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Wprowadzenie

W obliczu wzrastającej konkurencji w sektorze ochrony zdrowia organizacje w nim 
funkcjonujące zmuszone są do szukania nowych możliwości rozwoju, zwłaszcza w od-
niesieniu do rosnących oczekiwań względem jakości dostarczanych usług oraz efek-
tywności wykorzystania powierzanych środków, szczególnie środków publicznych, 
o które organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne podmioty lecznicze, zabie-
gają na rynku wewnętrznym. Jak zauważyli S. Sharma i H. Vredenburg, w warunkach 
wzmożonej konkurencji i szybkich zmian w danym segmencie rynku skutecznym 
rozwiązaniem mogą być strategie oparte na zasobach [23]. Prowadzi to do wniosku, 
iż w zarządzaniu publicznymi placówkami ochrony zdrowia zasadne może stać się 
wykorzystanie podejścia zasobowego (Resource-Based View of the Firm – RBV), które 
skupia uwagę zarządzających na ocenie potencjału strategicznego zasobów będących 
w posiadaniu organizacji bądź udostępnianych organizacji za pośrednictwem inte-
resariuszy i na ich bazie budowanie strategii organizacji. Mimo że niniejsza praca 
skupia się głównie na orientacji zasobowej wskazywanej w teorii zarządzania stra-
tegicznego jako istotnej dla osiągania rezultatów w turbulentnym otoczeniu przez 
organizacje prywatne, intencją autorów jest próba pokazania, że jej dotychczasowe 
reasumpcje są przydatne również dla praktyki funkcjonowania organizacji publicz-
nych i wzbogacają teorię zarządzania publicznego. Celem niniejszego artykułu jest 
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zbadanie na podstawie przeglądu literatury zasadności wykorzystania koncepcji za-
sobowej do pragmatyki zarządzania publicznymi podmiotami leczniczymi.

1. Specyfika otoczenia szpitali publicznych

Podmioty lecznicze jako systemy otwarte funkcjonują w powiązaniu z otocze-
niem. Między organizacją a otoczeniem zachodzi wzajemne oddziaływanie, przy 
czym przyjmuje się, że siła oddziaływania otoczenia na organizację jest znacznie 
większa niż organizacji na otoczenie. Teoria oraz praktyka zarządzania wyraźnie 
wskazują na konieczność właściwej diagnozy otoczenia jako niezbędnego elementu 
budowania strategii organizacji, choć samo pojęcie otoczenia i jego składowe mogą 
być różnie rozpatrywane. Diagnoza otoczenia jest warunkiem koniecznym dla sku-
tecznego budowania strategii organizacji, przy czym należy zauważyć, iż w obliczu 
narastającej złożoności i dynamiki otoczenia podmiotów leczniczych jest to zadanie 
coraz trudniejsze, a wnioski płynące z analizy coraz mniej pewne.

W literaturze przedmiotu brak jednoznacznej definicji terminu „otoczenie or-
ganizacji publicznych”, co wynika z niemożności obiektywnego określenia kon-
kretnych jego granic. Według M. Bednarczyk na otoczenie organizacji składa się 
wszystko to:
1) co nie należy do niej samej, a posiada wymiar czasoprzestrzenny;
2) co wywiera lub może wywierać na nią wpływ;
3) na co organizacja oddziałuje obecnie lub będzie oddziaływać w przyszłości 

[2, s. 68].
P. M. Ginter, L. M. Swayne i W. J. Duncan [12, s. 66] wyróżnili w otoczeniu placó-

wek ochrony zdrowia trzy główne składowe otoczenia zewnętrznego, które wpływają 
na organizację oraz między którymi zachodzą sprzężenia zwrotne:
1. otoczenie dalsze, na które organizacja nie ma wpływu, ale które w sposób po-

średni wpływa na funkcjonowanie placówek medycznych przez kształtowanie 
uwarunkowań makrośrodowiskowych (ekonomicznych, politycznych, prawnych 
czy technologicznych) – instytucje rządowe, przedsiębiorstwa, instytucje eduka-
cyjne, instytucje religijne, organizacje badawcze, osoby fizyczne, konsumenci.

2. otoczenie opieki zdrowotnej – organizacje tworzące system opieki zdrowotnej 
– organizacje planujące, rejestracyjne, placówki podstawowej opieki zdrowotnej, 
dostawy zasobów dla świadczeniodawców, przedstawiciele świadczeniodawców, 
osoby indywidualne/pacjenci.

