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ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ 
W PODMIOTACH OCHRONY ZDROWIA

MANAGING COMPETITIVENESS 
IN HEALTHCARE ENTITIES

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę kompleksowego ujęcia czynników mających wpływ na 
budowanie konkurencyjności podmiotów ochrony zdrowia. Celem artykułu jest prezentacja 
powyższych czynników oraz zobrazowanie modelu zawierającego najważniejsze elementy skła-
dowe wraz zaprezentowaniem relacji zachodzących między nimi. W tym celu wykazano rów-
nież powiązanie zarządzania strategicznego z zarządzaniem konkurencyjnością danej jednostki. 
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W nawiązaniu do rozważań o konkurencji w pierwszym rozdziale opracowania zamieszczono 
analizę pojęcia „konkurencyjność”, a następnie posłużono się identyfikacją podstawowych czyn-
ników mających wpływ na budowanie konkurencyjności, które mogą być poddane pomiarowi 
w sferze ekonomicznej oraz formalno-prawnej. Artykuł ma tym samym charakter przeglądowy, 
a jego treść odzwierciedla analizę literatury, dotyczącej opisywanego zjawiska, która umożliwiła 
usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy o zarządzaniu konkurencyjnością.

Słowa kluczowe: jednostki ochrony zdrowia, konkurencyjność, zarządzanie konkurencyj-
nością, efektywność, model konkurencyjności 

Abstract: The article provides for a comprehensive review of employees with an impact on 
building the competitiveness of health protection conditions. The whole article is a presen-
tation of the upper part of employees and a display of a model containing the most impor-
tant elements of the warehouse, representing the relations between them. To this end, the 
linking of strategic management to the competitiveness of the unit has also been demonstra-
ted. In connection with the competition considerations in the first step, the analysis of the 
concept of “competitiveness” was carried out, and the identification of key employees with 
a view to building a competitive position was set up in the future. The article is therefore of 
a transparent nature, and its content was based on an analysis of the literature concerning 
the descriptive point of view which made it possible to systematise the relevant knowledge 
on the management of competition.

Keywords: healthcare units, competitiveness, competitiveness management, efficiency, 
competitiveness model

Wstęp

Konkurencyjność współczesnych organizacji jest podstawą ich rozwoju oraz 
funkcjonowania na rynku. Jest ona również istotna dla podmiotów ochrony zdro-
wia. Aby skutecznie zarządzać konkurencyjnością, ważne jest zwrócenie uwagi 
na czynniki kształtujące wysoki standard świadczonych usług. Zmieniająca się 
struktura oraz potrzeby społeczeństwa stawiają coraz to nowsze wyzwania przed 
podmiotami ochrony zdrowia. Ich siłą napędową jest skupiająca się w wielu ob-
szarach ciągła innowacyjność, która wpływa na konkurencyjność organizacji. Aby 
klienci usług medycznych mogli uznać daną jednostkę za konkurencyjną na ryn-
ku ochrony zdrowia, wymagany jest szereg działań, mających miejsce „na zaple-
czu” organizacyjnym. Wymaga to zintensyfikowania działań zarządczych, które 
znacząco wpłyną na odbiór społeczny danej jednostki oraz zmienią wewnętrzne 
struktury organizacyjne, wpływając przez to na jej rozwój. Jest to bardzo trud-
ne, ponieważ wymaga żonglowania zarówno metodami menedżerskimi, jak i ko-
niecznością stosowania przepisów prawnych, których celowość określa koniecz-
ność stosowania zasad racjonalności oraz gospodarności wydatków. 
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W prezentowanym opracowaniu wskazano istotne aspekty, które mają znaczą-
cy wpływ na konkurencyjność danego podmiotu i które powinny zostać uwzględ-
nione przez menedżerów jednostek ochrony zdrowia w stałym podnoszeniu ich 
konkurencyjności. 

