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Wprowadzenie

W codziennym kierowaniu organizacją przełożony musi być wielopłaszczy-
znowo zorientowany na czynniki, które tworzą i kształtują tę organizację. Wielo-
płaszczyznowość dotyczy m.in. zwracania uwagi na pracę i procedury związane 
ze stanowiskiem, sprawowania ścisłego nadzoru nad pracownikami, aby dopil-
nować właściwego wykonania zadań, zorientowania na ludzi, a zwłaszcza na bu-
dowanie zintegrowanych zespołów roboczych. Ponadto przełożony musi wyka-
zywać troskę o podwładnych i tworzyć przyjazny klimat organizacyjny, zwracać 
uwagę bardziej na motywowanie pracowników niż na ich kontrolowanie, dążyć 
do przyjaznych i pełnych szacunku, opartych na wzajemnym zaufaniu stosun-
ków z pracownikami. Nowoczesny przełożony – menadżer – zdaje sobie sprawę 
z tego, że największym i najcenniejszym kapitałem i potencjałem każdej organi-
zacji jest jej pracownik1.

Dla każdego przedsiębiorstwa (organizacji) co innego jest siłą napędową 
– dla przedsiębiorstwa produkcyjnego najistotniejszy jest rynek, jakość produ-
kowanego wyrobu, certyfi katy dopuszczające go do sprzedaży, dystrybucja, po-
tencjalni odbiorcy, walka z konkurencją; dla przedsiębiorstwa usługowego – ja-
kość świadczonej usługi i zadowoleni z niej klienci; dla przedsiębiorstwa han-
dlowego – wyniki dotyczące sprzedaży. Zasadniczym elementem, który two-

1 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 266. 
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rzy każde z tych przedsiębiorstw, jest potencjał ludzki – pracownik. Oczywiście 
jego wpływ na powodzenie danej organizacji na rynku jest różny w swojej inten-
sywności – największy będzie w przedsiębiorstwach usługowych, gdzie czynnik 
ludzki jest źródłem oferowanego dobra, jakość usługi zależy od wykształcenia, 
specjalizacji i doświadczenia zawodowego pracownika, ciągłego doskonalenia 
się w danej dziedzinie oraz dużych umiejętności nawiązywania kontaktów i pod-
trzymywania relacji interpersonalnych. Klient, który jest odbiorcą usługi, może 
w trybie natychmiastowym wydać opinię i ocenę otrzymanego dobra niemate-
rialnego. Dlatego też przełożony powinien przede wszystkim dbać o swoich pra-
cowników – ich rozwój, motywację do pracy, odpowiednie warunki płacy i pra-
cy. W zamian za dobre zarządzanie personelem otrzyma lojalność oraz profesjo-
nalizm w świadczonych usługach.

Pracownik każdej organizacji jest klientem wewnętrznym. Lekarz świad-
czący specyfi czną usługę, jaką jest usługa zdrowotna, jest klientem wewnętrz-
nym placówki służby zdrowia, w której pracuje. Lekarz-menadżer ma obowią-
zek dbać w równym stopniu o swoich pracowników – klientów wewnętrznych 
(lekarz, pielęgniarka, pomocniczy personel medyczny), jak również o potencjal-
nych pacjentów – klientów zewnętrznych. Przełożony – lekarz-menadżer – dba 
o nich za pośrednictwem klienta wewnętrznego – lekarza, którego przyjmuje do 
pracy i któremu powierza zadania związane ze świadczeniem określonych usług 
zdrowotnych względem pacjentów.