3. obszar świadczenia usług – czynniki najsilniej wpływające na organizację – kon-
kurenci, agencje rządowe, organizacje biznesowe, organizacje non profit, pozo-
stałe organizacje lokalne, osoby fizyczne/konsumenci, a także uwarunkowania 
demograficzne, psychograficzne i stan zdrowia.
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Praktyka zarządzania wskazuje, iż zasadniczo każdy aspekt otoczenia, wpływając 
na organizację, zaburza stabilność jej funkcjonowania.

Szpitale, czyli podmioty lecznicze, to głównie organizacje publiczne, dlatego na-
leży wskazać na istotne różnice, jakie zachodzą między otoczeniem organizacji pu-
blicznych a prywatnych [10, s. 216–217]:

 � brak rynków ekonomicznych i poleganie na zasobach finansowych dostarczanych 
przez rząd, co oznacza obniżenie motywacji do podwyższania efektywności ekono-
micznej oraz zdolności do racjonalnego rozmieszczenia zasobów według wyraź-
nych wskaźników i jednoznacznych informacji (np.: ceny, zyski, udział w rynku);

 � monopolistyczna pozycja rządu, który jest prawie wyłącznym dostawcą pewnych 
usług, co w połączeniu z silnymi prawnymi ograniczeniami działania menedżerów 
sektora publicznego powoduje niski poziom autonomii podejmowania decyzji;

 � intensywnie oddziałujące, złożone otoczenie polityczne, które oznacza koniecz-
ność poszukiwania poparcia różnorodnych interesariuszy, działań nastawionych 
na kształtowanie opinii publicznej czy też wpływanie na grupy interesu, przez po-
lityczne przetargi, lobbing, aby pozyskać zasoby i legitymizację działania.
Nieustające zmiany sprawiają, że placówki ochrony zdrowia funkcjonują w śro-

dowisku niespokojnym i pełnym zagrożeń. Ocena otoczenia podmiotów leczni-
czych z wykorzystaniem dwóch parametrów najczęściej pojawiających się w litera-
turze – nieprzewidywalności zmian i złożoności otoczenia – wskazuje, iż otoczenie 
podmiotów leczniczych jest otoczeniem turbulentnym, to znaczy cechuje je wysoki 
stopień nieprzewidywalności zmian oraz wysoki stopień złożoności [7, s. 46; 14; 25].

Na wysoki stopień nieprzewidywalności wpływ ma wielość czynników generują-
cych zmiany w otoczeniu organizacji, w tym zwłaszcza wskazane już upolitycznienie 
otoczenia publicznych placówek zdrowia, co skutkuje nieprzewidywalnością zmian 
zarówno w systemie ochrony zdrowia postrzeganym jako całość, jak i w poszczegól-
nych placówkach. Dodatkowo w otoczeniu podmiotów leczniczych zmiany genero-
wane są także przez [12, s. 69–71]:

 � czynniki technologiczne rozumiane jako rewolucja w obszarze technologii me-
dycznych;

 � czynniki społeczne, których emanacją są – z jednej strony – wzrastające oczeki-
wania społeczne w zakresie dostępności i jakości opieki zdrowotnej a nasilony 
proces starzenia się społeczeństwa – z drugiej;

 � czynniki ekonomiczne, głównie procesy globalizacyjne, którym towarzyszy gwał-
towny wzrost konkurencji na rynku usług medycznych oraz presja na obniżenie 
kosztów działalności.
Złożoność otoczenia podmiotów leczniczych wynika z dużej liczby podmiotów 

bezpośrednio lub pośrednio wpływających na działalność organizacji. Badania obej-
mujące m.in. identyfikację interesariuszy podmiotów leczniczych, prowadzone przez 
Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
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w Katowicach, wskazały 37 interesariuszy publicznych podmiotów leczniczych (ze-
wnętrznych i wewnętrznych), co świadczy o wysokim stopniu złożoności otocze-
nia organizacji, i tym samym konieczności radzenia sobie z wpływem wywieranym 
przez poszczególnych interesariuszy, których oczekiwania względem organizacji 
częstokroć wzajemnie się wykluczają [10, s. 235]. Przy czym wzrastająca turbulencja 
otoczenia rodzi niebezpieczeństwo mylnej interpretacji przez zarządzających ocze-
kiwań i siły poszczególnych interesariuszy, a także pozwala na zwiększanie władzy 
nad organizacją niektórym grupom [15; 25]. Tym samym turbulentność otoczenia 
zmusza publiczne podmioty lecznicze do efektywnego zarządzania zmianą i stawa-
nia się „mistrzami odnowy” w dynamicznym środowisku, aby sprostać oczekiwa-
niom społeczeństwa [12, s. 6].

