nie były publiczne. Przekształcanie podmiotów ambulatoryjnych to 
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w większości przypadków klasyczna prywatyzacja – w 92% przypadków samorząd nie ma 
udziałów w tworzonej spółce. W odniesieniu do szpitali częściej można mówić o zmianie 
formy prawnej bez zmiany właściciela. Po przekształceniu samorząd najczęściej pozosta-
wia sobie większościowe udziały w nowym podmiocie.

Tabela 2. Udział samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym 
przekształcanych SPZOZ-ów

Spółki powołane po 1999 r.

Udział samorządu terytorialnego w kapitale  
zakładowym w %
100% 99%-50% 49%-1% 0% brak danych

Zakłady stacjonarne 60 4 8  19 14
Zakłady lecznictwa ambulatoryjnego 10 4 159 –

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o przekształceniach własnościowych…, 
2010, s. 8

Można więc określić, że przekształcenia publicznych szpitali w większości odbywa-
ją się przy wykorzystaniu dwóch ścieżek: samorząd tworzy spółkę prawa handlowego, 
w której posiada większościowe udziały (61% przekształcanych szpitali), albo samorząd 
podpisuje z prywatną spółką umowę na dzierżawę pomieszczeń i sprzętu dotychczas 
wykorzystywanego przez publiczny szpital (18% przekształcanych szpitali). Dominującą 
formą działania przekształcanych szpitali jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(blisko 90% podmiotów) [Informacja o przekształceniach własnościowych …, 2010, s. 7].

Pierwsze szpitale publiczne prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością pojawiły się w Polsce w roku 2000. Do 30 września 2010 roku takich prze-
kształceń było 105. Natężenie procesów prywatyzacyjnych w latach 2000-2010 było róż-
ne. Najwięcej przekształceń odnotowano w roku 2004 i latach 2008-2010 [Informacja 
o przekształceniach własnościowych …, 2010].

Formy kierowania oddziałem szpitalnym

Opisane wyżej przekształcenia szpitali związane z usamodzielnieniem zakładów 
opieki zdrowotnej, wprowadzeniem kontraktowania usług medycznych oraz stopniowym 
wprowadzaniem szpitali w formy spółek prawa handlowego wpływają na pozycję i wy-
magania stawiane medycznej kadrze zarządzającej. Przeprowadzane badania wskazują, 
że kierownicy zakładów opieki zdrowotnej z biernych administratorów przekształcają 
się w aktywnych przywódców, którzy wykorzystują profesjonalne narzędzia zarządzania 
[Austen-Tynda, Frączkiewicz-Wronka, 2009, s. 213].
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Opisywane zmiany wpływają również na sposób zarządzania oddziałem szpitalnym. 
Oddział szpitalny jest „komórką organizacyjną grupującą chorych objętych opieką jednej 
ze specjalności medycznych lub tym samym natężeniem opieki lekarskiej lub pielęgniar-
skiej”1. W Polsce jednak dominują oddziały tworzone dla danej specjalności [Fedorow-
ski, 2010, s. 25]. Oddziałem kieruje „ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem”2. 
Brakuje uregulowań prawnych precyzyjnie definiujących kierownika oddziału. Zdaniem 
prawników, kwestie te powinny być rozstrzygane na poziomie standardów tworzenia re-
gulaminów wewnątrzszpitalnych [Łuków, Wrześniewska-Wal, 2007, s. 49; Kubot, 2007, 
s. 32; Lewandowski, Ziopaja, s. 9].

Od ordynatorów oddziałów szpitalnych coraz częściej wymaga się zaangażowania 
w proces zarządzania szpitalem – współpracy przy konstruowaniu ofert, ścisłego realizo-
wania kontraktów, efektywnego zarządzania i liczenia kosztów. Dzięki temu kontrakto-
wanie usług i ich realizacja mają szanse przynieść pożądane efekty w postaci racjonalne-
go gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi na leczenie pacjentów [Striker, 
2007, s. 314].