Według Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej, „obecnie bardzo duża gru-
pa lekarzy – zwłaszcza tych, którzy praktykują prywatnie – zdaje sobie sprawę 
z tego, że w warunkach bardzo dużej konkurencji same umiejętności medyczne 
i doświadczenie zawodowe nie są wystarczające, aby osiągnąć sukces na rynku 
usług medycznych”2. Nowocześni lekarze znają tajniki marketingowe, które uła-
twiają im kontakt z pacjentem, pomagają w pozytywnym kreowaniu swojej oso-
by, a także w profesjonalnym promowaniu świadczonych usług. Całość tych za-
biegów marketingowych przekłada się na sukces placówki, w której pracują. Jed-
nak aby klient wewnętrzny – lekarz – świadczył te usługi w sposób profesjonalny 
i w pełni utożsamiał się z placówką, w której pracuje, oprócz odpowiednich wa-
runków pracy i satysfakcjonującego wynagrodzenia musi mieć zapewnione po-
zytywne relacje z przełożonym – lekarzem-menadżerem – i resztą zespołu me-
dycznego. O atmosferę i ogólny klimat organizacji dba przede wszystkim przeło-
żony. Od jego umiejętności zarządczych i preferencji zarządzania organizacją za-

2 Tamże.
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leżą relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a prze-
łożonym. Na sukces prywatnej placówki służby zdrowia składa się wiele elemen-
tów. Jest to na pewno usytuowanie, dostępność, sprzęt, jakim dysponują lekarze, 
promocja usług świadczonych przez placówkę. Niezaprzeczalnym jednak fak-
tem jest stwierdzenie, iż od rodzaju atmosfery i ogólnego klimatu – kultury or-
ganizacyjnej – zależy powodzenie całej organizacji, którą w omawianym przy-
padku stanowią przede wszystkim ludzie – profesjonaliści w świadczeniu usłu-
gi zdrowotnej.

1. Klient wewnętrzny jako sprzedawca usługi zdrowotnej

Jak pisze Iga Rudawska, „wizerunek placówki służby zdrowia jest nośni-
kiem symboli i znaków reprezentujących rzeczywiste obiekty – przedmioty, za-
chowania, idee. Poszczególne elementy tego wizerunku wzajemnie się interpre-
tują, wywołując u potencjalnego pacjenta percepcję «osobowości» organizacji 
oraz stanowiąc zapowiedź tego, czego może się on spodziewać podczas całego 
procesu usługowego”3.

„Produktem placówki służby zdrowia jest świadczenie zdrowotne, czyli 
działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz 
inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia”4. Działania te są zwią-
zane m.in. z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, orzekaniem i opiniowaniem 
o stanie zdrowia.

Produkt – świadczenie zdrowotne – tworzony jest z zespołu elementów, 
z których każdy oddziałuje na nabywców. Według Bukowskiej-Piestrzyńskiej są 
to następujące elementy:

 – wykształcenie i doświadczenie lekarza,
 – wykształcenie i doświadczenie personelu pomocniczego,
 – urządzenia medyczne,
 – stosowane środki opatrunkowe, leki, metody leczenia,
 – przebieg konsultacji medycznej5.

Pacjent, który wchodzi w interakcję z usługodawcą – klientem wewnętrz-
nym (lekarzem) – od razu ma do czynienia z człowiekiem, z reprezentantem 
świadczeniodawcy. Jest nim klient wewnętrzny placówki służby zdrowia, o któ-

3 I. Rudawska, Opieka zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 140.
4 Ustawa z 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (DzU 1991, nr 91, poz. 408, art. 3), 

za: I. Rudawska, Opieka zdrowotna…, s. 141.
5 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 19.
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rego przełożony musi dbać równie starannie jak o potencjalnych pacjentów – 
klientów zewnętrznych tej specyfi cznej organizacji. Klient wewnętrzny świadczy 
równie specyfi czną usługę, jaką jest usługa zdrowotna. Jej specyfi ka polega na:

 –  złożoności pod względem psychologicznym – jest to proces, który odbywa się 
bezpośrednio na oczach nabywców, czyli pacjentów;

 –  stałej interakcji lekarza z pacjentem – postawa lekarza wobec pacjenta ma za-
sadnicze znaczenie w kreowaniu wizerunku danej placówki służby zdrowia;

 –  fachowej wiedzy usługodawcy – warunkuje ona profesjonalne wykonanie 
usługi;

 –  jakości usługi zdrowotnej – nie zawsze zależy ona od samego lekarza, często 
od tzw. wyjściowego stanu zdrowia pacjenta-klienta.