Literatura z zakresu zarządzania jako jedną z możliwych recept na rosnącą turbu-
lencję otoczenia wskazuje podejście zasobowe – Resource-Based View, które źródeł 
sukcesu organizacji poszukuje w jej wnętrzu, a dokładnie w wartościowych, rzadkich 
oraz trudnoimitowalnych zasobach, które pozwalają na osiągnięcie trwałej przewagi 
konkurencyjnej [1]. Rozwój szkoły zasobów ma ścisły związek z narastającą turbu-
lencją otoczenia, gdyż w kontekście jego nieprzewidywalności właśnie zasoby i kom-
petencje stanowią bardziej stabilną bazę generowania strategii [13].

Podejście zasobowe jest szczególnie dowartościowane w pracach R. Krupskiego, 
gdyż jest ono podstawą budowania elastycznych strategii, pozwalających na szybkie 
dostosowywanie się do dynamicznych zmian otoczenia i wyszukiwanie w nim oka-
zji, co jest kluczową kompetencją w obliczu narastającej turbulencji otoczenia [18, 
s. 131–141; 19]. W pracy M. Bratnickiego [4, s. 74] wskazuje się na zasoby jako szcze-
gólnie istotne w warunkach rosnącej nieprzewidywalności otoczenia, szczególnie 
podkreślając rolę zarządzania wiedzą. A. Koźmiński podkreśla znaczenie zasobów 
w warunkach „uogólnionej niepewności”, czyli nieprzewidywalności zewnętrznego 
i wewnętrznego otoczenia organizacji [17]. Organizacja powinna dążyć do potencjali-
zacji, czyli nagromadzenia potencjału, zdolności do działania w nieprzewidywalnych 
sytuacjach, a to umożliwiają rezerwy wolnych zasobów, zwłaszcza niematerialnych 
[17, s. 92]. Także w literaturze anglojęzycznej podejście zasobowe pojawia się jako 
odpowiedź na rosnącą dynamikę otoczenia (tabela 1).

Jak wskazano już wcześniej, otoczenie organizacji publicznych cechuje turbu-
lentność, co utrudnia proces zarządzania, podejmowania decyzji, a tym samym ne-
gatywnie oddziałuje na wyniki organizacji [3], dlatego w ocenie autorek właściwym 
wydaje się szersze wykorzystanie podejścia zasobowego w zarządzaniu publicznymi 
podmiotami leczniczymi.



ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 5 / 2013 (158) 153

Zastosowanie koncepcji RBV do pragmatyki funkcjonowania szpitali publicznych

Tabela 1.  Wybrane publikacje odnoszące się do zarządzania w turbulentnym 
otoczeniu

Publikacja Główne ustalenia

Waterhouse M. F., Managing effectively 
in turbulent environments, “Journal of 
Strategic Change” 1992, Vol. 1.

Menedżer, lider to nie tylko przełożony, kontroler, 
ale w turbulentnym otoczeniu powinien pełnić 
także funkcję ogrodnika, czyli dbać i rozwijać zasoby 
organizacji, głównie zasoby ludzkie. Dodatkowo 
w turbulentnym otoczeniu w procesie planowania 
strategicznego powinno kłaść się większy nacisk 
na zaangażowanie interesariuszy, relacje z nimi.

Dreyer B., Grønhaug K., Uncertainty, 
flexibility, and sustained competitive 
advantage, “Journal of Business Research” 
2004, Vol. 57.

W warunkach niepewności i turbulencji otoczenia 
organizacje powinny dążyć do zwiększania swojej 
elastyczności, czyli umiejętności szybkiej reakcji 
na pojawiające się w otoczeniu wyzwania. Tym 
samym elastyczność organizacji można traktować jako 
jej strategiczny zasób.

Fredericks E., Infusing flexibility into business-
to-business firms: A contingency theory 
and resource-based view perspective and 
practical implications, “Industrial Marketing 
Management” 2005.

Odpowiedzią organizacji na rosnącą dynamikę 
otoczenia powinno być zwiększenie elastyczności 
strategicznej organizacji, której podstawą jest 
implementacja podejścia zasobowego, czyli 
koncentracja na zasobach organizacji w celu szybkiej 
reakcji na zachodzące zmiany i pojawiające się okazje.

Pettus M. L., Kor Y. Y., Mahoney J. T., A Theory 
of Change in Turbulent Environments: 
The Sequencing of Dynamic Capabilities 
Following Industry Deregulation, 2007, 
www.business.uiuc.edu/Working_
Papers/papers/07−0100.pdf

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 
organizacje powinny budować strategiczne 
kompetencje, w tym głównie elastyczność 
strategiczną zasobów, co pozwala dostosować się do 
szybkich zmian.