Nie wszyscy z taką rolą ordynatora się zgadzają, uważając, że powinien on leczyć 
wedle najlepszej wiedzy, nie zważając na koszty. Wychodząc z założenia, że oddział szpi-
tala jest komórką działalności medycznej, stwierdza się, że nie jest konieczne, aby na 
poziomie oddziału koncentrować funkcje administracyjne i gospodarcze, a ordynator 
nie powinien ponosić odpowiedzialności za finansowy zakres funkcjonowania oddziału 
i efekty ekonomiczne decyzji medycznych. Takie stanowisko wzmacnia również określe-
nie w stosunku do ordynatorów wyłącznie wymagań w zakresie specjalistycznej wiedzy 
medycznej i doświadczenia zawodowego lekarza [Lewandowski, Ziopaja, s. 4, 9]. Jak 
podkreśla M. Kautsch [2010, s. 78], podejście do zarządzania w ochronie zdrowia bar-
dzo często opiera się na stwierdzeniu, że jest to sektor specyficzny, więc nie jest możliwe 
zastosowanie narzędzi zarządczych wykorzystywanych w innych sektorach gospodarki. 
Niskie zaangażowanie kierowników średniego szczebla w szpitalach w sprawy związa-
ne z zarządzaniem zauważa również M. Cygańska. Przeprowadzone przez nią badania 
wskazują, że w szpitalach wprowadzających budżety na oddziałach, medyczna kadra kie-
rownicza na szczeblu oddziału często nie przestrzega dyscypliny budżetowej, przyjętych 
harmonogramów i terminów. Autorka podkreśla szeroką autonomię pracy personelu 

1 Definicja przyjęta w par. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w spra-
wie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej [Dz.U. z 2006 r., nr 213, poz. 1568].
2 Definicja przyjęta w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 marca 
1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stano-
wisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 1999 r., nr 30, poz. 300.

zzl_2-2011_striker_m_105-119



110 Komunikaty z badań

medycznego, która przekłada się na inne niż medyczne obszary. W żadnym z badanych 
szpitali kadra medyczna nie ponosiła rzeczywistych konsekwencji nieuzasadnionego 
przekroczenia budżetów, charakterystyczny był niski stopień odpowiedzialności za reali-
zację zadań budżetowych [Cygańska, 2008, s. 82-84].

Przy analizie zmian w form kierowania oddziałem szpitalnym należy uwzględnić 
więc specyfikę pracowników zajmujących się udzielaniem świadczeń. Uznają oni przede 
wszystkim autorytet osób ze swojej grupy zawodowej, co powoduje, że funkcje kierow-
nicze mogą pełnić jedynie profesjonaliści medyczni. Praca kierownika oddziału charak-
teryzuje się dość dużą swobodą w planowaniu działania podległego personelu, dużym 
zakresem możliwości kierowania zachowaniami lekarzy. Szeroka autonomia w sferze 
leczenia chorych przysługująca ordynatorowi przenoszona jest na sferę zarządzania. Jed-
nocześnie zatrudnienie ordynatora cechuje się dużą stabilnością. Brak uwzględniania 
kwestii ekonomicznych spowodowany jest faktem, że uznanie w oczach innych przed-
stawicieli tej samej grupy zawodowej ma zdecydowanie większe znaczenie niż działania 
zmierzające do lepszego wykorzystania posiadanych środków [Kautsch, 2010, s. 80].

Na sposób kierowania oddziałem szpitalnym wpływa również coraz częstsze zatrud-
nianie lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych. W Polsce wzrasta liczba lekarzy 
pracujących na podstawie tego rodzaju umów, a maleje zatrudnienie na umowę o pracę 
(tab. 3).

Tabela 3. Liczba lekarzy w szpitalach ogólnych według form zatrudnienia w latach 
2007-2009

Rok Umowa o pracę Umowa cywilnoprawna Razem
2007 44 093 16 036 62 136
2008 42 963 20 590 65 561
2009 42 920 23 444 68 373

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia” 
z 2008, 2009, 2010, [http://www.csioz.gov.pl/publikacja.php?id=6]

Zwiększenie elastyczności zatrudnienia spowodowane jest prywatyzacją podmiotów 
sektora ochrony zdrowia oraz dążeniem do obniżania poziomu kosztów. Obserwowane 
jest również zjawisko pracy dla więcej niż jednego pracodawcy oraz emigracja lekarzy, 
co skutkuje niedoborem zwłaszcza lekarzy specjalistów [Austen, Frączkiewicz-Wronka, 
Majowska, 2008, s.19-20].