Jak wskazuje Bukowska-Piestrzyńska, „specyfi ka usług zdrowotnych pole-
ga również na tym, że są one nieuchwytne i połączone z brakiem gwarancji ich 
skuteczności. Pacjent nie ma pewności, że po uzyskaniu świadczenia zdrowotne-
go będzie w pełni usatysfakcjonowany, czyli wyleczony. Stanowi to pewien pro-
blem dla lekarza. W takim przypadku musi on przede wszystkim edukować pa-
cjenta poprzez wskazywanie korzyści z danej usługi, a także problemów, jakie 
mogą zaistnieć w momencie zaniechania leczenia. Edukacja powinna poza tym 
dotyczyć szeroko pojętej higieny życia i profi laktyki zdrowotnej”6. Taki rodzaj 
taktyki w procesie realizacji usługi zdrowotnej wpłynie również na budowanie 
zaufania pomiędzy klientem wewnętrznym (lekarzem) placówki służby zdrowia 
a klientem-pacjentem, które w praktyce zaowocować może dalszym korzysta-
niem przez pacjenta z usług danej placówki.

Nie ulega wątpliwości, że personel (lekarz) świadczący usługę zdrowotną 
jest jej częścią. Nie tylko jego kwalifi kacje i umiejętności poparte wykształce-
niem i zdobytym przez lata pracy doświadczeniem, lecz także maniery i wygląd 
odgrywają bardzo dużą rolę w aspekcie zadowolenia pacjenta z kontaktu usługo-
wego. A skoro ten personel jest istotnym elementem w funkcjonowaniu placówki 
służby zdrowia, to rolą przełożonego (lekarza-menadżera) jest zadbać o ten zasób 
we właściwy sposób. Stąd pojawia się konieczność traktowania personelu jako 
klienta wewnętrznego podmiotu7.

Dbałość o klienta wewnętrznego świadczącego bardzo specyfi czny rodzaj 
usługi – usługę zdrowotną – powinna wypływać ze sprawnego zarządzania klien-
tem wewnętrznym, zwłaszcza w obszarze rozwoju i podnoszenia kwalifi kacji, 

6 Tamże, s. 18. 
7 Tamże, s. 216.
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sposobów motywowania do lepszej i wydajniejszej pracy, kierowania i ocenia-
nia jego pracy, a także tworzenia warunków samodzielności, odpowiedzialności 
i budowania zgody, więzi, zaufania oraz przyjemnej atmosfery wewnątrz organi-
zacji (klimatu organizacji). Takie działania określa się mianem marketingu inter-
akcyjnego nakierowanego na osiąganie wyższych kwalifi kacji personelu w pro-
cesie obsługi pacjenta.

Według Beaty Jamki, „na kształt wewnętrznego rynku pracy mają większy 
lub mniejszy wpływ wszystkie elementy zarządzania kadrami: od strategii go-
spodarowania zasobami ludzkimi i planowania potrzeb zatrudnionych, poprzez 
rekrutację, selekcję, systemy ocen, wynagradzania i motywowania kadr”8. Oczy-
wiście każdy z tych elementów jest ważny w procesie zarządzania. W aspekcie 
podjętej tematyki niniejszego artykułu najważniejszym elementem procesu za-
rządzania jest kierowanie karierą pracowników, którzy są najcenniejszym i naj-
większym kapitałem i potencjałem organizacji. Gdy pracownik ma zapewnione 
realne możliwości satysfakcjonującego rozwoju zawodowego, który jest oparty 
na jasnych i przejrzystych zasadach, przy jednocześnie umiejętnym zastosowa-
niu narzędzi motywujących go do lepszej i wydajniejszej pracy, wówczas może-
my mówić o potencjalnym sukcesie całej organizacji. Zadowoleni z warunków 
pracy i płacy, dobrze wyszkoleni i wciąż mogący się rozwijać pracownicy to ety-
kieta każdej organizacji.