Lev S., Fiegenbaum A., Shoham A., Managing 
absorptive capacity stocks to improve 
performance: Empirical evidence from the 
turbulent environment of Israeli hospitals, 
“Journal of Business Research” 2008, Vol. 61.

W turbulentnym otoczeniu najważniejszym zasobem 
organizacji staje się wiedza oraz umiejętność jej 
absorpcji. Przy czym turbulencja otoczenia daje 
organizacji możliwość przekształcenia potencjalnych 
zdolności absorpcyjnych w realne, poprawiając wyniki 
organizacji.

Perrott B. E., Managing strategy in turbulent 
environments, “Journal of General 
Management” 2008, Vol. 33, No. 3.

W turbulentnym otoczeniu koniecznością staje się 
rozwój kompetencji w zakresie budowania strategii 
(w tym analizy otoczenia), co pozwoli na lepsze 
zarządzanie i dostosowanie do zmian.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z baz publikacji naukowych: EBSCO, Emerald Mana-
gement Plus, Science Direct.
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2. Podejście zasobowe w organizacji publicznej

Szczególne znaczenie dla rozwoju nurtu zasobowego przypisuje się pracy E. Pen-
rose, wydanej w 1959 roku, pt. The Theory of the Growth of the Firm, w której orga-
nizację traktuje się jako wiązkę zasobów świadczących usługi na rzecz określonego 
celu organizacji. Stworzyła ona podwaliny pod rozwijającą się od lat 80 XX wieku 
koncepcję zasobową, za twórcę której uważany jest J. Barney [1; 24, s. 437].

Podejście zasobowe ma ugruntowaną pozycję w teorii zarządzania strategicznego, 
jednakże nie poświęca się mu wiele miejsca w obszarze strategicznego zarządzania 
organizacją publiczną. Wynika to z faktu, iż szkoła zasobowa skupia się na zasobach, 
czyli wsadzie do systemu, który zasadniczo jest taki sam zarówno w organizacjach 
publicznych, jak i prywatnych, zaś w zarządzaniu publicznym główna uwaga skupiona 
jest na wynikach organizacji, które są zasadniczo różne dla organizacji publicznych 
i prywatnych [16]. Trudno zgodzić się jednak z takim podejściem, gdyż sprowadza 
ono RBV jedynie do analizy zasobów, pomijając najistotniejszą kwestię, a miano-
wicie, że zasoby uznane na strategiczne z założenia mogą się przekładać na wyższe 
wyniki organizacji publicznych. Rozszerzenie teorii zasobowej na organizacje pu-
bliczne przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Rozszerzenie teorii zasobowej firmy (RBV) na organizacje publiczne

Założenia Organizacje prywatne Organizacje publiczne

Identyfikacja 
zasobów

Posiadane lub kontrolowane 
przez osoby indywidualne bądź 
grupy, które działają dobrowolnie 
w warunkach rynkowych

Posiadane przez władze bądź inne 
organizacje publiczne, które mają 
prawnie usankcjonowaną możliwość 
używania środków przymusu w celu 
nabycia bądź wykorzystania zasobu

Kryteria oceny 
strategicznego 
znaczenia zasobów 
(wg Barney 1991) 

Przydatne do oceny źródeł przewagi 
konkurencyjnej, definiowanej jako 
osiąganie lepszych wyników niż 
rywale

Przydatne do analizy rozlokowania 
uprawnień decyzyjnych między 
organizacje publiczne; ustalanie 
granic wzrostu organizacji

1. Wartość

Zasoby powinny być ulokowane 
w komercyjnie wartościowy proces 
tak, aby przyniosły zwrot w wymiarze 
finansowym

Zasoby powinny być ulokowane 
w publicznie wartościowy proces, 
którego ostateczna wartość 
rozstrzygana jest przez wybory 
(reelekcja) 

2. Rzadkość
Zasoby muszą być ograniczone 
zwłaszcza dla konkurentów dążących 
do uzyskania renty z zasobów

Zasoby muszą być ograniczone 
zwłaszcza dla organizacji, które 
starają się świadczyć analogiczne 
usługi
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3. Imitowalność
Zasoby muszą być trudne do 
naśladowania zarówno przez proces 
ich budowy, jak i nabycie na rynku

Zasoby muszą być trudne do 
naśladowania zarówno przez proces 
ich budowy, jak i możliwości nabycia 
na zasadach rynkowych bądź za 
pośrednictwem środków przymusu

4. Brak substytutów
Zasoby nie mogą podlegać procesowi 
„budowania wokół” bądź całkowitej 
substytucji

Zasoby nie mogą podlegać procesowi 
„budowania wokół” bądź całkowitej 
substytucji