1. Istota konkurencyjności 

Pojęcie konkurencyjności pochodzi z łacińskiego słowa concurrentia i ozna-
cza proces, w  którym podmioty rynkowe dążą do realizacji swoich celów, pró-
bując przedstawić jak najkorzystniejszą ofertę ze względu na cenę, jakość i inne 
aspekty. Podmioty te szukają nowych rynków zbytu dla swoich usług lub towa-
rów, chcąc wpływać na decyzje swoich kontrahentów. Konkurencyjność jest swo-
jego rodzaju rywalizacją pomiędzy podmiotami, które reprezentują ten sam cel 
gospodarczy. Jest ona podstawą rozwoju otwartej gospodarki rynkowej, w  któ-
rej funkcjonują przedstawiciele rynków rodzimych oraz obcych. Jednakże war-
to zaznaczyć, że organizacje publiczne poddane są innemu reżimowi prawnemu 
oraz szeregu ograniczeniom, które mają znaczący wpływ na metody budowania 
swojej pozycji. Konkurencyjność przedsiębiorstwa w znacznej mierze uzależnio-
na jest od środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, w jakim ono funkcjonuje. 
W  konsekwencji czynniki wpływające na konkurencyjność można podzielić na 
zewnętrzne i wewnętrzne1. Do zewnętrznych zalicza się: innowacyjność gospo-
darki, w  jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, przychylność prawodawstwa oraz 
efektywność wzrostu gospodarczego. Czynniki wewnętrzne odnoszą się do samej 
struktury przedsiębiorstwa – ważną rolę pełni tu kapitał intelektualny, strategia 
przedsiębiorstwa, adaptacja do zmiennych otoczenia, innowacyjność, zarządza-
nie jakością. Konkurencyjne przedsiębiorstwo wykazuje cechy takie, jak2; zdol-
ność do rozwoju, zdolność do osiągania zysków oraz przewagi konkurencyjnej na 
poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zarządzanie konkurencyjnością polega więc na umiejętnym zarządzaniu za-
sobami materialnymi oraz niematerialnymi, w odniesieniu do otoczenia organi-
zacji, umożliwiając efektywne konkurowanie na rynku. W tym znaczeniu zarzą-
dzanie konkurencyjnością można pojmować przez pryzmat:

−	 kreowania zdolności do konkurowania (działania długoterminowe),
−	 kształtowania pozycji konkurencyjnej na rynku (działania krótkoterminowe).

1  W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2005, s. 174.
2 M. Żelichowska, Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw, „Zeszyty Na-
ukowe WSH. Zarządzanie” 2009, nr 1, s. 46-55.
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Kluczowym organizacyjnym aspektem budowania pozycji konkurencyj-
ności jest dzielenie się wiedzą i  podnoszenie kwalifikacji zarówno pracowni-
czych, jak i  menedżerskich. Jest to pośrednio powiązane z  reżimem prawno-
-politycznym, jakiemu podlega organizacja ochrony zdrowia. Znaczenie ma tu 
przede wszystkim sposób finansowania, który częściowo pochodzi ze środków 
publicznych (tylko w określonych przypadkach jednostki ochrony zdrowia, na 
podstawie ustawy, mogą prowadzić działalność gospodarczą wykazującą zyski). 
Ze względu na przedmiot świadczonych usług ograniczenia konkurencyjno-
ści dotyczą szeroko pojętych aktów prawnych regulujących i konkretyzujących 
etapy przebiegu procesów medycznych świadczonych przez podmioty ochrony 
zdrowia, natomiast z punktu widzenia podmiotowego są to ograniczenia wyni-
kające z konieczności stosowania prawa o charakterze nakazującym w zakresie 
finansowym. Jako jeden z wielu przykładów posłużyć może konieczność reali-
zowania iuris cogentis dyscypliny finansów publicznych, która ściśle skupia się 
wokół zasad rzetelności, gospodarności, celowości oraz legalności wydatkowa-
nia środków finansowych3. 