Według Jana Otto, „marketing wewnętrzny jest ważny w funkcjonowaniu 
placówki służby zdrowia – zwłaszcza prywatnej. To przecież pracownicy pozo-
stają w stałym kontakcie z nabywcami usług i to oni kreują dobre lub złe wyobra-
żenie o jej działalności. Pełni dlatego ważną funkcję w kształtowaniu personelu 
usługowego. Stanowi swoisty sposób na uzyskiwanie i rozwijanie dobrej jakości 
jego pracy”9. Jeśli placówka służby zdrowia oferuje atrakcyjniejszą, lepszą i bar-
dziej satysfakcjonującą pracę niż inne placówki, to w efekcie dostaje lepszą i bar-
dziej profesjonalną usługę zdrowotną. Trzeba jednak pamiętać, że marketing we-
wnętrzny powinien być traktowany przez lekarzy-menadżerów jako proces po-
stępowania, a nie jako jednorazowa akcja.

W zamian za spełnienie oczekiwań klienta wewnętrznego wobec warunków 
pracy i płacy również jemu stawia się wymagania. Oprócz wiedzy i umiejętności 
medycznych, które są niezaprzeczalnym i oczywistym warunkiem, wymagania 

8 B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, Difi n, Warszawa 2001, s. 192.
9 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2001, s. 186–187, za: A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 218.
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te dotyczą m.in. dbałości o wygląd zewnętrzny, umiejętności wystąpień publicz-
nych, umiejętności organizowania sobie pracy, oraz umiejętności poszukiwania 
i znajdywania najbardziej optymalnego wyjścia z każdej sytuacji10.

Cechą charakterystyczną podmiotu zorientowanego na klienta wewnętrzne-
go jest właściwie skonstruowana polityka motywacji, która polega na zindywidu-
alizowanym podejściu do pracownika, wniknięciu w jego system potrzeb i ocze-
kiwań, stworzeniu odpowiednich warunków pracy oraz wyborze najodpowied-
niejszego systemu kierowania. Lekarz-menadżer musi poznać potrzeby pracow-
ników, aby ich skutecznie motywować. Potrzeby są przecież motorem poczynań. 
Według Bukowskiej-Piestrzyńskiej, „przełożony – lekarz-menadżer – ma do wy-
boru dwa sposoby motywowania: negatywne i pozytywne; [...] motywowanie ne-
gatywne – czyli motywowanie przez zastraszanie – jest dość prymitywnym spo-
sobem na mobilizowanie pracownika do lepszej i wydajniejszej pracy. Przynosi 
ono efekty, ale na bardzo krótko i nie w każdej sytuacji. Motywowanie pozytyw-
ne natomiast, czyli tzw. dodawanie ducha, polega na przekazywaniu pracowni-
kom komunikatów wspierających. Nie mogą być one traktowane jako pewnego 
rodzaju ogólniki, które niepoparte są żadnym konkretnym pomysłem. W takim 
przypadku nie ma bowiem efektów, to znaczy przełożony czuje, że coś zrobił, ale 
nie odbiło się to większym echem wśród pracowników. Jego autorytet, reputacja 
mogą na tym ucierpieć. Zadaniem przełożonego – lekarza-menadżera – jest zna-
lezienie odpowiedniego klucza, który pozwoli zastosować mu odpowiedni spo-
sób motywowania do konkretnego pracownika”11.

2. Relacje klienta wewnętrznego z lekarzem-menadżerem w aspekcie 
kultury organizacyjnej prywatnej placówki służby zdrowia

Pojęcie kultury pracy funkcjonuje w literaturze oraz w powszechnym obie-
gu od dość dawna. Na to specyfi czne zjawisko pierwszy zwrócił uwagę Elton 
Mayo. Nieco później ową grupową mentalność Michelin i Simens określili mia-
nem ducha fi rmy12.