W sytuacji wysokich kosztów pracy, malejącej dostępności specjalistów oraz rosnącej 
grupy pracowników kontraktowych pojawia się konieczność zmiany podejścia do zatrud-
niania profesjonalistów medycznych. Szpitale nie powinny pozwalać sobie na utrzymywa-
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nie wysokiej klasy specjalistów, których czas pracy wykorzystywany jest w nieznacznym 
procencie, racjonalniejszym posunięciem jest zatrudnienie na stanowisku kierownika 
lekarza – organizatora, w miejsce doświadczonego specjalisty, który swój czas pracy po-
święci w całości leczeniu, a nie zarządzaniu [Strużyna, 2001, s. 260-261].

Z. Kubot [2007, s. 18-34] charakteryzuje dwa odmienne systemy kierowania od-
działami szpitalnymi: ordynatorskie i konsultanckie. W systemie ordynatorskim oddzia-
łem kieruje lekarz, który odpowiada za proces leczenia wszystkich pacjentów oddziału 
oraz sprawuje nadzór nad pracą podległych lekarzy (asystentów). Został on ukształto-
wany w latach sześćdziesiątych XX wieku, a zasadniczy wpływ na kształt rozwiązań or-
ganizatorskich miała instrukcja Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z 9 kwietnia 
1961 r. Instrukcja ta zawierała wzorcowe regulaminy pracy między innymi ordynatora 
oddziału. Zatrudnianie lekarzy na podstawie umów cywilnoprawnych i uprawnienia le-
karzy specjalistów w pewnym stopniu zmodyfikowały funkcjonujący układ kierowania 
oddziałem. Lekarz po zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego uzyskuje prawo 
do samodzielnego prowadzenia leczenia również w oddziałach szpitalnych [Lewandow-
ski, Ziopaja, s. 5].

W praktyce więc system ordynatorski może działać w trzech odmianach: tradycyjny 
system ordynatorski, system ordynatorski z lekarzami kontraktowymi i system quasi-or-
dynatorski [Kubot, 2007]. Charakterystyka tych odmian przedstawiona jest w tabeli 4.

Inaczej wygląda sposób zarządzania oddziałem w systemie konsultanckim. Różnice 
widoczne są zarówno w odniesieniu do roli i zadań kierownika oddziału – koordynatora, 
jak też do roli i zadań lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych na oddziale. W po-
równaniu do wcześniej scharakteryzowanych systemów ordynatorskich, podkreślane są 
następujące cechy systemu konsultanckiego: (1) odpowiedzialność za leczenie poszcze-
gólnych pacjentów ponosi nie jedna osoba (ordynator), lecz lekarze (konsultanci lub 
zespoły konsultantów), którym pacjent został przypisany, (2) na jednym oddziale jest 
kilku konsultantów i są oni względem siebie równorzędni, (3) kierownik oddziału ko-
ordynuje ich pracę, nie wpływa na proces leczenia i nie odpowiada za rozwój zawodowy 
konsultantów [Łuków, Wrześniewska-Wal, 2007, s. 43-46].

Wprowadzeniu systemu konsultanckiego może sprzyjać tworzenie oddziałów według 
stopnia natężenia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w miejsce tradycyjnych oddziałów 
wyodrębnianych według specjalności medycznej (oddział dermatologiczny, okulistyczny, 
kardiologiczny itp.). Przy wprowadzeniu takiej struktury w szpitalu funkcjonować będzie 
najwyżej pięć oddziałów: (1) oddział opieki intensywnej (dzisiejszy OIOM), (2) oddział 
opieki progresywnej (dzisiejsze oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego, uda-
rowego, i oddziały pooperacyjne), (3) oddział ostry (krótkoterminowe pobyty zarówno 
chirurgiczne, jak i internistyczne), (4) oddział opieki podostrej (wielospecjalistyczna re-
habilitacja – pobyty średnioterminowe), (5) odział opieki przewlekłej (oddziały opiekuń-
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czo-lecznicze i paliatywne). W takiej organizacji pracy szpitala wyodrębnionymi oddzia-
łami kierować powinien zespół złożony z trzech menedżerów: biznesowego, lekarskiego 
i pielęgniarskiego [Fedorowski, 2010, s. 25-27].

