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Uwarunkowania zdolności adaptacyjnych organizacji.
Przypadek szpitali powiatowych

Streszczenie
W każdej fazie procesu adaptacji organizacje potrzebują odmiennych zdolności, pozwalających im dostosować się do otoczenia. W poprzednim artykule1 pokazano, jak zdolności adaptacyjne różnią się w organizacjach, które wzorcowo dostosowały się do otoczenia, od tych którym się to nie powiodło. Celem tego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań, które kształtują zdolności adaptacyjne organizacji. Wyniki badań wskazują, że istotne są następujące uwarunkowania: polityka organu założycielskiego wobec zakładu, podejście do niepewności otoczenia, dostęp do zasobów, zdolności menedżera, relacje międzyorganizacyjne, proces zmian (tempo i zakres), relacje wewnątrzorganizacyjne, ideologia, strategia, poziom centralizacji/decentralizacji, zaufanie pracowników do menedżera oraz nastawienie pracowników do zmian. Tło badań stanowi sektor zamkniętej opieki
zdrowotnej w Polsce.

Wprowadzenie
W poprzednim artykule przedstawiono przegląd literatury poświęconej tematyce zdolności adaptacyjnych organizacji i uwarunkowaniom wpływającym na przebieg adaptacji
oraz zawarto opis metodologii prowadzenia badań2. Został przedstawiony model zdolności adaptacyjnych w trzech fazach procesu adaptacji oraz omówiono różnice w tych zdol*

Dr, adiunkt, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Pierwszy artykuł na ten temat ukazał się w nr 3/2009 (11) „Współczesnej Ekonomii”.
2 Wyniki prezentowanych badań opierają się na 4 przypadkach szpitali. Badania dwóch z analizowanych przypadków autorka tej pracy przeprowadziła w ramach projektu KBN nr 2H02D05623, pod kierunkiem K. Obłója, a na badania dwóch pozostałych uzyskała grant doktorski przyznany przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.
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nościach pomiędzy szpitalami na różnym poziomie adaptacji. W niniejszym artykule zostaną omówione wyniki badań dotyczące uwarunkowań kształtujących zdolności adaptacyjne organizacji w trzech fazach adaptacji – tj. zdolność pozyskiwania i analizy informacji (faza I: interpretacja), zaprojektowania odpowiedzi i jej wdrożenia (faza II: reakcja) oraz korekty działań i uczenia się (faza III: ocena). Przedstawione wyniki opierają się
na czterech przypadkach szpitali powiatowych – dwa przypadki dotyczą zakładów na wysokim poziomie adaptacji, a dwa – na niskim. Przyjętymi w badaniach kryteriami oceny
poziomu adaptacji była jakość usług oraz efektywność ekonomiczna.

1. Uwarunkowania w zakresie pozyskiwania i analizy informacji
Wysoki poziom zdolności adaptacyjnych w fazie interpretacji charakteryzuje rozbudowany pod względem liczby źródeł system pozyskiwania informacji, dostrzeganie większej liczby presji otoczenia oraz analizowanie większej liczby dostępnych opcji działania.
Ten rodzaj zdolności ma szereg uwarunkowań, o charakterze zarówno zewnętrznym – polityka organu założycielskiego wobec zakładu, niepewność otoczenia i dostęp do zasobów,
jak i wewnętrznym – zdolności menedżera, relacje międzyorganizacyjne oraz ideologia.
Polityka organu założycielskiego względem zakładu ma dwa podstawowe elementy:
zakres wsparcia finansowego oraz zakres swobody działania przyznanej zakładowi. Przeprowadzone badania pokazały występowanie interesującej zależności – im większe jest
wsparcie finansowe organu założycielskiego dla zakładu, tym mniejszy jest zakres swobody działania przyznanej przez organ założycielski. W przypadku zakładów na niskim
poziomie adaptacji organ założycielski w znacznym stopniu ogranicza działanie dyrektora nie pozwalając na podjęcie zdecydowanych, ale niepopularnych działań (np. likwidację oddziałów z niskim obłożeniem). Takie zachowanie organu ma dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, zmniejsza liczbę odbieranych presji otoczenia, ponieważ organizacje koncentrują się na spełnianiu oczekiwań organu założycielskiego. Po drugie, ograniczanie autonomii w zakładach na niskim poziomie adaptacji zmniejsza także liczbę analizowanych
przez nie opcji działania. Natomiast w zakładach na wysokim poziomie adaptacji sytuacja jest odmienna – dyrekcja cieszy się szeroką autonomią względem organu założycielskiego, który nie ingeruje w działalność zakładu.
Jednakże menedżer może wpływać na zakres swobody działania zakładu przyznanej
przez organ, np. poprzez negocjowanie statutu (warunkiem tego jest jednak zaufanie organu założycielskiego do menedżera). W jednym z badanych zakładów autonomia dyrektora w momencie objęcia stanowiska była tak niewielka, że musiał prosić organ założycielski o zgodę na wyrzucenie starego krzesła. Z czasem jednak sytuacja się zmieniła – organ założycielski zgodził się na zmianę zapisów statutowych zwiększając zakres autonomii decyzyjnej dyrektora. Znaczenie roli menedżera dla zdolności adaptacyjnych organizacji potwierdza obserwacja z przeprowadzonych badań – wraz z pojawieniem się menedżerów o wysokich zdolnościach sytuacja zakładów zaczęła się poprawiać. W tabeli 1
przedstawiono charakterystykę menedżerów w zakładach na wysokim i niskim poziomie
adaptacji.
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Tabela 1. Charakterystyka zdolności menedżerów w zakładach na niskim i wysokim poziomie adaptacji
Menedżer zakładu na wysokim poziomie
adaptacji

Menedżer zakładu na niskim poziomie
adaptacji

• Posiada wykształcenie z zakresu zarządzania (może też posiadać wykształcenie medyczne)
• Dba o dobre kontakty z organem założycielskim, w celu zapewnienia jego poparcia dla planowanych zmian, cieszy
się względnie szeroką autonomią podejmowania decyzji
• Tworzy wizję i plan zmian
• Jest inicjatorem zmian
• Oprócz zmian zorientowanych na obniżanie kosztów,
wprowadza zmiany i innowacje z zakresu asortymentu
usług, jakości i sposobu zarządzania
• Dba o dobrą atmosferę, wzbudza zaufanie pracowników,
zapewnia klarowną komunikację (przekazuje informacje
o planowanych zmianach, ich motywach, oraz efektach)
• Zachęca do partycypacji, wspiera decentralizację i delegowanie uprawnień
• Aktywnie poszukuje możliwości pozyskiwania zasobów
z otoczenia poza kontraktem z NFZ (np. poszukiwanie
sponsorów i składanie wniosków o dotację do funduszy
rządowych)

• Posiada tylko medyczne wykształcenie
• Nie potrafi zapewnić poparcia organu założycielskiego dla zmian oraz do zwiększenia
autonomii działania zakładu
• Nie tworzy wizji i długofalowego planu
zmian uważając, że jest to pozbawione sensu ze względu na zmienność otoczenia
• Jest inicjatorem zmian, przy czym rzadko inicjuje zmiany organizacyjne, o innym charakterze niż obniżanie kosztów
• Nie wprowadza jasnych, powtarzalnych zasad komunikacji z pracownikami
• Nie deleguje uprawnień i nie wprowadza decentralizacji
• Rzadko podejmuje działania mające na celu
pozyskanie zasobów innych niż z kontraktu
z NFZ

Źródło: Opracowanie własne.