Kryteria oceny 
trwałości przewagi 
organizacji

Przydatne do określenia, czy 
przewaga konkurencyjna będzie się 
utrzymywała w czasie

Przydatne do określenia, czy 
organizacja będzie się utrzymywała 
w czasie

1. Niemobilność

W powiązaniu do rzadkości – zasoby 
powinny być jednoznacznie 
powiązane z organizacją, by dawać 
jej trwałą przewagę

Zasoby powinny być identyfikowane 
i jednoznacznie powiązane 
z organizacją, aby potwierdzać 
trwałość przewagi

2. Imitowalność Jak wyżej Jak wyżej

3. Substytucyjność Jak wyżej Jak wyżej

4. Trwałość zasobu
Zasoby muszą zostać utrzymane 
w celu tworzenia długotrwałej 
przewagi konkurencyjnej

Zasoby musza zostać utrzymane 
w celu stworzenia fundamentów dla
długotrwałego funkcjonowania

Kryteria oceny stopnia przechwytywania wartości przez organizacje

1. Komplementarność

Kombinacja posiadanych przez 
organizację różnorodnych aktywów 
pozwala na osiągnięcie celów 
organizacji

Kombinacja posiadanych zasobów 
pozwala organizacji osiągnąć 
mandat, zrealizować misje i cele

2. Prawa własności

Zdolność kontrolowania zasobów 
przez organizację w celu wykluczenia 
pozostałych z korzyści osiąganych 
dzięki zasobom

Zdolność kontroli zasobów przez 
organizację w celu zachowania 
zasobów służących realizacji misji 
i celów

3. Zarządzanie

Zdolność organizacji do 
wykorzystywania zasobów 
efektywniej i skuteczniej niż 
konkurencji

Zdolność organizacji do 
wykorzystywania zasobów 
efektywniej i skuteczniej niż 
pretendenci do pozycji organizacji

4. Zakorzenienie

Sposób, w jaki organizacja buduje 
klastry działań i komplementarnych 
zasobów wokół strategicznych 
zasobów

Sposób, w jaki organizacja buduje 
klastry działań i komplementarnych 
zasobów wokół strategicznych 
zasobów

Źródło: [16, s. 42].

Zasadniczo koncepcja zasobowa w warunkach działania organizacji publicznych 
nie różni się co do głównych założeń od ustaleń odnoszących się do sektora prywat-
nego. Podkreśla się jednak, że organizacje publiczne mają możliwość pozyskania za-
sobów także przy wykorzystaniu środków przymusu, zaś konkurencja między nimi 
w większym stopniu koncentruje się na zdobyciu przewagi konkurencyjnej w obszarze 
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efektywnego wykorzystania zasobów, i w efekcie pozyskania większej puli ograni-
czonych środków publicznych [20].

Identyfikowanie, wykorzystywanie oraz rozwijanie wartościowych, rzadkich, nie-
imitowalnych zasobów organizacji publicznych pozwoli na skuteczniejszą realizację 
ich celów, przy czym należy zaznaczyć, iż nadrzędnym celem organizacji publicz-
nych jest tworzenie wartości publicznej przez wypełnianie misji organizacji i reali-
zowanie mandatu wyborczego, zatem tworzenia wartości dla interesariuszy [11; 20].

Zarządzanie organizacją publiczną jest nierozerwalnie związane z koncepcją in-
teresariuszy, ponieważ kluczem do sukcesu organizacji publicznych jest zidentyfi-
kowanie i wzmacnianie zdolności strategicznej do tworzenia maksymalnej wartości 
dla głównych zainteresowanych stron przy założeniu rozsądnych kosztów, co w do-
bie ograniczania zasobów przeznaczanych na zaspokajanie potrzeb publicznych, ro-
snących oczekiwaniach społecznych, szerzącego się sceptycyzmu wobec instytucji 
publicznych oraz presji na realizowanie usług publicznych na poziomie zadawala-
jącym dla interesariuszy staje się dla menedżerów organizacji publicznych trudnym 
zadaniem [6; 11]. Bez stałego zwracania uwagi na  jakość i użyteczność swoich 
zasobów organizacje publiczne nie są w stanie realizować swoich celów, kreować 
wartości publicznej i w sposób efektywny reagować na zmiany pojawiające się 
w otoczeniu [11].