Ordynator i koordynator w praktyce przekształcanych szpitali

Przedmiotem pilotażowych badań, przeprowadzonych przez autorkę w styczniu i lu-
tym 2011 roku, był wpływ przekształceń publicznych szpitali na rolę i zadania kierownika 
oddziału. Dobór podmiotów miał charakter celowy. Starano się dotrzeć do szpitali, które 
mają różny „staż” funkcjonowania jako spółki prawa handlowego, a jednocześnie są po-
dobne pod względem innych cech, takich jak: wielkość, poziom referencyjny, lokalizacja, 
oddalenie od medycznych ośrodków akademickich. Ważna też była zgoda kierowników 

Tabela 4. Charakterystyka ordynatorskich systemów kierowania oddziałem 
szpitalnym

tradycyjny system ordynatorski system ordynatorski z lekarza-
mi kontraktowymi

system quasi-ordynatorski

Oddziałem kieruje ordyna- �
tor zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę

Ordynator jest bezpośred- �
nim zwierzchnikiem personelu 
zatrudnionego na oddziale 
(wydaje opinie o pracowni-
kach, wnioskuje w sprawie 
przyjmowania, zwalniania, 
awansowania i karania perso-
nelu)

Personel zatrudniony jest  �
na podstawie umów o pracę, 
ordynator wydaje pracowni-
kom polecenia służbowe

Ordynator ponosi całkowitą  �
odpowiedzialność za leczenie 
pacjentów, ma prawo wyboru 
metod leczenia, kwalifikuje na 
zabiegi operacyjne

Ordynator odpowiada za  �
sprawne funkcjonowanie 
oddziału pod względem 
lekarskim, administracyjnym 
i gospodarczym

Ordynator odpowiada za  �
rozwój zawodowy podległego 
personelu

Oddziałem kieruje ordyna- �
tor zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę

Lekarze zatrudnieni na od- �
dziale pracują w formie umów 
cywilnoprawnych, co formal-
nie ogranicza ich podległość 
służbową

Ordynator oddziałuje za  �
pomocą wskazówek, zaleceń 
ordynatorskich oraz wzajem-
nych uzgodnień

Faktyczna podległość leka- �
rza kontraktowego nie ulega 
większym zmianom

Lekarz ponosi odpowie- �
dzialność zawodową za podej-
mowane decyzje lecznicze

Doskonalenie zawodowe  �
jest obowiązkiem każdego 
lekarza, każdy ze specjalistów 
ma prawo szkolić młodszych 
lekarzy 

Oddziałem kieruje ordyna- �
tor, koordynator lub kierownik 
zatrudniony na podstawie 
umowy cywilnoprawnej.

Postanowienia dotyczące  �
zakresu obowiązków kierow-
nika oddziału (bez względu na 
jego nazwę) są podobne lub 
identyczne jak te dotyczące 
ordynatorów zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kubot, 2007
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szpitali na przeprowadzenie badań i udostępnienie niezbędnych informacji. W dalszej 
części artykułu dla określenia osoby, która pełni w szpitalu funkcję ordynatora lub inne-
go lekarza kierującego, będzie używane pojęcie kierownika oddziału bez względu na to, 
jak to stanowisko jest nazwane w konkretnym podmiocie.