Menedżer zakładu kształtuje także jakość relacji z innymi graczami w otoczeniu, a jego własne priorytety mogą nadawać istotność presjom. Nawiązanie relacji z innymi graczami w otoczeniu sprawia, że do organizacji dochodzą informacje o presjach otoczenia
z różnych źródeł oraz informacje dotyczące zachowań innych zakładów opieki zdrowotnej, co w konsekwencji zwiększa liczbę analizowanych opcji działania. W każdym z badanych zakładów widać przejawy współpracy z innymi zakładami. Przeważnie polega ona
na zakupie usług diagnostycznych, których nie posiada dany zakład oraz sprzedaży innych
usług, szczególnie placówkom opieki otwartej. Jednakże w zakładach na wysokim poziomie adaptacji koszty zakupu usług medycznych są niższe niż przychody z tytułu sprzedaży usług, natomiast w zakładach na niskim poziomie adaptacji sytuacja jest odwrotna.
Ponadto, w zakładach na wysokim poziomie adaptacji następuje wymiana informacji z innymi zakładami opieki zdrowotnej odnośnie stosowanych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji, nowych form zatrudnienia, outsourcingu. Wymiana informacji ma zwykle charakter nieformalny, poprzez spotkania dyrektorów na konferencjach, seminariach i spotkaniach prywatnych. Oprócz współpracy z innymi zakładami opieki zdrowotnej, badane zakłady na wysokim poziomie adaptacji nawiązują także kontakt z kościołem i mediami lokalnymi, co wspomaga działania w zakresie tworzenia wizerunku wśród pacjentów
oraz może służyć jako środek nacisku na organ założycielski.
Silna zależność od jednego źródła zasobów (kontrakt z płatnikiem) zmniejsza zdolności organizacji w zakresie dostrzeganych presji (koncentrują się na tych presjach, które są ważne dla dysponentów zasobów) oraz analizowanych opcji działania. Wprowadzanie nowych procedur może okazać się bardzo ryzykowne, jeśli nie zostaną one zakontraktowane przez NFZ, co dla zakładów oznacza stratę zainwestowanych nakładów w przy-
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gotowanie. W kontekście sektora opieki zdrowotnej głównym dysponentem zasobów jest
płatnik, z którym kontrakt stanowi przeważającą część przychodów zakładów. Chociaż
regulacje wydawane przez płatnika lub dotyczące płatnika jako dysponenta zasobów determinują działania adaptacyjne zakładów (muszą się bezwzględnie dostosować, ponieważ nie ma drugiej instytucji, która mogłaby kontraktować usługi szpitali na taką skalę),
w zakładach na wyższym poziomie adaptacji można było zaobserwować próby zmniejszania tej zależności poprzez aktywne szukanie dodatkowych źródeł przychodów:
• sprzedaż usług medycznych poza kontraktem z NFZ (badania laboratoryjne oraz diagnostyka dla publicznych i niepublicznych SPZOZ),
• sprzedaż innych usług (transport, dzierżawa, apteka),
• pozyskiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji (m.in. FRON, FOŚ, Orkiestra Świątecznej Pomocy, programy restrukturyzacyjne).
Przychody spoza kontraktu z płatnikiem są ciągle nieznaczne – w zakładach na wysokim poziomie adaptacji było to 10% i 5%, ale warto zauważyć, że wielkości te nie są
wynikiem wsparcia organu założycielskiego. Ponadto jeden z zakładów na wysokim poziomie adaptacji, stara się zmniejszyć zależność od płatnika poprzez budowanie relacji osobistych z płatnikiem. Według menedżera ustanowienie osobistych kontaktów ułatwia proces negocjacji zarówno stawek (gdy funkcjonowały Kasy Chorych), jak i liczby procedur oraz zapłaty za nadwykonania, ponieważ zakład nie jest jednym z wielu, ale ma konkretną twarz i nazwisko. Lepszą pozycję w zakresie dostępu do zasobów, będących w dyspozycji płatnika mają te zakłady, w których strukturach zachowano w dużym stopniu opiekę otwartą, dzięki czemu kontrakt zakładu jest większy, a ponadto wg respondentów
na opiece otwartej łatwiej jest osiągnąć zyski, ponieważ jest korzystniej opłacana przez
NFZ. W im większym stopniu organizacja będzie potrafiła zmniejszyć zależność od dysponentów krytycznych dla niej zasobów, w tym większym stopniu będzie otwarta na odbiór innych presji otoczenia i analizować będzie więcej opcji.
Niepewność otoczenia, jakiej doświadczają wszystkie zakłady jest podobna. Każdy
z badanych zakładów wskazywał na niemożność przewidzenia kierunku zmian systemowych, niestabilność systemu oraz brak przejrzystości zachodzących zmian: „niepewność
jest bardzo męcząca i deprymująca, (...) niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędów decyzyjnych”. Wysoki poziom niepewności otoczenia powoduje na poziomie organizacji niepewność w odniesieniu do istotności presji nadchodzących z otoczenia, co z kolei powoduje niepewność w zakresie analizy opcji dalszych działań. W warunkach wysokiej niepewności obserwowane są dwa typy reakcji organizacji. Pierwszy, charakteryzujący zakłady na niskim poziomie adaptacji to czekanie na rozwój wydarzeń lub bodźce od dysponentów zasobów, a do tego czasu organizacje minimalizują swój wysiłek poznawczy.
Drugi typ reakcji, przyjmowany przez zakłady na wysokim poziomie adaptacji, zakłada
aktywne zmniejszanie poziomu niepewności w zakresie istotności presji, poprzez aktywność na poziomie instytucjonalnym, analizę zachowań płatnika, wdrażanie zmian organizacyjnych wybiegających w przyszłość, oraz budowę relacji z innymi graczami w otoczeniu, dzięki czemu zyskuje dostęp do większej liczby informacji. Na przykład jednym
z motywów wdrożenia w zakładzie wzorcowym ISO 9001 było nie tylko usprawnienie
obiegu dokumentacji, lecz także nadzieja, że w przyszłości ten certyfikat będzie istotny
dla kontraktowania usług. Menedżer tego zakładu stara się zmniejszać niepewność odno-
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śnie do przyszłych zmian także poprzez czynny udział w komisjach o charakterze opiniotwórczym dla rządu i prezentowania tam własnych raportów. Ponadto w zakładzie tym prowadzona jest analiza zachowań płatnika i na tej podstawie podejmowane są decyzje: gdy
płacił za nadwykonania, zakład miał nadwykonania i przeważnie znaczną część zapłaty
udało się uzyskać.
Na poziom aktywności zakładów w zakresie zmniejszania niepewności otoczenia może mieć także wpływ ideologia – większa aktywność będzie charakteryzowała te organizacje, których ideologia popiera strategiczne reorientacje i docenia istotność zmian organizacyjnych.
Jednakże porównanie ideologii badanych zakładów, według wytycznych zastosowanych przez Meyera (1982) zwraca uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, ideologia organizacyjna w obu grupach badanych zakładów ma pewne wspólne charakterystyki – zarówno w zakładach na wysokim, jak i na niskim poziomie adaptacji podkreśla wagę otoczenia i znaczenie zdolności oraz umiejętności członków. Po drugie, między grupami badanych zakładów występują też różnice – ideologia zakładów na wysokim poziomie adaptacji podkreśla istotność zmian organizacyjnych oraz zachęca do partycypacji, co odróżnia ją od ideologii zakładów na niskim poziomie adaptacji. Po trzecie, ideologie zakładów wzorcowych różnią się pod względem poparcia dla strategicznych reorientacji oraz
sposobu postrzegania zakładu. Tylko w jednym zakładzie na wysokim poziomie adaptacji popierane są strategiczne reorientacje i tylko tam nastąpiła zmiana percepcji zakładu
– szpital jest postrzegany jako firma, podlegająca prawom rynku, której celem jest zapewnienie leczenia w sposób tani i skuteczny. W pozostałych zakładach szpital jest postrzegany przede wszystkim jako zakład użyteczności publicznej.
Mimo istnienia pewnych różnic pomiędzy zakładami wzorcowymi należy podkreślić,
iż ideologia zakładu doceniająca istotność zmian organizacyjnych oraz zachęcająca do partycypacji, wpływa na zwiększenie zdolności organizacji w zakresie pozyskiwania i analizy informacji (poprzez zwiększenie liczby analizowanych presji i opcji działania). Ten wpływ
ideologii jest silniejszy, jeśli dodatkowo popiera strategiczne reorientacje i zakłada, że szpital to firma, której zadaniem jest leczenie, ale przy zachowaniu równowagi finansowej.