Skupienie na interesariuszach jest istotne w całym procesie zarządzania strategicz-
nego, ponieważ „sukces” dla organizacji publicznych – a na pewno przetrwanie – za-
leży od usatysfakcjonowania kluczowych interesariuszy zgodnie z ich rozumieniem 
wartości. Jak twierdzi H. Rainer, organizacje publiczne rodzą się i żyją z zaspokaja-
nia interesów, oraz mają wystarczający wpływ, by otrzymać polityczną legitymizację 
i środki na działania, które z tego pochodzą [21, s. 38.]. Jeżeli kluczowi interesariusze 
nie są zadowoleni, przynajmniej w minimalnym stopniu, zgodnie z ich kryteriami 
satysfakcji, naturalnym będzie fakt ograniczenia budżetu, tym samym i działań, co 
oznacza również, że część pracowników straci pracę, a nowe inicjatywy nie zostaną 
podjęte. Powyższe rozważania uzasadniają wykorzystanie podejścia zasobowego do 
zarządzania organizacją publiczną, co proponują także J. Bryson, F. Acermann oraz 
C. Eden, którzy twierdzą, iż podstawą budowania strategii organizacji publicznej 
powinno być rozpoznanie oczekiwań jej interesariuszy oraz identyfikacja, jakie za-
soby organizacja powinna budować i wzmacniać, aby wytworzyć dla interesariusza 
jak największą wartość [5].

Podejście zasobowe oraz koncepcja interesariuszy znalazły także zastosowa-
nie w proponowanym przez V. Eiriza, N. Barbosa oraz J. Figueiredo modelu oceny 
konkurencyjności szpitali publicznych [9]. Proponowane ramy oceny zawierają się 
w trzech obszarach: organizacji, zachowań strategicznych oraz wyników.

Wymienieni autorzy w analizie obszaru organizacji proponują zwrócić uwagę 
na zasoby, jakimi dysponuje organizacja zgodnie z duchem podejścia zasobowego. 
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Wskazują oni także, iż kluczem dla zrozumienia znaczenia danego zasobu dla prze-
wagi konkurencyjnej szpitala jest ocena jego zasobów pod kątem takich atrybutów, 
jak: elastyczność, unikalność oraz przyczynowa dwuznaczność.

Tabela 3. Model oceny konkurencyjności szpitali publicznych

Konkurencyjność

Organizacja Zachowania strategiczne Wyniki

Forma własności
Złożoność organizacyjna
Zasoby

Relacje z interesariuszami
Zakres świadczonych usług
Powiązania między szpitalami

Wskaźniki oceny
Efektywność i skuteczność
Benchmarking

Źródło: [9, s. 437–448].

3.  Orientacja strategiczna organizacji publicznych 
– wybrane problemy badawcze

Turbulentność otoczenia jest jednym z wyzwań zarządzania organizacją publiczną, 
szczególnie w sektorze ochrony zdrowia, gdzie nowe uregulowania prawne i realia 
rynkowe komplikują proces budowania efektywnej strategii, która pozwoliłaby na za-
spokojenie oczekiwań kluczowych dla organizacji interesariuszy. Literatura przed-
miotu wskazuje, że w warunkach turbulencji otoczenia jest zasadne stosowanie po-
dejścia zasobowego jako podstawy budowania strategii organizacji. Zatem rodzi się 
pytanie: czy podejście zasobowe (RBV) jest dominujące w podmiotach leczniczych 
i jakie są jego konsekwencje dla osiągania zadanych rezultatów działania, efektywności 
organizacji? Przy czym należy podkreślić, iż efektywność działania publicznych pod-
miotów leczniczych nie może być definiowana tylko w kategoriach finansowych, co 
jest konsekwencją społecznego charakteru realizowanych przez nie usług publicznych.

Dotychczasowe badania koncepcji zasobowej w organizacji publicznej odnosiły 
się głównie do możliwości wykorzystania konkretnego zasobu w działalności orga-
nizacji (tabela 4) apriorycznie, zakładając, iż organizacja przyjmuje filozofię podej-
ścia zasobowego.

W literaturze z zakresu zarządzania organizacją publiczną brak jest badań iden-
tyfikujących reprezentowaną przez organizację orientację strategiczną i jej wpływ 
na osiągane przez nią wyniki. Dlatego zasadnym wydaje się dążenie do uzupełnienia 
wskazanych braków, wykorzystując do tego pośrednie narzędzia określania orien-
tacji strategicznej organizacji wypracowane w odniesieniu do organizacji prywat-
nych, co daje możliwość analizy porównawczej sektora prywatnego i publicznego 
[22, s. 65]. Wykorzystanie pośrednich metod identyfikacji orientacji strategicznej 
organizacji wydaje się właściwsze, gdyż, jak pokazały badania wśród menedżerów 
publicznych podmiotów leczniczych, intuicyjna świadomość konieczności oceny 
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potencjału strategicznego zasobów w organizacji jest większa niż sama znajomość 
teoretycznych podstaw koncepcji zasobowej [24].