Punktem wyjścia do przedstawienia zmian w zakresie ról i zadań kierowników od-
działów w badanych podmiotach był, scharakteryzowany w poprzedniej części artykułu, 
tradycyjny system ordynatorski. Otrzymane w trakcie badań informacje posłużyły do 
określenia, w jakim stopniu rzeczywisty system kierowania oddziałem w wybranych pod-
miotach odbiega od tego uregulowanego w latach sześćdziesiątych instrukcją ministerial-
ną. W badaniach skoncentrowano się na następujących zagadnieniach:

formy zatrudnienia kierowników oddziałów �
formy zatrudnienia pozostałych lekarzy pracujących na oddziałach �
zakresy obowiązków i odpowiedzialności kierowników oddziałów w obszarze lecze- �

nia pacjentów, rozwoju zawodowego lekarzy i wyników ekonomicznych oddziału.
Podstawowym narzędziem, wykorzystanym w badaniach, był wywiad swobodny 

z kierownikiem szpitala (prezesem zarządu spółki) lub jego zastępcą. Uzyskane tą drogą 
informacje uzupełniono analizą udostępnionych dokumentów badanych szpitali, takich 
jak: regulaminy porządkowe, statuty i zapisy umów zawieranych z kierownikami oddzia-
łów.

Ostatecznie do badania wybrano trzy spółki, które w dalszej części opracowania 
określane będą jako szpitale I, II, III. Wszystkie są zakładami prowadzonymi w formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kapitał zakładowy w całości należy do 
samorządu powiatowego. Obejmują swoją opieką pacjentów powiatów grodzkich o zbli-
żonej liczbie mieszkańców; głównym źródłem przychodów tych szpitali jest kontrakt 
z NFZ. Każdy z nich jest oddalony od uniwersytetu medycznego o co najmniej 70 km. 
Różny jest natomiast czas, w którym zostały przekształcone z samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Najwcześniej zmiana formy prawnej nastąpiła w szpitalu I, 
który był jednym z pierwszych w Polsce prowadzonych jako samorządowa spółka z o.o. 
Szpital II został przekształcony w połowie 2009 roku, a szpital III pod koniec 2010 
roku. Szczegółową charakterystykę badanych podmiotów przedstawia tabela 5, a formy 
zatrudniania lekarzy i kierowników oddziałów – tabela 6.
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Tabela 5. Charakterystyka badanych szpitali

Cecha Szpital I Szpital II Szpital III
Lokalizacja powiat – ok. 85 tys. 

mieszkańców
powiat – ok. 75 tys. 
mieszkańców

powiat – ok. 103 tys. 
mieszkańców

odległość od uniwer-
sytetu medycznego

ok. 100 km ok. 90 km ok. 70 km

liczba łóżek 289 204 371
liczba oddziałów 10 13 14
forma prawna spółka z o.o. spółka z o.o. spółka z o.o.
rok przekształcenia 2000 połowa 2009 koniec 2010

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Formy zatrudnienia lekarzy na oddziałach w badanych szpitalach

Szpital I Szpital II Szpital III
L. % L. % L. %

Lekarze (bez kierowników oddzia-
łów i bez lekarzy zatrudnionych 
wyłącznie na dyżury)

39 100 41 100 40 100

W tym lekarze zatrudnieni na 
umowę o pracę

30  77 12  29 25  63

Kierownicy oddziałów 10 100 13 100 14 100
W tym kierownicy zatrudnieni na 
umowę o pracę

 4  40  1   8  9 64

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań

W szpitalu I, który w formie spółki prawa handlowego funkcjonuje już jedenaście 
lat, dominującą formą zatrudnienia lekarzy na oddziałach szpitalnych w podstawowym 
czasie pracy oddziału (8-15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt) jest umo-
wa o pracę. W pozostałym czasie funkcjonowania szpitala lekarze mają dodatkowe umo-
wy na tzw. dyżury, które są zawierane w formie umów cywilnoprawnych. Jest również 
grupa osób, która pracuje wyłącznie na dyżurach (11 lekarzy). Wśród dziesięciu kierow-
ników oddziałów czterech zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę. Kierowni-
kiem oddziału jest ordynator bez względu na formę zatrudnienia osoby zajmującej to 
stanowisko. Według opinii prezesa zarządu szpitala I, zatrudnienie w formie umowy 
cywilnoprawnej nie jest narzucane przez szpital, a wynika z zaakceptowania tej formy 
przez obydwie strony: lekarza i szpital. Pomimo że umowy cywilnoprawne zawierane są 
na rok, zatrudnienie lekarzy charakteryzuje się taką samą stabilnością jak w przypadku 
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umów o pracę. Część osób zmienia formę zatrudnienia, pełniąc dalej podobne obowiąz-
ki. Tabela 7 zawiera informacje na temat czasu zawarcia umów cywilnoprawnych przez 
poszczególnych kierowników i ich stażu pracy na obecnym stanowisku bez względu na 
formę zatrudnienia.