Tego typu ograniczenia wymagają zupełnie innej specyfiki i orientacji zarządza-
nia niż w przypadku podmiotu prywatnego. W konsekwencji istotnymi składowy-
mi zarządzania konkurencyjnością są: tytuły formalnoprawne, władza, środki ma-
terialne oraz proces decyzyjny. Na przebieg i jakość procesu między tymi aspektami 
wpływ mają umocowani aktem prawnym kierownicy niższego i wyższego szczebla. 
To od ich wiedzy, zaangażowania oraz rozeznania zależeć będzie konkurencyjne 
rozdysponowanie posiadanych zasobów – zarówno materialnych, jak i niematerial-
nych oraz umiejętne wdrażanie procesów technologicznych zgodnie z poszanowa-
niem obowiązujących przepisów prawnych. Patrząc przez pryzmat tych ograniczeń, 
zarządzanie konkurencyjnością w podmiocie publicznym jest dużo trudniejsze niż 
w przypadku podmiotów prywatnych, lecz ze względu na możliwość wykorzystania 
innych instrumentów zarządzania nie jest niemożliwe4.

2. Struktura i zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia

Specyfika występowania poszczególnych modeli ochrony zdrowia na świecie 
jest ściśle skorelowana z poziomem finansowania świadczeń usług zdrowotnych5. 
Polski system ochrony zdrowia składa się z6:

3  M.K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, KeyText, War-
szawa 2000, s. 32.
4 M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001.
5 J.Suchecka, Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia ,Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
6 Na podstawie: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
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1) świadczeniobiorców (pacjentów), 
2) instytucji ubezpieczenia zdrowotnego pełniącą funkcję płatnika (Narodowy 

Fundusz Zdrowia), 
3) świadczeniodawców; są nimi: podmioty lecznicze, które mogą prowadzić 

działalność jako przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
(SPZOZ), jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia oraz 
kościoły, 

4) organów kontroli i  nadzoru; są nimi np.: Państwowa Inspekcja Sanitarna 
(tzw. sanepid), Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Rzecznik Praw Pacjenta, wo-
jewodowie, 

5) Ministerstwa Zdrowia, które wytycza kierunki polityki zdrowotnej kraju oraz 
posiada uprawnienia kontrolne, a także działających przy nim konsultantów krajo-
wych w poszczególnych specjalnościach medycznych. 

W swych ustawowych założeniach podmioty ochrony zdrowia realizują zadania 
polegające na: 

– stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych, 
– ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych, 
– promocji zdrowia, 
– realizacji zadań dydaktycznych i  badawczych w  powiązaniu z  udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii 
medycznych oraz metod leczenia.

Zarządzanie podmiotem ochrony zdrowia sprowadza się przede wszystkim do 
progresji wydajności prowadzonej działalności lub oszczędności, co w konsekwen-
cji prowadzi do powiększenia zasobów. Przejawia się to w  następujących celach 
szczegółowych7: 

o zwiększeniu przychodów, 
o zmniejszeniu kosztów,
o optymalizacji relacji przychodów i kosztów. 
Podmioty ochrony zdrowia podlegają ciągłym zmianom warunków zewnętrz-

nych i  wewnętrznych, co ma wpływ na stymulowanie i  wytyczanie nowych kie-
runków rozwoju. W tym znaczeniu istotną rolę odgrywa zarządzanie strategiczne. 
W przypadku podmiotów ochrony zdrowia zarządzanie strategiczne powinno re-
agować na trudne, nieprzewidziane zjawiska zewnętrzne (np. epidemie, załamania 
systemu ochrony zdrowia). Aby móc skutecznie zastosować odpowiednią strate-
gię, należy skutecznie dobrać zamierzone działania i cele do posiadanych zasobów 
materialnych i  niematerialnych. Zarządzanie strategiczne jest ściśle skorelowanie 
z zarządzaniem konkurencyjnością. W niesprzyjających warunkach jednostka po-
winna być skupiona na przetrwaniu, natomiast w przypadku występowania sprzy-

7  J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
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jających warunków powinno poszukiwać się nowych dróg rozwoju, co zasadniczo 
ma wpływ na pozycję konkurencyjną8.