2. Uwarunkowania w zakresie zaprojektowania i wdrożenia odpowiedzi
Zdolności adaptacyjne w fazie reakcji, czyli zdolności w zakresie zaprojektowania
i wdrożenia odpowiedzi mają następujące uwarunkowania: zdolności menedżera, relacje
z organem założycielskim, decentralizację, nastawienie pracowników do zmian, relacje
międzyorganizacyjne, proces zmian, ideologię oraz strategię.
Wybór kierunków zmian, ich głębokość oraz sposób wdrożenia w zasadniczym stopniu zależą od zdolności menedżera. Brak długofalowej koncepcji działania i planu zmian,
za które ponosi odpowiedzialność menedżer i ogólna stagnacja organizacji, umacniają niechętne postawy i opór pracowników wobec zmian. Wiele z adaptacyjnych działań podejmowanych przez zakłady jest bardzo zbliżonych. Wszystkie podjęły wysiłek ograniczania kosztów, realizując niemal te same kroki. Zmniejszyły zatrudnienie, wprowadziły do receptariuszy leki generyczne i kontrolują koszty leków, szukają oszczędności na energii i ma-
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teriałach, podejmują decyzje o łączeniu i likwidacji jednostek. Jednakże istnieją pomiędzy nimi zasadnicze różnice odnośnie głębokości zmian i poprzedzającej je analizy.
Na przykład w jednym ze szpitali na wysokim poziomie adaptacji, wdrożono zaawansowane techniki budżetowania komórek – ordynatorzy i inni kierownicy wiedzą na bieżąco, jakie mają koszty, jaki budżet, a wyniki poszczególnych jednostek wpływają na wielkość przyznawanych premii. W zakładach na niskim poziomie adaptacji kadra średniego
szczebla nie jest świadoma dokładnych kosztów swoich oddziałów i nie wie, które procedury są opłacane przez NFZ w stopniu pozwalającym pokryć koszt ich wykonania. Interesująca jest też kwestia outsourcingu – w szpitalach na wysokim poziomie adaptacji
zarządzający bardzo ostrożnie podchodzą do tej koncepcji, natomiast w drugiej grupie szpitali wiele usług przekazano na zewnątrz. To co odróżnia obie grupy badanych szpitali to
fakt, że w zakładach na wysokim poziomie adaptacji decyzje odnośnie outsourcingu poprzedzane są próbą obniżenia kosztów własnych wykonywania działalności i dopiero później – po porównaniu kosztu wykonania usługi przez podmiot zewnętrzny z kosztem własnym – podejmowana jest decyzja o outsourcingu. W tabeli 2 przedstawione są przykłady zmian wdrożonych w zakładzie na wysokim i niskim poziomie adaptacji.
Poza zmianami zorientowanymi na obniżanie kosztów, wszystkie badane zakłady podejmowały też działania w zakresie podnoszenia jakości usług, przy czym w szpitalach
na wysokim poziomie adaptacji były to działania bardziej zaawansowane – oprócz modernizacji i remontów oddziałów, mających na celu podniesienie standardu pobytu pacjenta i leczenia, w zakładach tych dodatkowo prowadzono spójną politykę szkolenia pracowników (szczególnie pielęgniarek), wdrożono nowe standardy postępowania medycznego,
prowadzono regularne badania satysfakcji pacjentów. Największą różnicę pomiędzy działaniami adaptacyjnymi w obu grupach szpitali widać w obszarze zmian asortymentowych
oraz w zakresie sposobu zarządzania i kontaktów z otoczeniem – zakłady na niskim poziomie adaptacji wdrażały nieliczne lub w ogóle nie wdrażały zmian z tego zakresu.
Polityka organu założycielskiego pod względem zakresu przyznanej zakładowi autonomii działania wpływa na wybór kierunków działania. Im niższy jest zakres autonomii zakładu, tym więcej konsultacji z organem założycielskim jest wymagane i tym większe jest prawdopodobieństwo, że pewne kierunki działania zostaną odrzucone. W przypadku zakładów na niskim poziomie adaptacji organ założycielski zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu jakichkolwiek zmian, które mogłyby być źle odebrane przez lokalną społeczność.
Menedżerowie wpływają także na poziom centralizacji/decentralizacji. Zwiększenie
uprawnień kadry kierowniczej średniego szczebla (zarówno w grupie personelu białego,
jak i administracyjnego) oraz powiązanie wynagrodzeń z uzyskiwanymi wynikami, przyczyniają się do wzrostu aktywności tej kadry we wdrażaniu zmian oraz w ich inicjowaniu. Obok dyrektora, menedżerowie średniego szczebla stają się wtedy agentami zmian,
co skutkuje wzrostem akceptacji dla zmian wśród pracowników. Tak stało się w jednym
z zakładów na wysokim poziomie adaptacji. W drugim zakładzie, któremu powiódł się
proces dostosowania do otoczenia, nie wprowadzono decentralizacji zarządzania, ale dyrektor posługiwał się delegowaniem uprawnień i wprowadził premię motywacyjną. Natomiast w zakładach na niskim poziomie adaptacji, inicjatywa zmian wśród średniego szczebla kierowniczego była minimalna lub w ogóle jej nie było, więc głównym (lub jedynym)
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Tabela 2. Przykłady zmian wdrożonych w szpitalach na wysokim i niskim poziomie adaptacji
Poziom
adaptacji