Tabela 7. Charakterystyka umów cywilnoprawnych kierowników oddziałów 
w szpitalu I 

Kierownik Rok zawarcia umowy cywilnoprawnej
Staż pracy na obecnym stanowisku  
(w latach)

1 2001 10
2 2006  6
3 2007  6,5
4 2007  4
5 2008  7,5
6 2008  2,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań

Obowiązki kierowników oddziałów są określone w regulaminie porządkowym i in-
dywidualnych umowach. W praktyce forma zatrudnienia nie wpływa na zmianę roli 
i zadań ordynatora. Większość zapisów w regulaminie jest powieleniem przytaczanej 
wcześniej instrukcji z lat sześćdziesiątych. System kierowania oddziałem można nazwać 
ordynatorskim, chociaż są widoczne różnice w zależności od pory dnia. Kierownik od-
powiada za proces leczenia pacjentów w podstawowych godzinach pracy oddziału, w po-
zostałych godzinach pełną odpowiedzialność ponoszą „cywilnoprawni” lekarze dyżurni. 
W zakresie odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem eko-
nomicznym kierownicy uczestniczą w procesie konstruowania oferty dla NFZ, składają 
wnioski w sprawie zmiany zakresu umowy i wprowadzenia nowych usług, odpowiadają 
za realizację podpisanego z NFZ kontraktu. W szpitalu wprowadzony jest system do-
stępu do leków, które podzielone są na dwie zasadnicze grupy: leki dostępne „od ręki” 
i leki dostępne „za uzasadnieniem”. Za przestrzeganie dyscypliny gospodarki lekami 
odpowiadają nie ordynatorzy, a pielęgniarki oddziałowe. W tym roku rozpoczynają się 
rozmowy na temat powierzenia kierownikom oddziałów odpowiedzialności za niektóre 
grupy kosztów, do tej pory informacje o wyniku finansowym poszczególnych oddzia-
łów przekazywane były kierownikom nieregularnie i nie byli ono włączani w zarządzanie 
kosztami szpitala.

W szpitalu II przeważa zatrudnienie lekarzy w formie umów cywilnoprawnych 
(tab. 6). Takie rozwiązanie nie ma jednak związku z przekształceniem szpitala w spółkę, 
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bo proces odchodzenia od umów o pracę prowadzony był w okresie, kiedy szpital funk-
cjonował jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Analogicznie jak dla 
poprzedniego podmiotu, tabela 8 zawiera informacje na temat czasu zawarcia umowy 
cywilnoprawnej przez poszczególnych kierowników i ich stażu pracy na tym stanowisku 
bez względu na formę zatrudnienia. Z analizy danych wynika, że kolejne przekształcenia 
szpitala nie wpływają znacząco na zmiany na stanowiskach kierowników oddziałów, a za-
trudnienie charakteryzuje się dość wysoką stabilnością.