Dla wszystkich podmiotów ochrony zdrowia ważne jest otoczenie, w  jakim 
funkcjonują. Identyfikacja tego otoczenia jest podstawą do sprawnego i  efektyw-
nego zarządzania. W konsekwencji można wskazać elementy otoczenia bliższego 
i dalszego mającego wpływ na podmioty ochrony zdrowia. Do bliższego toczenia 
należeć będą na przykład pacjenci, instytucje administracji publicznej, dostawcy. 
Dalsze otoczenie stanowią zespół norm publiczno-prawnych, demografia, otocze-
nie ekonomiczne9.

3. Budowanie przewagi konkurencyjnej w ochronie zdrowia 

Podstawowym źródłem wiedzy o  pozycji danej jednostki w  strukturze syste-
mu ochrony zdrowia jest benchmarking. W literaturze przedmiotu określany jest 
on jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na identyfikacji najlep-
szych dróg realizacji procesów zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią, w celu 
wykorzystania ich do usprawnienia jej działalności. Benchmarking stanowi źródło 
wiedzy o  możliwościach nowych praktyk adaptacji możliwych do zastosowania 
w danej jednostce. Celami jego zastosowania w jednostce ochrony zdrowia mogą 
być: analiza procesów w działalności (wskazanie mocnych i słabych stron), identy-
fikacja nośników kosztów oraz analiza zadowolenia pacjenta10.

Benchmarking zazwyczaj jest stosowany w obrębie jednego podmiotu (bench-
marking wewnętrzny) bądź komparycji celów strategicznych dwóch równych jed-
nostek (benchmarking strategiczny). Bez względu na rodzaj wybranego benchmar-
kingu jego stałymi elementami, wpływającymi na konkurencyjność danej jednostki, 
są skuteczność i efektywność, którą budują czynniki takie, jak: struktura podmiotu, 
na którą składa się wykształcenie personelu, sprzęt medyczny, wielkość, technolo-
gie oraz konstrukcja procesu, w skład którego wchodzi szybkość i efektywność po-
dejmowanych diagnoz i procesu leczenia, niezawodność wyniku, satysfakcja oraz 
śmiertelność. W dalszym planie brane pod uwagę są dostępność świadczeń, dosto-
sowanie do potrzeb pacjenta, orientacja na pacjenta11.

8 J. Chluska, Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych-szpitalach, „Zeszy-
ty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016,nr 23 t. 2, s. 69-78.
9 A. Adamik, M. Matejun, Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), 
Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 61-63.
10 G. Kankownik, Znaczenie benchmarkingu w kształtowaniu konkurencyjności szpitali, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 65.
11 D. Korenik, Benchmarking w ograniczaniu ryzyka w podmiotach leczniczych. Zarządzanie ryzykiem 
w opiece zdrowotnej. Nadzór i kontrola zarządcza, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” 2015, nr 410.
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Rysunek 1. Składowe modelu zarządzania konkurencyjnością podmiotu ochrony zdrowia
Figure 1. Components of the model of managing the competitiveness of the healthcare entity

Źródło: opracowanie własne na podst.: W. Walczak Analiza czynników wpływających na 
konkurencyjnośc przedsiębiorstw, „E-mentor” 2010, nr 5, s. 5-12.

Spojrzenie na konkurencyjność jednostek ochrony zdrowia powinno być wie-
loaspektowe, to znaczy winno łączyć działania finansowe z  niefinansowymi oraz 
integrować zarządzanie krótkookresowe ze strategicznym. Sam model zarządzania 
konkurencyjnością związany jest również z zarządzaniem jakością, organizacją oraz 
reputacją.