Szczególnie duże zainteresowanie problematyką kultury organizacji daje 
się zaobserwować w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a w największym stop-
niu przyczyniły się do tego niespotykane dotychczas sukcesy fi rm japońskich. 

10 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 218. 
11 Tamże, s. 236.
12 K. Cammeron, D. Ettington, The conceptual foundations of organizational culture. Hand-

book of Theory and Reasearch, New York 1998. 
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Obecnie w bogatej już literaturze przedmiotu można doliczyć się ponad stu defi -
nicji kultury organizacji. Często przytacza się defi nicję kultury organizacji poda-
ną przez Camerona i Ettingtona, dla których jest to „trwały zespół wartości, prze-
konań i założeń charakteryzujących organizacje i ich członków”13. Odkryto, że 
każde przedsiębiorstwo (fi rma, organizacja) ma swoją specyfi czną kulturę wła-
snej pracy, która w znaczącym stopniu zależy od jego wielkości i charakteru i nie 
jest niezmienna.

W badaniach nad efektywnością kultury organizacji John Kotter i James 
Heskelt wyróżnili dwa charakterystyczne jej poziomy: widoczny i niewidoczny. 
Ten pierwszy to wzory i style zachowań pracowników, drugi – niewidoczny – 
oznacza wspólne wartości oraz założenia obowiązujące w długich okresach14.

Zdaniem Kima Camerona i Roberta Quinna, „kultura organizacji była tak 
długo lekceważona przez praktyków i teoretyków zarządzania właśnie dlatego, 
że na ogół pozostaje niezauważona oraz i to, że jest zbiorem wartości uważanych 
za oczywiste...”15.

Zdaniem wielu autorów, w tym również Cammerona i Quinna, nie istnie-
je idealny profi l (typ) kultury organizacji, gdyż każda organizacja musi sama 
określić swój „własny” typ kultury oraz jego siłę. Ci sami autorzy podają jed-
nak przeciętny (i w miarę efektywny) profi l kultury organizacji, który może słu-
żyć jako wzorzec do porównania i przeprowadzenia ewentualnych zmian. Piszą 
m.in. „kiedy organizacja jest zdominowana przez kulturę rynku, szefowie uzna-
ni za najsprawniejszych mają skłonność do dopingowania ludzi do ciężkiej pra-
cy, pomagania, nadzorowania”. W odróżnieniu od nich przywódcy „klanowi” 
są ciepli, przyjaźni i okazują pracownikom wiele serca i zrozumienia, podczas 
gdy wzmiankowanym wcześniej „rynkowym” przypisuje się cechy szefów „bez-
względnych i wymagających”.

Inne zdanie na temat „idealnej” kultury organizacji niż wspomniani wy-
żej Cameron i Quinn prezentują Krystyna Fabianowska i Jerzy Rokita, dla któ-
rych taka idealna kultura organizacji powinna „obejmować trochę przedsiębior-
czości... nieco biurokracji... nasycenie innowacyjnością... nasilenie towarzyską 
(przyjazną) atmosferą wystarczającą, aby zaspokoić oczekiwania pracowników 

13 Tamże, s. 356–357.
14 J.P. Kotter, J.L. Heskelt, Culture and Perfomol, Free Prees, New York, 1992.
15 K.S. Cammeron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Ofi cyna Wydaw-

nicza, Kraków 2004, s. 86. 



324 Marta Konodyba-Szymańska, Przemysław Konodyba-Szymański

chcących wiedzieć, dlaczego mają się angażować w pracę”16. W odniesieniu do 
koncepcji Camerona i Quinna oznacza to w praktyce wszystkiego po trochu, 
tj. klanu, adhokracji, rynku i hierarchii. Nie za bardzo z powyższą opinią można 
się zgodzić, gdyż istnieją organizacje (służby, przedsiębiorstwa, fi rmy), w któ-
rych przykładowo „trochę” hierarchii może być dla nich niewłaściwą propozycją 
dotyczącą zmian kultury.