Tabela 8. Charakterystyka umów cywilnoprawnych kierowników oddziałów 
w szpitalu II 

Kierownik Rok zawarcia umowy cywilnoprawnej
Staż pracy na obecnym stanowisku 
(w latach)

1 2003 14
2 2004 12
3 2004 14
4 2004  7
5 2005  5
6 2005 20
7 2006  7
8 2009  2
9 2009 12

10 2009  2
11 2010  1
12 2010  1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań

Prawie wszyscy kierownicy (z wyjątkiem jednej osoby) zatrudnieni są na stanowisku 
koordynatora, ale system zarządzania oddziałem nie ma formy konsultacyjnej. W umo-
wach o świadczenie usług medycznych i kierowanie oddziałem pozostały tradycyjne zapi-
sy o zadaniach i roli kierownika oddziału. W opinii dyrektora zmiana formy zatrudnienia 
nie zmieniła faktycznych relacji pomiędzy lekarzem a koordynatorem i w szpitalu funk-
cjonuje system ordynatorski bez formalnych ordynatorów.

Szpital III jako spółka prawa handlowego działa dopiero dwa miesiące i większość 
obecnych rozwiązań w zakresie kierowania oddziałami pochodzi z okresu, kiedy szpital 
był samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W szpitalu funkcjonują dwa 
rodzaje podpisywanych umów z lekarzami: umowa o pracę i umowa cywilnoprawna. Na 
podstawie umowy o pracę pracuje ponad połowa zatrudnionych lekarzy (63%) i ponad 
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połowa kierowników oddziałów (64%). Jeżeli osoba ma podpisaną umowę o pracę, nie 
jest zatrudniana na tzw. dyżury w formie umowy cywilnoprawnej. Kierownicy oddziałów 
pracujący na podstawie umowy o pracę nazywani są ordynatorami, a ci, którzy mają pod-
pisane umowy cywilnoprawne, koordynatorami. Również w tym szpitalu różna nazwa 
stanowiska kierownika oddziału nie świadczy o różnicach w zadaniach. Według nowe-
go prezesa spółki, nazewnictwo powinno zostać ujednolicone, bo zakresy obowiązków 
pełnionych przez ordynatorów i koordynatorów są zbliżone. W porównaniu do trady-
cyjnego systemu ordynatorskiego, w szpitalu III zmniejszony jest zakres wyłącznej odpo-
wiedzialności kierownika oddziału za leczenie pacjentów. Lekarze posiadający stopień 
specjalisty są samodzielni w podejmowanych decyzjach medycznych, kierownik nato-
miast odpowiada za ostateczne rozpoznanie medyczne i można mówić o tzw. podległości 
„fachowej” specjalistów. Kierownicy oddziałów nadzorują (tak jak w tradycyjnym syste-
mie ordynatorskim) rozwój zawodowy pracujących lekarzy. W zakresie wyników eko-
nomicznych oddziału kierownicy odpowiadają za realizację kontraktu z NFZ. Zdaniem 
prezesa szpitala III, wprowadzenie systemu konsultacyjnego, a tym bardziej organizo-
wanie oddziałów nie według specjalności medycznej, a intensywności wymaganej opieki 
medycznej, nie jest możliwe w obecnych warunkach funkcjonowania szpitali. Wynika to 
z niewystarczającej liczby specjalistów, a przede wszystkim z tego, że system ordynatorski 
jest mocno wpisany w kulturę organizacyjną szpitali.

Podsumowanie

W świetle uzyskanych wyników można stwierdzić, że w badanych szpitalach prze-
kształcenie w spółkę prawa handlowego nie wpłynęło na zmianę ról i zadań kierowników 
oddziałów. Są oni nazywani ordynatorami lub koordynatorami, pracują na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ale system kierowania oddziałem ma cha-
rakter ordynatorski. W dokumentach i praktyce wyraźny jest w dalszym ciągu wpływ 
rozwiązań z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Zadania kierowników koncentrują się 
na sferze medycznej i nadzorze nad rozwojem zawodowym podległych lekarzy. W dość 
ograniczonym stopniu włączani są oni w proces zarządzania i podejmowania decyzji 
w sferze ekonomicznej. Stosowane rozwiązania są podobne w szpitalu, który funkcjo-
nuje jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ponad dziesięć lat, dwa lata, czy dwa 
miesiące. Z informacji uzyskanych podczas wywiadów nie wynika również, żeby były 
planowane zmiany w tym zakresie.