 Oprócz analiz porównawczych na ocenę konkurencyjności danej jednostki 
wpływa też wewnętrzna ocena procedur. W  pierwszej płaszczyźnie należy doko-
nać weryfikacji stosowanych procedur, np. czy hospitalizacja realizowana w danym 
szpitalu będzie przebiegać w warunkach o najwyższej jakości, czy też leczenie bę-
dzie prowadzone z pominięciem elementarnych zasad i ogólnie przyjętych standar-
dów postępowania. Aspekt jakości w ochronie zdrowia ma ścisły związek ze świad-
czeniem usług na podstawie globalnych standardów opracowanych przez WHO 
(World Health Organisation), stanowiących kompleks zarządzania TQM (Total 
Quality Management). Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę ze-
społową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji. Jedną z dróg wprowadza-
nia zarządzania jakością w podmiotach zdrowia jest implementacja polityki jakości, 
na którą składa się zobowiązanie do spełniania szeregu standardów medycznych. 
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Na całość polityki jakości jednostek ochrony zdrowia składa się posiadanie certyfi-
katów akredytacyjnych oraz spełnianie norm ISO12.

Kolejnym poziomem budowania polityki jakości jest uzyskanie certyfikatu po-
twierdzającego zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 
9001:2000 (obecnie już ISO 9001:201513). Normy ISO 9000 nie są normami dotyczą-
cymi wyrobów, lecz odnoszącymi się do sposobu zarządzania. Stanowią one jeden 
z  elementów strategicznego podejścia do idei ciągłego doskonalenia jakości oraz 
stanowią pomoc dla organizacji (np. zakładów opieki zdrowotnej) przy tworzeniu 
systemu jakości. Sposób zarządzania, opisany przez normy ISO serii 9000, może 
by zastosowany w każdej organizacji, w tym także w sektorze usług zdrowotnych14. 

W  zarządzaniu jakością najistotniejszym elementem jest jej weryfikowanie. 
W 2003 r. Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała opracowanie narzędzia słu-
żącego do pomiaru i oceny dokonań szpitali w zakresie jakości (model PATH). Na-
rzędzie to najczęściej stosowane jest przez menedżerów szpitali do oceny i dosko-
nalenia świadczonych usług medycznych oraz do zarządzania jakością w szpitalu15. 
Opisywany model opierał się na sześciu fundamentach pomiarach osiąganych efek-
tów: efektywności klinicznej, efektywności ekonomicznej, personelu szpitala, za-
rządzaniu z uwzględnieniem potrzeb otoczenia, bezpieczeństwie opieki, orientacji 
na pacjenta. Model PATH w swym założeniu ma badać jakość usługi i organizacji 
z punktu widzenia pacjenta16.

Dbanie o konkurencyjność danej jednostki przejawia się również w zarządzaniu 
innowacjami. Można podzielić je na dwie grupy: innowacje technologiczne i nie-
technologiczne.

Innowacje technologiczne dotyczą wprowadzania coraz to nowszego sprzętu 
i metod leczenia. Wdrażanie tego typu rozwiązań w sektorze medycznym związane 
jest z koniecznością pozyskania między innymi znacznej ilości środków finanso-
wych. Jednostka, chcąca wprowadzać i wdrożyć nowoczesne, a często i pionierskie 
technologie, wymaga jednoczesnego zastosowania innowacji nietechnologicznych. 
Mogą one dotyczyć między innymi samej organizacji, czyli np. spłaszczania struktu-
ry administracyjnej bądź ustanowienia nowych oddziałów, poradni, klinik w szpi-