Zmiany wdrożone w zakładzie
na wysokim poziomie adaptacji

Zmiany wdrożone w zakładzie
na niskim poziomie adaptacji

Obniżanie kosztów

Restrukturyzacja zatrudnienia; budżetowanie i liczenie kosztów; współpraca z innymi szpitalami
(konsorcja na zakup samochodów sanitarnych; informatyzacja; przetargi na leki i materiały); Polityka lekowa: receptariusz; przetargi; apteka ogólnodostępna; Outsourcing: pralnia i informatyzacja; Łączenie i likwidacja komórek organizacyjnych: zlikwidowana poradnia alergologiczna, połączone laboratorium oraz zakład rehabilitacji; powołanie Zespołu Higieny Szpitalnej.

Restrukturyzacja zatrudnienia; liczenie koszów; gospodarka lekami; przeniesienie szpitala; likwidacja i łączenie oddziałów; outsourcing; zmniejszenie liczby dyżurów
lekarskich

Rozwój i poszerzanie asortymentu

Nowe poradnie: naczyniowa, leczenia bólu, urolo- Nowe oddziały: OIOM, rehabilitagiczna, diabetologiczna; nowe procedury me- cja dziecięca i neurologiczna
dyczne np. podwieszanie cewki moczowej przy nie
trzymaniu moczu; nisko inwazyjne leczenie żylaków odbytu; nowe oddziały: SOR, OIOM; Nocna Pomoc Lekarska, transport sanitarny

Podnoszenie jakości usług

Kompleksowy plan modernizacji wraz z sekwencją Modernizacje/remonty oddziałów;
działań – remonty i rozbudowy cząstkowe, ze ankieta satysfakcji (przeprowadzowzględu na brak możliwości pozyskania kredytu; na 1 raz na 5 lat)
szkolenia pracowników; standardy i procedury epidemiologiczne; standardy i procedury na anestezjologii, zwiększające bezpieczeństwo pacjentów
na sali operacyjnej; zespół ds. jakości, prace
nad wdrożeniem ISO 9001; regularne badanie satysfakcji pacjentów

Zmiany w zakresie zarządzania
i relacji z otoczeniem

Nowy statut, zwiększający autonomię dyrektora;
dialog naczelnego kierownictwa ze wszystkimi grupami zawodowymi (co miesięczne spotkania); wymiana kadry ordynatorskiej; zwiększenie zakresu
uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej
średniego szczebla; wartościowanie pracy i regulamin premiowania; kontrakty z lekarzami; nawiazanie kontaktu z kościołem i mediami; organizowanie akcji ukierunkowanych na konkretne grupy pacjentów –„białe soboty” i„białe niedziele”; aktywność w organizacjach doradczych dla rządu; sprawa z NFZ o„203”

Kierunek
zmian

Brak

Źródło: Opracowanie własne.

agentem zmiany mógł być dyrektor, którego kontakt z szeregowymi pracownikami był
przeważnie niewielki, a w sytuacji braku klarownej komunikacji wewnętrznej oznaczało to, że zmiana nastawienia pracowników – uzyskanie poparcia – była niezwykle trudna i dlatego zazwyczaj jej nie było. Niemniej decentralizacja zarządzania nie jest rozwiązaniem, które można wdrożyć od razu w każdej organizacji. W sytuacji ograniczonych zasobów, wewnętrznych i zewnętrznych (z organem założycielskim) konfliktów, na początku procesu działań adaptacyjnych potrzebna jest centralizacja władzy oraz jednoznaczność decyzji, które doprowadzą do stabilizacji sytuacji. Dopiero w kolejnym kroku mo-
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żna wprowadzić decentralizację, tak jak zrobiono to w przykładzie zakładu na wysokim
poziomie adaptacji. W tym zakładzie w ciągu trzech lat nastąpił wyraźny podział odpowiedzialności za wyniki zakładu. Na poziomie otoczenia i zarządzania relacjami z kluczowymi graczami wiodącą rolę odgrywa dyrektor i zarząd; ordynatorzy w ograniczonym
stopniu. Natomiast na poziomie zarządzania oddziałami, ordynatorzy zyskują coraz większy wpływ, przy ciągle dużym jednak wsparciu ze strony dyrekcji.
Na zwiększenie inicjatywy wśród pracowników oraz zmianę ich nastawienia do zmian
może mieć także wpływ ideologia organizacyjna, jeśli jedną z jej charakterystyk jest zachęcanie uczestników do partycypacji. Jeśli ideologia zakładu podkreśla wagę otoczenia,
docenia istotność zmian organizacyjnych, podkreśla znaczenie umiejętności członków oraz
zachęca do partycypacji, to wpływa na zwiększenie zdolności organizacji w zakresie oraz
wdrożenia odpowiedzi (poprzez zachęcanie do partycypacji i popieranie zmian).
Na wybór kierunku zmian mogą także wpływać relacje międzyorganizacyjne. W im
większym stopniu relacje zakładu z innymi zakładami opieki zdrowotnej są oparte na zaufaniu, wymianie informacji oraz współpracy, tym łatwiej jest wdrażać zmiany z poziomu między organizacyjnego, zakładające ścisłą współpracę z innymi zakładami. Tworzenie konsorcjów stanowi przykład zaawansowanej formy współpracy międzyorganizacyjnej, która polega na łączeniu się jednostek i wspólnym działaniu dla realizacji wyznaczonego celu. Taką aktywność podejmuje tylko jeden z zakładów wzorcowych. Jego dyrektor uważa, że dzięki tworzeniu konsorcjów (np. na zakup leków, czy informatyzację) osiągana jest ekonomia skali, połączone zakłady mają większą siłę w relacjach ze swoimi dostawcami, skutecznie obniżając cenę, a ponadto konsorcjum wspiera przepływ informacji o praktykach restrukturyzacyjnych oraz sprzyja nowym inicjatywom. Powołanie konsorcjum nie jest jednak proste, zwłaszcza w przypadku różnych organów założycielskich
zakładów chętnych do współpracy.
Tempo i zakres zmian to kolejne uwarunkowanie zdolności zaprojektowania i wdrożenia odpowiedzi. W obu grupach badanych zakładów zmiany były wdrażane stopniowo.
W żadnym z analizowanych przypadków nie zaobserwowano szybkiego i jednoczesnego wdrożenia zmian we wszystkich elementach organizacji. Dyrektor jednego z zakładów
wzorcowych miał świadomość, że po objęciu stanowiska będzie uważnie obserwowany,
dlatego nie spieszył się z rewolucją, lecz położył nacisk na informowanie pracowników
i nawiązanie dialogu: „Na początku należy stworzyć stosowny fundament do zmian, poprzez komunikację (…). W pierwszym okresie budziło to nawet zniecierpliwienie organu założycielskiego, że nie wiele się dzieje, że nie ma spektakularnej rewolucji”. Niemniej
tempo zmian, mimo że stopniowe, jest w zakładach na wysokim poziomie adaptacji ciągłe i wyraźnie szybsze aniżeli w zakładach na niskim poziomie adaptacji, w których występowały okresy nieciągłości, kiedy nic się nie działo.
Wszystkie zakłady zaczęły od zmian w zakresie ograniczania kosztów, a następnie
przechodziły do zmian rozwojowych – poszerzania asortymentu i podnoszenia jakości
usług, oraz zmian w zakresie zarządzania, przy czym sekwencja zmian z dwóch ostatnich
obszarów przenikała się. W zakładach na niskim poziomie adaptacji, nie rozpoczęto zmian
w zakresie sposobu zarządzania, a zmiany związane z poszerzaniem asortymentu i podnoszeniem jakości mają znacznie mniejszy zakres aniżeli w przypadku zakładów na wysokim poziomie adaptacji.