Trzeba jednak podkreślić, że przeprowadzone badania mają charakter pilotażowy 
i nie mogą stanowić podstawy do uogólnienia wniosków na działania podejmowane 
w innych przekształcanych szpitalach. Tym bardziej że pomimo stosowanej przez ba-
dane podmioty nazwy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, wszystkie były spółkami 
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samorządowymi i nie straciły swojego publicznego charakteru. Istnieje zatem potrzeba 
rozszerzenia badań na szpitale, w których samorząd nie posiada większości udziałów 
oraz skierowania pytań o rolę i zadania kierowników oddziałów nie tylko do prezesów 
i dyrektorów, ale samych lekarzy i pielęgniarek oddziałowych, których funkcjonowanie 
jest ściśle związane z wprowadzanymi zmianami.

Literatura

Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Majowska M., (2008) Odpływ profesjonalistów medycznych – 
postulowane narzędzia jego ograniczenia, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
Austen-Tynda A., Frączkiewicz-Wronka A.(2009), Zwiększenie skuteczności działań jednostki 
ochrony zdrowia jako konsekwencja świadomego przywództwa – raport z badań, [w:] Austen-Tynda 
A., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia: idee i instrumenty, Wolters 
Kluwer Polska – ABC, Warszawa.
Cygańska M. (2008), Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych – wyni-
ki badan empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2.
Fedorowski J.J. (2010), Oddział zamknięty, „Menedżer Zdrowia”, nr 7.
Kautsch M. (2010) Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, [w:] Kautsch M. (red.), 
Zarządzanie w opiece zdrowotnej: nowe wyzwania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Kubot Z. (2007), Ordynatorskie i nieordynatorskie systemy prowadzenia oddziałów szpitalnych, 
„Prawo i Medycyna”, nr 1.
Lewandowski J., Ziopaja M., Status ordynatora, [www.nil.org.pl/res/img/img/nil/gazeta/komunika-
ty/status%20ordynatoraa.doc], 02.02.2011.
Łuków P., Wrześniewska-Wal I. (2007), Ordynator a konsultant: możliwość zmian w polskiej służbie 
zdrowia, „Prawo i Medycyna”, nr 1.
NIK,(1999), Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych 
zoz, nr ewid.184/1999/P/1998/129/DZK, Warszawa.
Striker M. (2007), Decentralizacja zarządzania jako sposób restrukturyzacji publicznych szpitali w Pol-
sce, [w:] Pocztowski A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa.
Strużyna J. (2001), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji służby zdrowia, 
[w:] Frączkiewicz-Wronka A.(red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia: narzędzia pracy menedżera, 
Wydawnictwo Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Katowice.
„Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia” 2008, 2009, 2010, [www.csioz.gov.pl/publikacja.
php?id=6, 02.02.2011].
Informacja o przekształceniach własnościowych w sektorze ochrony zdrowia, przeprowadzonych 
decyzją jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2010(wrzesień), (2010), Ministerstwo 
Zdrowia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Warszawa, [www.mz.gov.pl/wwwfiles/
ma_struktura/docs/przekszt_szpitale_02122010.pdf, 02.02.2011].
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. Dz.U. z 2006 r., nr 213, poz. 1568 z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifi-
kacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 1999 r., nr 30, poz. 300 z późn. zm.

zzl_2-2011_striker_m_105-119
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Head Doctor or Coordinator: Transformations in Public Hos-
pitals and the Roles and Tasks of the Ward Manager

Summary
The objective of this article is to determine if a change in the form of functioning of 
a hospital, from an independent health care unit into a commercial company, has any 
impact on the approach to managing wards, and especially the roles and tasks of head 
doctors. This article primarily presents the main processes of organizational and owner-
ship transformation of public hospitals in Poland as well as forms of hospital ward man-
agement, with stress on “ward head” and “consultant” systems as described in topical 
literature, and the presentation of the results of pilot studies conducted at three public 
hospitals transformed into companies.

Małgorzata  Str iker – doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, 
adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze związane są z zarządzaniem w ochronie 
zdrowia, zarządzaniem zasobami ludzkimi i controllingiem personalnym. Jest autorką 
publikacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
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