W Polsce problematyką kultury organizacji zaczęto zajmować się dopiero 
pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. Jak pisze Grażyna Aniszewska, „w ostat-
nich latach zaczyna dominować pogląd, że największą rolę kultura organizacji 
odgrywa w przedsiębiorstwach usługowych”17, a do takich z całą pewnością zali-
czyć należy wszystkie placówki służby zdrowia.

Autorzy pracy dokonali oceny profi lu kultury organizacyjnej w wybranej 
prywatnej placówce służby zdrowia za pomocą kwestionariusza przedstawione-
go w pracy Cammerona i Quinna. Ankietę wypełniło anonimowo jedenastu leka-
rzy specjalistów (czterech lekarzy rodzinnych, trzech lekarzy pediatrów, dwóch 
lekarzy ginekologów, dwóch lekarzy dermatologów) pracujących w prywatnej 
placówce służby zdrowia – NZOZ – na terenie województwa śląskiego. Na ry-
sunku 1 i w tabeli 1 przedstawiono wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań.

Kultura organizacyjna analizowanej placówki najbardziej nastawiona jest 
na rynek (28 pkt), ale przy silnej orientacji również na kulturę klanu (25 pkt). Jest 
to stan oczywisty i zrozumiały. Prywatna placówka służby zdrowia musi dbać 
o to, by wieść prym pośród konkurencji i walczy o każdego klienta-pacjenta, 
gdyż to decyduje o być lub nie być placówki na rynku usług zdrowotnych. Dodat-
kowo lekarz-menadżer poprzez demokratyczny styl zarządzania jest tzw. przeło-
żonym idealnym, mentorem, który troszkę jest jak ojciec całej organizacji – słu-
żący radą, pomocą i wsparciem. „Stan obecny” profi lu kultury organizacyjnej 
analizowanej placówki nie odbiega zbytnio od „stanu pożądanego” przez respon-
dentów. Badani lekarze – klienci wewnętrzni – woleliby, aby w ich miejscu pra-
cy jeszcze większy nacisk był położony na kulturę klanu, kosztem kultury hie-
rarchii. Oczywiście orientacja na kulturę hierarchii w organizacji, która świadczy 
specyfi czny rodzaj usługi – zdrowotny, jest również uzasadniony. W medycy-

16 J. Rokita, K. Fabianowska, Rozwój przedsiębiorstwa. Nowa generacja zarządzania, Wydaw-
nictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1991, za: P. Konodyba-Szymański, T. Irzyniec, 
Kultura organizacji a psychiczne obciążenie pracowników na przykładzie wybranych placówek 
służby zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 2007, nr 117 (2), s. 233.

17 G. Aniszewska, Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2004, 
nr 1, s. 9. 
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nie istnieją pewne procedury postępowania, a klientem-pacjentem jest człowiek, 
więc trzeba postępować według norm, przepisów i zgodnie z medycznymi stan-
dardami. Całkowicie „wolna ręka” lekarza (klienta wewnętrznego) nie jest do-
brym posunięciem w świadczeniu usługi zdrowotnej. Postępowanie według usta-
lonych procedur, norm i przepisów medycznych chroni przed ewentualnymi pro-
blemami, a nawet błędami.

Źródło: opracowanie własne, schemat autorstwa Cammerona i Quinna

Demokratyczny styl zarządzania personelem medycznym – klientem we-
wnętrznym (lekarzem) – przez lekarza-menadżera (przełożonego) powoduje, że 
relacje między nimi są pozytywne, bez niedomówień, a problemy i konfl ikty roz-
wiązywane na bieżąco.

Jak pisze Bukowska-Piestrzyńska, „otwarta komunikacja ma zawsze cha-
rakter partnerski, [...] lekarz-menadżer nie może traktować swoich pracowników 
jako rozkazobiorców, lecz jako samodzielnych partnerów posiadających określo-
ne umiejętności, mających tak atuty, jak słabości”18. Zatem aby lekarz-menadżer 
umiejętnie kierował zespołem, powinien mieć świadomość tego, że bardzo istot-
ne znaczenie mają relacje interpersonalne, które tworzą się między członkami 
grupy, a ich głównym budulcem jest komunikacja.