150

Nr 4/2009(12)

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Ostatnim omawianym uwarunkowaniem zdolności adaptacyjnych w fazie reakcji jest
typ realizowanej strategii3. Działania zakładów na wysokim poziomie adaptacji miały charakter bardziej ofensywny, a działania zakładów na niskim poziomie adaptacji – defensywny. Realizacja określonego typu strategii wg typologii Miles’a i Snow’a (1978) – innowatora, analityka, obrońcy lub biernego reagowania – wpływa na wybór kierunków zmian oraz
głębokość zmian w ramach kierunku, np. organizacja reprezentująca typ innowatora, będzie podejmować działania wielokierunkowe. Niemniej zarówno strategia innowatora, jak
i analityka pozwoliła osiągnąć wysoki poziom adaptacji. Natomiast strategia obrońcy i biernego reagowania charakteryzowała zakłady na niskim poziomie adaptacji.

3. Uwarunkowania w zakresie korekty działań i uczenia się
W trzeciej fazie procesu adaptacji, organizacja ocenia podjęte działania i ich efekty,
poznaje ocenę otoczenia oraz dokonuje niezbędnej korekty, co stanowi sens procesu uczenia się. Zdolność podjęcia działań korekcyjnych w sytuacji negatywnej oceny dotychczasowych wyników jest warunkowana przez relacje wewnątrzorganizacyjne, nastawienie pracowników do zmian oraz ich zaufanie do menadżera. Na wszystkie trzy wymienione uwarunkowania wpływa menedżer, ponieważ od jego zdolności zależy to, jaki będzie poziom
konfliktu, czy pracownicy będą mieli do niego zaufanie oraz jakie będzie ich nastawienie do zmian.
W organizacjach takich jak szpitale mogą pozostawać w opozycji dwie grupy: dyrektor i personel administracyjny oraz lekarze, którzy mogą bojkotować działania dyrekcji.
Wysoki poziom konfliktu wewnętrznego (relacje wewnątrz organizacyjne) obniża zdolność organizacji do jednoznacznej oceny efektów działań oraz podjęcia działań korygujących. Wysoki poziom konfliktu zmniejsza także zaufanie pracowników do menedżera
(ponieważ nie potrafi on zmniejszyć konfliktu) oraz może uniemożliwiać osiągnięcie poparcia dla zmian wśród pracowników.
Na zdolność dokonania korekty wpływa też poziom zaufania pracowników do menedżera. Im wyższy jest poziom zaufania do menedżera, tym wyższe jest prawdopodobieństwo podjęcia działań korygujących oraz bardziej pozytywne nastawienie do zmian.
Pracownicy jednego z zakładów wzorcowych pytani, w jaki sposób udało się poprawić
sytuację szpitala wskazywali na jeden czynnik – zmianę dyrekcji, a wraz z nią zmianę zarządzania. Poniżej cytat ukazujący ocenę i stosunek do obecnego dyrektora:
„On [dyrektor naczelny] jest naprawdę taką osobą, która wlała nadzieję w ten zespół
ludzki, realizując krok po kroku pewne etapy, pewne założenia, o których wcześniej
informował załogę – mówiąc co chce zrobić i w jakim terminie. Ponieważ udało się
to zrealizować, załoga przekonała się, że jest wiarygodny. A przede wszystkim o tym,
że to, co przez tyle lat było niemożliwe, jednak da się zrobić”.
3 Do oceny realizowanej strategii została wykorzystana typologia Milesa i Snowa (1978) na podstawie Meyera (1982): innowacyjność działania, poziom uwagi menedżerów poświęcany otoczeniu, aktywność w zakresie poszarzania granic asortymentu, zakres oferowanych usług, poziom przychodów spoza
kontraktu z NFZ.
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Tabela 3. Relacje wewnątrzorganizacyjne w badanych zakładach
Relacje wewnątrz organizacyjne w zakładzie na wysokim poziomie adaptacji

Relacje wewnątrz organizacyjne w zakładzie na niskim
poziomie adaptacji

• Relacje pomiędzy dyrekcją a pracownika- • Relacje między dyrekcją a pracownikami są trudne. Przepromi należą do wzorcowych, obie strony wadzone zwolnienia, brak wyników w postaci stabilizacji sypodkreślają wzajemne zaufanie do siebie. tuacji finansowej, brak realizacji ustawy „203” sprawia, że
Ordynatorzy zgłaszają własne inicjatywy. wśród większości pracowników panuje marazm i niechęć
Za sukces dyrektor poczytuje fakt, że do zmian. Mimo podejmowanych przez dyrekcję prób komuzwiązki zawodowe popierają jego działa- nikowania, część pracowników nadal uważa, że „dyrektor ma,
nia, a nie blokują.
ale nie chce dać”. Wyjątek stanowi kilku ordynatorów, którzy
• Pewien poziom konfliktu pojawił się starają się wdrażać sami pewne zmiany i na zrozumienie pow trakcie wartościowania stanowisk pracy trzeby zmian z ich strony może dyrekcja liczyć.
pomiędzy administracją i personelem bia- • Podział na administrację i personel biały. Personel biały do kałym, ale przy udziale dyrekcji został wyci- żdej zmiany podchodzi niechętnie: „co oni (administracja)
szony.
znów wymyślili?” Z kolei pewna grupa pracowników administracji negatywnie ocenia lekarzy: „czują się lepsi w takich
małych środowiskach; nic im się nie da powiedzieć... prywatnie da się przyjąć pacjenta samemu, bez dwóch pielęgniarek, a w szpitalu potrzeba do tego kilku osób”.
Źródło: Opracowanie własne.