12  A. Czerw, U. Religioni, D. Olejniczak, Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług 
w podmiotach leczniczych, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, nr 93(2), s. 269-273.
13  A. Sztetla, Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia - akredytacja i system zarządzania 
według normy ISO 9001:2008, „Problemy Zarządzania” 2012, vol. 10, nr 2(37), s. 211-228.
14 J. Frąś, Zarządzanie jakością usług w opiece zdrowotnej, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia 
Zarządzania Wiedzą, Szczecin 2010.
15  R. Piekarski, Wskaźniki z zakresu ochrony zdrowia przydatne do oceny jakości usług medycznych 
w szpitalach (na przykładzie monitorowania zakażeń szpitalnych jako wymagania zarówno normy mię-
dzynarodowej ISO 9001:2015, jak i standardów akredytacyjnych CMJ), „Pielęgniarstwo w Opiece Dłu-
goterminowej” 2016, nr 4. 
16  M. Kludacz, Model pomiaru dokonań szpitali w  zakresie jakości – projekt Światowej Organizacji 
Zdrowia. Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 222-229.
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talu, wprowadzenia monitorowanej opieki w domu pacjenta, wprowadzenia proce-
dur jednodniowych. Innowacje nietechnologiczne przyjmują też formę innowacji 
usługowych, przejawiających się w  relacji pomiędzy jednostką ochrony zdrowia 
a pacjentami i ich rodzinami. To na przykład skrócenie czasu oczekiwania pacjen-
tów na usługi, poprawa jakości, warunków oczekiwania na usługi czy zakwaterowa-
nia dla rodzin pacjentów, możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty17. Sprzężenie 
tych dwóch grup innowacji jest determinantą konkurencyjności jednostki. Warto 
zwrócić uwagę na to, że innowacje nietechnologiczne związane są z celami organi-
zacyjnymi jednostek ochrony zdrowia. Placówka ochrony zdrowia powinna reali-
zować cele takie, jak18:

−	 medyczne – podstawowy cel świadczenia usług medycznych;
−	 ekonomiczne – dotyczą pokrycia kosztów działalności z  uzyskiwanych 

przychodów; nadwyżka finansowa może być wykorzystywana na cele rozwojowe, 
a w konsekwencji do realizacji jej naczelnej misji; 

−	 społeczne – łączą cele interesariuszy zewnętrznych.
Aby jak najlepiej realizować powyższe cele, konieczne jest wdrażanie roz-

wiązań usprawniających struktury organizacyjne. Jedną z  dróg jest tworzenie 
sieci szpitali. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych 
i  umożliwią lepszą koordynację świadczeń. Warunkiem włączenia szpitali 
do  systemu zabezpieczenia oraz zakwalifikowania do poszczególnych pozio-
mów będzie spełnienie kryteriów określonych w  ustawie. Podmioty lecznicze 
włączone do tego systemu będą finansowane w  głównej mierze na podstawie 
rozliczenia ryczałtowego. 

Kolejnym ważnym elementem organizacyjnym jest sprawny i wydajny proces 
zarządzania łańcuchem dostaw w jednostce ochrony zdrowia. Proces dostaw zwią-
zany jest z zaangażowaniem zarówno pracowników medycznych, jak i niemedycz-
nych, w którym istotną, ale nie dominującą rolę odgrywają koszty. Implikowanie 
w funkcjonowanie jednostki ochrony zdrowia nowych technologii oraz asortymen-
tu wymaga połączenia z jak najsprawniejszym procesem realizacji dostaw. 

W procesie logistyki, mającym wpływ na konkurencyjność jednostki, zasadni-
cze znaczenie ma sprawność realizacji procedur przetargowych. Najważniejszym 
tego typu elementem w powyższej procedurze jest skonstruowanie odpowiednie-
go opisu przedmiotu zamówienia oraz jak najlepsza znajomość przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, co przekłada się na sprawność przeprowadzanych 
przetargów. Operatywny system dostaw i zamówień publicznych pozwala też na 

17  J. Jończyk, Istota innowacji w publicznych szpitalach, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach” 2013, nr 169. Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, s. 42-51.
18 K. Szymaniec-Mlicka, Ocena efektywności organizacji publicznych na przykładzie szpitali publicz-
nych – aspekty metodyczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, 
2015, z. 83, nr kol. 1941, s. 654.
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zmniejszenie kosztów funkcjonowania jednostki ochrony zdrowia, przy jedno-
czesnym zachowaniu innowacyjności w zakresie wdrażania nowych technologii 
oraz asortymentu19.