Według Thomasa Gordona, „efektywne komunikowanie się lekarza-mena-
dżera (przełożonego) z lekarzami (klientami wewnętrznymi) to codzienna pra-

18 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 261.

Tabela 1

Całościowy profi l kultury 
organizacji NZOZ

Stan obecny (pkt) Stan pożądany (pkt)

A 25 A 28

B 23 B 25

C 28 C 27

D 24 D 20

100 100

Rys. 1. Całościowy profi l kultury 
organizacyjnej NZOZ
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ca, wymagająca zaangażowania ze strony przełożonego, aby pracownik czuł, że 
jest rzeczywiście w centrum zainteresowania”19. Poza tym rozmowy, które nie 
wynikają ze stosunku służbowego, nie powinny odbywać się przy okazji. Taka 
sztuczność i udawane zainteresowanie przełożonego czymś więcej niż efektyw-
nością pracy podwładnego są przez pracowników od razu wychwytywane i za-
zwyczaj nie cieszą się pozytywnymi komentarzami. W komunikacji z klientami 
wewnętrznymi lekarz-menadżer powinien unikać osądzania, zwłaszcza publicz-
nego, uciekania od problemów i decydowania za innych. Takie zachowanie może 
powodować opór pracowników wobec przełożonego, wobec pracy, którą wyko-
nują, a wreszcie pacjentów – klientów zewnętrznych.

Podsumowanie

W codziennym kierowaniu placówką służby zdrowia lekarz-menadżer jest 
zorientowany na zadania – wówczas zwraca uwagę na pracę i procedury; oraz 
na ludzi – pracuje wtedy nad budowaniem zintegrowanych zespołów roboczych, 
wykazując troskę o podwładnych i tworzy przyjazny klimat organizacyjny. Taki 
styl i charakter zarządzania oraz klimat kultury organizacyjnej obserwujemy 
w analizowanej placówce służby zdrowia – NZOZ. Dla lekarza-menadżera waż-
ne jest pozyskiwanie potencjalnych klientów-pacjentów i utrzymywanie stabilnej 
pozycji na rynku. Ponadto zdaje sobie sprawę z tego, że jego pracownicy (klienci 
wewnętrzni) to najcenniejszy i najistotniejszy kapitał i potencjał organizacji. Dla-
tego styl zarządzania, a co za tym idzie – odpowiedni rodzaj komunikacji z pod-
władnymi, satysfakcjonujące warunki pracy i płacy, skuteczne motywowanie do 
pracy i do identyfi kowania się z miejscem pracy – oprócz zorientowania na rynek 
i wyniki równie silnie zorientowany jest na człowieka – pracownika. Przełożony 
dba o najcenniejszy kapitał prywatnej placówki służby zdrowia, bo w nim upa-
truje potencjału przekładającego się na stabilną pozycję placówki na rynku usług 
zdrowotnych, ciągłość w świadczeniu swoich usług oraz na wizerunek całej or-
ganizacji, na który wpływa przede wszystkim zespół zadowolonych ze swojego 
miejsca pracy specjalistów – profesjonalistów.

19 T. Gordon, Wychowanie bez porażek, szefów, liderów, przywódców, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1996, za A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 265.
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INTERNAL CLIENT OF A PRIVATE HEALTH-CARE INSTITUTION 
AS THE MOST VALUABLE ORGANIZATIONAL CAPITAL

Summary

Following article concerns analysis of relationship with internal client of a private 
health-care institution and superior-doctor-manager. Authors of above – mentioned ar-
ticle presented process of internal client management as the most valuable organizational 
capital. Moreover they point at relationship which occur between worker (internal client 
of a private health-care institution) and superior (doctor-manager) in the aspect of culture 
organization base ongiven private health-care institution.

Translated by Marta Konodyba-Szymańska 
and Przemysław Konodyba-Szymański