Menedżer jednego z zakładów wzorcowych, w niedługim czasie po objęciu stanowiska przygotował harmonogram remontów i modernizacji na oddziałach, który jest stopniowo, ale konsekwentnie realizowany. Fakt, że dyrektor nie zaczął modernizacji od własnego gabinetu i budynku dyrekcji, został zauważony przez wszystkich pracowników. Część
ordynatorów pozyskując środki na drobne remonty na swoich oddziałach czy wyposażenie również zaczyna od spraw, które zauważa pacjent: „On [dyrektor] nie miał remontowanego swojego gabinetu i ja myślę tak samo; co jakaś firma przyjdzie i chce coś sfinansować to staramy się to robić dla pacjentów, a nie dla nas”.
Nastawienie pracowników do zmian (opór, bierna akceptacja, aktywne poparcie) warunkuje proces organizacyjnego uczenia się. Przeprowadzone badania wskazują, że ocena działań dokonywana przez uczestników organizacji ma istotne znaczenie dla efektów
organizacyjnego uczenia się, a więc wdrożenia korekty. Tylko wtedy, gdy wszyscy pracownicy dostrzegają potrzebę dokonania korekty, możliwa jest skuteczna implementacja
pożądanych zmian. We wszystkich badanych zakładach dyrekcje rozumieją potrzebę zmian
oraz kierunki, w jakich powinny one przebiegać, aby zakład osiągał z jednej strony stabilizację finansową, a z drugiej podnosił jakość usług. Jednakże zrozumienie potrzeby
zmian przez naczelne kierownictwo nie ma jeszcze siły sprawczej, a przykłady zakładów
na niskim poziomie adaptacji dobrze to ilustrują – interesujące koncepcje zmian zostały
odrzucone zarówno przez organ założycielski, jak i pracowników. Jeżeli nawet jeden szczebel hierarchii organizacyjnej wyraża opór wobec zmian, zdolności organizacji w zakresie podjęcia niezbędnych działań korygujących zmniejszają się. Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać czynniki powodujące niechęć i opór wobec zmian oraz
czynniki ułatwiające uzyskanie poparcia dla zmian (por. tab. 4).
Niechęć uczestników organizacji do zmian skutecznie hamuje ich realizację oraz podjęcie działań korygujących. Jednakże, kiedy nastawienie pracowników do zmian organizacyjnych wyraża aktywne poparcie, również oni angażują się w proces adaptacji i do-
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Tabela 4. Czynniki kształtujące nastawienie do zmian
Czynniki powodujące niechęć wobec zmian
• Obawa przed utratą pracy i brak zaufania, że hasło „restrukturyzacja działalności” może oznaczać coś innego
niż zwolnienia.
• Ciągłe zmiany dyrektorów, którzy zaczynają od zwolnień.
• Brak dialogu i komunikacji ze strony dyrekcji – niejasność
jakie są plany na przyszłość i ich uzasadnienie.
• Brak efektów podejmowanych działań i wzrost zadłużenia.
• Wieloletnie przyzwyczajenie do jednego sposobu wykonywanej pracy.

Czynniki ułatwiające uzyskanie poparcia
pracowników
• Plan restrukturyzacji musi zawierać także inne
działania, aniżeli tylko redukcję zatrudnienia.
• Po okresie niezbędnych redukcji należy zapewnić stabilizację zatrudnienia i utrzymać regularność wypłacania pensji.
• Ważne są pierwsze wymierne efekty działań, co
jest dowodem poprawnego działania planu.
• Należy zapewnić klarowną komunikację.

Źródło: Opracowanie własne.

strzegają konieczność reakcji zakładu na presje otoczenia. W zakładzie na wysokim poziomie adaptacji respondenci wskazywali zmianę systemu finansowania i zniesienie rejonizacji jako czynnik, który zmusił pracowników do innego podejścia do wykonywanej
pracy: „pacjent nie przyjdzie, jeśli się nie jest dla niego odpowiednio grzecznym, uprzejmym; więc trzeba się starać, (...) trzeba też liczyć koszty”. Trzyletni program zmian przyniósł nie tylko lepsze wskaźniki efektywności ekonomicznej, lecz także zmianę nastawienia pracowników, w tym kierownictwa średniego szczebla: „wszyscy chyba zrozumieliśmy, że trzeba cos zrobić”; „zmienia się świadomość wszystkich nas: od góry do samego dołu”. Poprawiła się także atmosfera w miejscu pracy i ludzie przestali obawiać się zwolnienia, co wynika ze słów jednego z ordynatorów:
„Nie ma tego ciągłego zagrożenie, że jutro będą zwolnienia. Zmiany, które zaczęły się
u nas dokonywać, poprzez zmianę stylu zarządzania, poprzez remonty poszczególnych
oddziałów, ale również rozbudowę sprawiają, że ludzie widzą, że wreszcie jest jakiś
cel; widzą, w którym kierunku to zmierza. Jest to mobilizujące dla wszystkich pracowników”.