Tabela 4. Wybrane publikacje odnoszące RBV do organizacji publicznych

Przedmiot badania Źródło

zasobowe 
uwarunkowania 
przeprowadzania 
zmiany w organizacji 
publicznej

 � Ridder H.-D., Bruns H-J., Spier F., Analysis of public management change 
Processes: the case of local, “Government accounting reforms in Germany, 
Public Administration” 2005.

 � Gurtoo A., Adaptation Of Indian Public Sector To Market-Based Economic 
Reforms. A Resource-Based Perspective, “International Journal of Public 
Sector Management” 2009, Vol. 22 No. 6.

zdolności 
i kompetencje 
pracowników 
organizacji 
publicznych (kapitał 
ludzki jako zasób 
strategiczny) 

 � Carmeli A., Schaubroeck J., How Leveraging Human Resource Capital With 
Its Competitive Distinctiveness Enhances The Performance Of Commercial 
And Public Organizations, “Human Resource Management” 2005, Vol. 44, 
No. 4.

 � Fabiyola K., Manicka Vasugi S. P., Murugadoss S., An Empirical Study On 
Employee Core Competencies. A Proven Tool For An Organization's Success, 
“Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business” 2010, 
Vol. 2, No. 8.

 � Chan D., Core Competencies And Performance Management In Canadian 
Public Libraries, “Library Management” 2006, Vol. 27, No. 3.

zasoby organizacyjne, 
wiedza oraz 
innowacje jako źródła 
tworzenia wartości

 � Massukado-Nakatani M. S., Teixeira R. M., Resource-based View as 
a Perspective for Public Tourism Management Research: Evidence from Two 
Brazilian Tourism Destinations, “Brazilian Administration Review” 2009, 
Vol. 6, No. 1.

 � Goel A., Rana G., Rastogi R., Knowledge Management as a Process 
to Develop Sustainable Competitive Advantage, “South Asian Journal of 
Management” Vol. 17, No. 3.

 � Niehaves B., Open Process Innovation. The Impact Of Personnel Resource 
Scarcity On The Involvement Of Customers And Consultants In Public 
Sector BPM, “Business Process Management Journal” 2010, Vol. 16, No. 3.

 � Sandhu M. S., Jain K. K., Kalthom bte Ahmad J. I., Knowledge Sharing Among 
Public Sector Employees: Evidence From Malaysia, “International Journal of 
Public Sector Management” 2011, Vol. 24, No. 3.

 � Ebrahim Z., Irani Z., E-Government Adoption: Architecture And Barriers, 
“Business Process Management Journal” 2005, Vol. 11 No. 5.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników z baz publikacji naukowych: EBSCO, Emerald Mana-
gement Plus, Science Direct.

Koncepcja zasobowa to także całe bogactwo zasobów, w tym zasobów relacyj-
nych. Dla organizacji publicznych szczególne znaczenie mają relacje z interesariu-
szami, gdyż sukces organizacji publicznych zależy od zaspokojenia oczekiwań ich in-
teresariuszy. Znaczenie interesariuszy w procesie zarządzania organizacją publiczną 
przesądza o konieczności objęcia badaniami także wpływu przyjmowanej orientacji 
strategicznej na sposób budowania relacji z interesariuszami.
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Podsumowanie