Trzeci rodzaj cech, mający wpływ na konkurencyjność, związany jest z reputacją. 
Ogólna opinia na temat danej jednostki jest postrzegana kompleksowo, jednakże ze 
względu na zasięg oddziaływania i wagę należy traktować ją jako osobną konkuren-
cyjność. Budowanie reputacji w ochronie zdrowia jest ściśle związane z uczestnictwem 
w projektach międzynarodowych, zaangażowaniem w rozwój naukowy oraz tworze-
niem wizerunku. Źródłem badania reputacji danej jednostki są ankiety wypełniane 
przez pacjentów. Jedną z nich jest już wcześniej wspomniany model PATH. Badania 
tego typu zlecane są przez poszczególne jednostki służby zdrowia bądź realizowane 
są odgórnie z ramienia NFZ lub Ministerstwa Zdrowia. Na przykład przeprowadzone 
w roku 2017 badania na grupie ponad 1000 pacjentów wykazały, że problemy dotyczące 
funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce dostrzega 96,8% badanych. Nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania i innych cech demograficzno-społecznych badani byli 
zgodni, że największe problemy dotyczą czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów20. 

Badanie opinii pacjentów i   klientów usług jest jednoznacznym sygnałem dla 
menedżerów, jakie obszary działania obszarów jednostki wymagają ingerencji. Jed-
ną z dróg wprowadzania zmian w kwestii czasu oczekiwania na wizytę jest coraz 
powszechniejsza możliwość rezerwacji wizyty u danego specjalisty przez internet, 
wprowadzana przez coraz większą liczbę szpitali oraz przychodni21.

Podsumowanie 

Przestawione rozważania stanowią próbę ujęcia istotnych elementów wpływają-
cych na konkurencyjność jednostek ochrony zdrowia. Ważną składową przeprowa-
dzonych analiz jest postrzeganie konkurencyjności jako kompleksowego systemu 
oddziałujących na siebie czynników, specyficznych dla tego rodzaju usług, oraz usys-
tematyzowanie definicji zarządzania konkurencyjnością w  przypadku podmiotów 
ochrony zdrowia – powiązanego z zarządzaniem strategicznym. 

W zaprezentowanym autorskim ujęciu istotnych czynników, mających wpływ na 
zarządzanie konkurencyjnością, zwrócono uwagę na takie aspekty, jak: czynniki ja-
kościowe, organizacyjne oraz refutacyjne. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że 

19  J. Suchecka, Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolter Kluwer, Warszawa 2015, s. 159.
20 Badanie opinii pacjentów na temat organizacji opieki koordynowanej (OOK) w związku z plano-
wanym wprowadzeniem programu pilotażowego POZ+, w ramach projektu „Przygotowanie, przete-
stowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap 
I. Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. Raport końcowy 
– wykonane przez Biostat na zlecenie NFZ.
21 M. Zalewska, Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z uwzględnieniem czynnika 
innowacyjności, „Problemy Zarządzania” 2011, nr 3,
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menedżerowie jednostek ochrony zdrowia muszą jednocześnie skupiać się na czyn-
nikach zewnętrznych, które czasami ograniczają rozwój konkurencyjności danej or-
ganizacji. Należą do nich między innymi granice prawa (np. w zakresie dyscypliny 
finansów publicznych), otoczenie danej organizacji oraz poziom i źródła pozyskiwa-
nia środków finansowych. W literaturze przedmiotu nie poświęca się tym czynnikom 
wystarczającej uwagi, choć mają one realne przełożenie na kształtowanie konkuren-
cyjności danej jednostki. Jak łatwo zauważyć, wszystkie elementy budowy modelu za-
rządzania konkurencyjnością w szpitalu zazębiają się ze sobą i wzajemnie przenikają. 
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