4. Jednoznaczność uzyskanych wyników
Analiza uwarunkowań zdolności adaptacyjnych zakładów wytypowanych do badań
jako wzorcowe ukazała występowanie różnic pomiędzy nimi, chociaż zdolności adaptacyjne w obu przypadkach są wysokie. Różnice uwarunkowań w zakładach na wysokim
poziomie adaptacji dotyczą: ideologii; decentralizacji; strategii. Może to oznaczać, że w ramach wskazanych uwarunkowań jest dostępnych kilka opcji, które mogą korzystnie wpływać na zdolności adaptacyjne (np. strategia innowatora i analityka; ideologia popierająca reorientacje strategiczne, wg której szpital to firma, i ideologia nie popierająca reorientacji, wg której szpital to przede wszystkim zakład użyteczności społecznej). Inne wyjaśnienie zakłada, że wpływ konkretnego uwarunkowania (negatywny lub pozytywny) jest
znoszony przez inne, silniejsze uwarunkowania.
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Niemniej istnieje również szereg podobieństw w zakresie uwarunkowań i przyjętych
w ich ramach rozwiązań, w zakładach na wysokim poziomie adaptacji, które całkowicie
odróżniają je od zakładów na niskim poziomie adaptacji. Są to zatem krytyczne uwarunkowania dla osiągnięcia wysokiego poziomu adaptacji. Należą do nich: szeroki zakres autonomii działania, przyznany przez organ założycielski; dywersyfikacja źródeł przychodów (również poprzez utrzymanie lecznictwa otwartego) jako sposób na zwiększenie dostępu do zasobów; menedżer o wysokich zdolnościach; wysoki poziom zaufania pracowników do menedżera; wielokierunkowość zmian, wdrażanych w stopniowy, ale ciągły sposób; szeroki zakres współpracy z wieloma graczami; aktywne poparcie pracowników dla
zmian; oraz niski poziom konfliktu w organizacji. Powyższe uwarunkowania tworzą system wzajemnych zależności, a ujęcie jakiegokolwiek z nich w pewnością zmniejsza zdolności adaptacyjne organizacji.

Zakończenie
Badanie zdolności adaptacyjnych organizacji i ich uwarunkowań wymaga rozróżnienia trzech rodzajów zdolności, charakterystycznych dla każdej z faz procesu adaptacji. Uzyskane wyniki sugerują, że żadne pojedyncze uwarunkowanie nie tłumaczy poziomu zdolności adaptacyjnych w żadnej fazie. Weryfikując wpływ poszczególnych uwarunkowań
na zdolności adaptacyjne należy także uwzględnić ich wzajemne przenikanie się. Na podstawie przeprowadzonych badań zostały wskazane związki zachodzące pomiędzy uwarunkowaniami a zdolnościami adaptacyjnymi oraz w ramach uwarunkowań (załącznik 1).
Aby ocenić zarówno ich słuszność, jak i zaproponowany model4 powinny zostać przeprowadzone badania ilościowe na dużej próbie.
Przeprowadzone badania pozwalają także sformułować wnioski o charakterze praktycznym. Dla wzorcowego dostosowania się zakładów opieki zdrowotnej do wymogów
zewnętrznych, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i jakości świadczenia usług
ważne jest kilka czynników. Po pierwsze, ważna jest profesjonalizacja zarządzania poprzez
wprowadzenie na stanowisko dyrektora zakładu osoby o wysokich zdolnościach przywódczych. Klarowna koncepcja zmian, komunikacja i motywowanie to tylko niektóre z wcześniej wskazanych umiejętności, jakie powinien posiadać menedżer zakładu.
Po drugie, działania zakładu i zakres swobody (autonomii) menedżera zakładu nie powinny być ograniczane przez organ założycielski, który z jednej strony może nie mieć
członków kompetentnych w zakresie zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, a z drugiej (nawet, jeśli by miał) nadmierna ingerencja organu może utrudnić zarządzanie zakładem (np. prowadząc do takich sytuacji, jak w jednym z opisywanych przypadków, kiedy
zniszczenie krzesła wymagało zgody rady powiatu). Ponadto oczekiwania i działania organów założycielskich często cechuje brak spójności, szczególnie wtedy, gdy przedstawiciele władz samorządowych wymieniają dyrektorów podległych im zakładów z powo4 Model zdolności adaptacyjnych i ich uwarunkowań został przedstawiony w części pierwszej artykułu pt.: Zdolności adaptacyjne organizacji. Przypadek szpitali powiatowych, opublikowanego w nr
3/2009 (11) „Współczesnej Ekonomii”.
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du braku osiągnięć ekonomicznych, a zarazem nie pozwalają lub ograniczają działania restrukturyzacyjne ze względu na oczekiwania lokalnej społeczności, czyli własnych wyborców. Przedstawione badania sugerują, że wielkość wsparcia finansowego dla zakładu,
często jest skorelowana z przyznanym przez organ założycielski zakresem swobody. Należy wyeliminować takie sytuacje.
Po trzecie, w warunkach silnego uzależnienia od kontraktu z płatnikiem, istotna jest
dywersyfikacja źródeł przychodów lub zwiększanie dostępu do zasobów, jakimi dysponuje płatnik np. poprzez utrzymanie lecznictwa otwartego w strukturze zakładu, lub budowę kontaktów osobistych z płatnikiem. Umiejętnie wykorzystywane i budowane zasoby relacyjne w kontaktach z płatnikiem ułatwiają negocjacje i zakontraktowanie nowych
usług.
Po czwarte, dla skuteczności wdrożenia zmian niezbędne jest zaufanie pracowników
do menedżera, niski poziom konfliktu pomiędzy różnymi grupami pracowników oraz poparcie dla zmian wśród średniego i niższego szczebla w hierarchii. Aby to osiągnąć menedżer może wykorzystać albo decentralizację zarządzania, albo – w sytuacji, kiedy organizacja jeszcze nie jest na to gotowa – delegowanie uprawnień.
Po piąte, zmiany powinny być wielokierunkowe, zorientowane zarówno na obniżanie kosztów, dostosowanie asortymentu, podnoszenie jakości jak i zmiany w praktykach
zarządzania i relacji z otoczeniem. Istotna jest też umiejętność nawiązania współpracy z innymi zakładami, ponieważ dzięki łączeniu się możliwe jest obniżanie kosztów, a dodatkowo sprzyja to wymianie informacji i doświadczeń. Koncentracja tylko na jednym kierunku zmian nie zapewnia osiągnięcia wysokiego poziomu adaptacji.
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Załącznik 1.
UWARUNKOWANIA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH I KIERUNEK ZAKŁADANEGO WPŁYWU
W tabeli zostały przedstawione uwarunkowania wraz ze wskazaniem zdolności adaptacyjnych, na które one wpływają. Sformułowano także zakładany kierunek wpływu danego uwarunkowania na poziom danej zdolności budując w ten sposób swoistą mapę hipotez do dalszych, szczegółowych badań. Ponadto w kolumnie pierwszej wskazano zidentyfikowane powiązania pomiędzy uwarunkowaniami: na jakie inne uwarunkowania dane uwarunkowanie wpływa i w jakiej fazie oraz pod wpływem jakich uwarunkowań może się znajdować.
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Zdolności
adaptacyjne

Zakładany kierunek wpływu

Podejście do niepewności Pozyskiwanie
otoczenia
i analiza informaZależność od: (F1) Relacje mię- cji
dzy-organizacyjne, ideologia,
dostęp do zasobów

Aktywne próby zmniejszania niepewności zwiększają liczbę analizowanych presji i opcji działania.
Pasywne zachowanie w obliczu niepewności powoduje koncentrację na presjach ważnych dla dysponentów zasobów, co ogranicza liczbę analizowanych presji i opcji.