Czynione na gruncie literaturowym analizy oraz obserwowana praktyka działania 
organizacji publicznych pozwoliła na stwierdzenie, że zaprojektowany model badaw-
czy: zasoby – orientacja strategiczna – relacje z interesariuszami – efektywność może 
się przyczynić do zidentyfikowania czynników, które wpływają na konkurencyjność 
organizacji publicznych. Jak pisze R. Krupski [18, s.131], badania realizowane w per-
spektywie szkoły zasobów zarządzania strategicznego rozwijają się na tyle owocnie, 
iż można, podążając za wnioskami J. Barney’a [1], zaryzykować stwierdzenie, że po-
dejście staje się teorią (RBV na RBT), co dla badaczy sektora publicznego i występu-
jących tam prawidłowości oznacza zachętę do inicjowania systematycznych obser-
wacji w tym sektorze. Szczególna rola sektora publicznego wynikająca z narastania 
problemów nierównowagi w dochodach – z jednej strony – i poszukiwaniem dróg 
wyrównywania zaistniałych ograniczeń w dostępie do dóbr publicznych – z drugiej 
– pozwala na podejmowanie poszukiwań badawczych w sektorze non profit. Na-
leży tu podkreślić konsekwencje wprowadzania mechanizmów rynkowych i w ich 
następstwie instrumentarium zarządzania strategicznego do praktyki funkcjono-
wania organizacji publicznych. Poszukiwanie odpowiedzi na postawione problemy 
badawcze, czyli: zidentyfikowanie orientacji strategicznej publicznych podmiotów 
leczniczych przy wykorzystaniu paradoksu rynku i zasobów B. de Witta i R. Meyera 
[8, s. 147– 184]; określenie wpływu przyjmowanej orientacji strategicznej na efek-
tywność organizacji oraz określenie roli relacji z interesariuszami w przedmiotowej 
relacji, pozwoli na wzbogacenie teorii zarządzania strategicznego organizacją pu-
bliczną, teorii zasobowej oraz teorii interesariuszy. Dotychczasowe badania w obsza-
rze zarządzania strategicznego nie podejmowały problemu identyfikacji orientacji 
strategicznej organizacji i jej przełożenia na efektywność jej funkcjonowania w sek-
torze publicznym, dlatego też podjęcie tego problemu jest istotne z punktu widzenia 
uzupełniania luki poznawczej, a także wskazania potencjalnych skutków przyjęcia 
danej orientacji dla efektywność organizacji w praktyce jej funkcjonowania. Dodat-
kową wartością teoriopoznawczą jest możliwość analizy porównawczej przyjmowa-
nej orientacji strategicznej organizacji publicznych i prywatnych. Jak już wskazano, 
dotychczasowe badania z zakresu szkoły zasobowej w organizacji publicznej aprio-
rycznie zakładają dominację przedmiotowej orientacji w organizacji, skupiając się 
głównie na wybranym zasobie. Projektowane badania pozwolą na wzbogacenie teo-
rii zasobowej o pierwotną identyfikację poziomu zastosowania orientacji zasobo-
wej w zarządzaniu organizacją publiczną. Zarządzanie organizacją publiczną niero-
zerwalnie jest związane z kategorią interesariuszy. Określenie sposobu budowania 
relacji z interesariuszami oraz jego roli w relacji orientacja strategiczna organizacji 
publicznych a efektywność ich funkcjonowania przyczyni się do wzbogacenia teorii 
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interesariuszy o nowe elementy dotychczas nierozpoznane. Zatem poszukiwanie od-
powiedzi na wskazane problemy badawcze ma istotne znaczenie teoriopoznawcze 
i prowadzone w tym obszarze badania mogą uzupełnić istniejącą lukę poznawczą 
i jednocześnie dać wiele praktycznych wskazówek dla zarządzających organizacjami 
publicznymi. A jak pisze R. Krupski [18, s. 138], „(…) czy coś z tego wyniknie dla 
teorii zarządzania, w tym zarządzania strategicznego? Zobaczymy…”.
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ZASTOSOWANIE KONCEPCJI RBV DO PRAGMATYKI 
FUNKCJONOWANIA SZPITALI PUBLICZNYCH

Streszczenie

Narastająca turbulencja otoczenia szpitali publicznych zmusza zarządzających do poszuki-
wania nowych dróg rozwoju. Literatura z zakresu zarządzania organizacją prywatną wskazuje 
na podejście zasobowe (Resource-Based View) jako remedium na turbulencje otoczenia. 
Organizacjom działającym w turbulentnym otoczeniu zaleca się skupienie się na zasobach 
organizacji i na ich podstawie budowanie przyszłego sukcesu.
Niniejszy artykuł skupia się na możliwości zastosowania koncepcji zasobowej do zarządzania 
organizacją publiczną, jaką w polskich warunkach może być podmiot leczniczy – o ile organem 
założycielskim jest organizacja publiczna. Jednocześnie podjęto próbę zbudowania modelu 
badawczego w celu uzupełnienia zidentyfikowanej luki poznawczej w obszarze podejścia 
zasobowego w zarządzaniu organizacją publiczną.

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne, szpitale publiczne, szkoła 
zasobowa

THE APPLICATION OF THE RESOURCE-BASED VIEW 
(RBV) FOR PUBLIC HOSPITALS PERFORMANCE

Abstract

Increasing turbulence of the public hospitals environment force managers to look for a new ways 
of development. The literature in the field of the private organization management indicates 
resource-based view (RBV) as a remedy for the environmental turbulence. Organizations 
which operate in a turbulent environment are advised to focus on their resources and use it 
as a foundation for building the future success.
Present article concentrates on the possibility of applying the resource-based view for public 
organization management, particularly public hospitals. The author makes an effort to present 
an exploratory model which is a consequence of literature analysis and tries to fill the cognitive 
gap in the area of the resource based-view approach for the public organization management

Key words: public management, public hospitals, the resource-based 
view (RBV)