Dostęp do zasobów
Pozyskiwanie
Wpływ na: (F1) Podejście do i analiza informaniepewności otoczenia
cji
Zależność od: (F1) Relacje między-organizacyjne

W im większym stopniu organizacja zmniejsza zależność od dysponentów krytycznych dla niej zasobów,
w tym więcej odbiera innych presji otoczenia.
Silna zależność od jednego źródła zasobów (przy braku
działań zmniejszających tą zależność) zmniejsza liczbę
dostrzeganych presji i analizowanych opcji działania.

Relacje między-organizacyjne
Wpływ na: (F1) Dostęp do zasobów; Podejście do niepewności
otoczenia
Zależność od: (F1) zdolności
menedżera (F2) Polityka organu
zał., zdolności menedżera; strategia

Pozyskiwanie
i analiza informacji

Rozbudowane relacje między organizacyjne (szeroki
zakres współpracy i duża liczba podmiotów) wpływają na zwiększanie liczby źródeł informacji i analizowanych opcji działania.
Rozbudowane relacje między organizacyjne (szeroki
zakres współpracy i duża liczba podmiotów) wpływają na wybór decyzji dotyczących kierunku zmian (łatwiejsze jest wdrożenie zmian zakładających współpracę z innymi zakładami).

Polityka organu założycielskiego
Wpływ na: (F1) zdolności menedżera (F2) Relacje międzyorg.;
proces zmian
Zależność od: (F1) zdol. menedżera

Pozyskiwanie
i analiza informacji
Zaprojektowanie
odpowiedzi
i wdrożenie

Wysoki (niski) zakres autonomii działania wpływa
na wyższą (niższą) liczbę analizowanych opcji.

Ideologia
Wpływ na: (F1) Podejście do
niepewności otoczenia (F2) Nastawienie do zmian

Pozyskiwanie
i analiza informacji
Zaprojektowanie
odpowiedzi
i wdrożenie

Ideologia podkreślająca wagę otoczenia i doceniająca istotność zmian organizacyjnych, wpływa na wzrost
liczby analizowanych presji i opcji działania.
Ideologia podkreślająca znaczenie umiejętności
członków oraz zachęcająca do partycypacji, wpływa
na zwiększenie inicjatywy wśród pracowników oraz
zmianę ich nastawienia do zmian.

Zdolności menedżera
Wpływ na: (F1) Polityka organu
założycielskiego; Relacje między-organizacyjne (F2) decentralizacja, nastawienie do
zmian, proces zmian, relacje
między organizacyjne

Pozyskiwanie
i analiza informacji

Wysokie zdolności menedżera w zakresie nawiązania
współpracy z organem założycielskim i innymi instytucjami w otoczeniu wpływają na zwiększenie liczby
źródeł informacji, dostrzeganych presji oraz analizowanych opcji działania.
Wysokie zdolności menedżera w zakresie stworzenia
wizji, planu działania, motywacji i komunikacji wpływają na wybór wielu kierunków zmian i wyższą głębokość zmian w ramach każdego kierunku.
Wysokie zdolności interpersonalne menedżera pośrednio zwiększają zdolność organizacji do uczenia się
poprzez zwiększenie poziomu zaufania pracowników
do niego oraz wpływ na zmianę nastawienia pracowników w kierunku aktywnego poparcia.

Zaprojektowanie
odpowiedzi
i wdrożenie

Zaprojektowanie
odpowiedzi
i wdrożenie
Korekta działań
i uczenie się
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Uwarunkowanie

Zdolności
adaptacyjne

Zakładany kierunek wpływu

Proces zmian (tempo i se- Zaprojektowanie
kwencja)
odpowiedzi
Zależność od: (F2) zdol. mene- i wdrożenie
dżera; decentralizacja, polityka
organu zał.

Stopniowe, ale ciągłe tempo wdrażania zmian zwiększa prawdopodobieństwo ich skuteczności.

Centralizacja/decentralizacja Zaprojektowanie
Wpływ na: (F2) nastawienie do odpowiedzi
zmian, proces zmian
i wdrożenie
Zależność od: (F2) zdol. menedżera

Decentralizacja zwiększa poziom aktywności kadry
kierowniczej średniego szczebla w inicjowaniu i wdrażaniu zmian.

Strategia
Zaprojektowanie
Wpływ na: (F2) relacje między- odpowiedzi
org.
i wdrożenie
Zależność od: (F2) relacje międzyorg.

Strategia innowatora (analityka) wpływa na wybór
wielu kierunków zmian i większą (selektywną) liczbę
zmian w ramach każdego kierunku.
Strategia obrońcy lub biernego reagowania ogranicza liczbę wybranych kierunków zmian oraz liczbę
zmian w ramach danego kierunku.

Zaufanie do menedżera
Korekta działań
Wpływ na: (F3) nastawienie do i uczenie się
zmian
Zależność od:(F3) relacje wewnątrzorg.

Im wyższy (niższy) jest poziom zaufania do menedżera, tym wyższe (niższe) jest prawdopodobieństwo
podjęcia działań korygujących.

Relacje wewnątrz-organiza- Korekta działań
cyjne
i uczenie się
(poziom konfliktu)
Wpływ na: (F3) zaufanie pracowników do menedżera, nastawienie do zmian

Wysoki (niski) poziom konfliktu wewnętrznego pomiędzy administracją a personelem białym lub w ramach jednej z tych grup, zmniejsza (zwiększa) zdolność organizacji do jednoznacznej oceny efektów
oraz podjęcia działań korygujących.

Nastawienie pracowników
do zmian
Zależność od: (F2) decentralizacja, zdolności menedżera; (F3)
zaufanie pracowników do menedżera, relacje wewnątrzorg.

Im silniejsza jest akceptacja (opór) dla zmian, tym
zdolności organizacji w zakresie wdrożenia odpowiedzi lub podjęcia niezbędnych działań korygujących są
wyższe (niższe).

Zaprojektowanie
odpowiedzi
i wdrożenie
Korekta działań
i uczenie się

The Conditions of Organization Adaptive Capabilities.
Case of Polish Public Hospitals
Summary
In each phase of adaptation organizations need different capabilities that allow them
to adapt to their environment. In the previous article the model of adaptive capabilities
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was presented and differences in adaptive capabilities between high and low performers
were discussed. The primary objective of the study is to identify and examine the key factors
influencing the adaptive capabilities of Polish public hospitals that had to respond to
a revolutionary environmental change (a redesign of healthcare system). Research indicates
that following factors are significant: owners” policy, environment uncertainty, access to
resources, leadership capabilities, interorganizational links, change process (pace and
sequence), intraorganizational relations, ideology, strategy, decentralization, employees
trust in management and their attitude toward change.
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