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1. Podstawa opracowania recenzji
Recenzję rozprawy doktorskiej opracowano
Organizacji i Zarządzania z dnia 28.04.2010 r.

na podstawie

uchwały

Rady

Wydziału

Recenzowana rozprawa dotyczy ważnego teoretycznego i praktycznego problemu z zakresu
nauk o zarządzaniu, mianowicie zarządzania placówkami ochrony zdrowia, odnoszącego się
w szczególności do czasu pracy oraz sposobów i form prawnych zatrudnienia.
Praktyka funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia, m ająca u swych podstaw
rozwiązania prawne, zarówno polskie, jak i europejskie, wskazuje na liczne ograniczenia w
tym zakresie. Stosowanie zarządzania czasem pracy do wymogów stawianych przez regulacje
wspólnotowe, wymaga zm ian w procesie funkcjonowania tych jednostek.
W ypracowanie skutecznej metody zarządzania czasem pracy w polskich placówkach
służby zdrowia stanowi podstawowy problem do rozwiązania.
Problem badawczy przedstawionej rozprawy odnosi się do identyfikacji metod zarządzania
czasem pracy w placówkach służby zdrowia oraz oceny ich skuteczności.
Stąd istotnymi problemami wymagającymi poznania są:
• metody zarządzania czasem pracy stosowane w placówkach służby zdrowia,
• możliwości oraz ograniczenia stosowanych metod zarządzania czasem pracy w
placówkach służby zdrowia,
• ocena skuteczności stosowanych metod zarządzania czasem pracy
w placówkach służby zdrowia.
W recenzowanej rozprawie problem badawczy został ujęty teoretycznie i analitycznie,
wskazano na praktyczne aspekty zarządzania czasem. Zamysł badawczy uwarunkowano
zamiarem identyfikacji metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia,
a następnie wskazania ich skuteczności pod kątem realizacji celów statutowych i
strategicznych tych jednostek. Podejście takie zdeterminowane jest zainteresowaniem tzw.
„m iękkim i” kwestiami zarządzania, co podkreśla Doktorant. Aspekty te, związane

l

bezpośrednio z czynnikiem ludzkim organizacji, zajm ują ważne miejsce w naukach o
zarządzaniu, a także w innych dyscyplinach, jak np. psychologia czy socjologia.
Obszar poszukiwań niniejszej pracy ograniczono do publicznych placówek służby
zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa Śląskiego, a w szczególności do szpitali
publicznych (miejskich i wojewódzkich), wielospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
oraz W ojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego.
W rozprawie przeprowadzone badania,
organizacja tych badań, została dobrze
udokumentowana.
Rozwój nauk o zarządzaniu, zarządzanie i doskonalenie przedsiębiorstw i instytucji opiera
się o badania na obiektach rzeczywistych. Doktorant przebadał 35 oddziałów w losowo
wybranych szpitalach publicznych oraz innych publicznych jednostkach służby zdrowia na
terenie w ojewództwa śląskiego( Rozdział V, pkt. 5.3.2. str. 125) w sposób znaczący
wzmocnił nie tylko proces badawczy, ale przede wszystkim wiarygodność wyników badań.
Recenzowana rozprawa należy do prac badawczych, naukowych, które związane są z
rozwojem organizacji.

2. Ocena metodyczna rozprawy
Praca obejmuje 316 stron, 68 rysunków, 77 tabel i 14 tablic. Do pracy dołączono 2 załączniki
zawierające kwestionariusz - ankietę 1(merytoryczną) oraz ankietę 2(pomocniczą).
Praca dzieli się na 6 rozdziałów, które są poprzedzone wstępem i podsumowaniem w postaci
wyników badań. Rozdziały pracy obejmują:
- Rozdział 1.
Specyfika funkcjonowania placówek służby zdrowia w Polsce - stron 32,
- Rozdział 2.
Podstawowe zagadnienia skuteczności funkcjonowania placówek służby zdrowia - stron 28,
- Rozdział 3.
Przesłanki formalno-prawne zarządzania czasem pracy - stron 20,
- Rozdział 4.
Metody i narzędzia zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia - stron 36,
- Rozdział 5.
Problematyka i organizacja badan własnych - stron 34,
- Rozdział 6.
Analiza badań empirycznych - stron 146.
Rozdziały 1, 2, oraz 3 zawierają przesłanki wyznaczające działalność polskich placówek
służby zdrowia, a także przekształcenia polskiego systemu ochrony zdrowia. Przedstawiono
w nich również wyznaczniki skuteczności funkcjonowania oraz wpływ zasobów ludzkich na
skuteczność funkcjonowania placówek służby zdrowia.
Szczególną uwagę Doktorant zwraca na podstawy prawne zarządzania czasem pracy oraz
regulacje czasu pracy w Unii Europejskiej. Poddano analizie polskie rozwiązania dotyczące
czasu pracy i formy zatrudniania pracowników ochrony zdrowia w świetle zarządzania
czasem.
W rozdziale 4 Doktorant przedstawił istotę zarządzania czasem pracy, a także współczesne
koncepcje i metody zarządzania czasem pracy oraz podstawowe narzędzia zarządzania
czasem pracy w placówkach służby zdrowia.

Na uwagę zasługuje rozdział V i VI , w których między innymi określono problem
badawczy, przedmiot, podmiot oraz zakres badań. Doktorant zbudował model badawczy oraz
przedstawił organizację badań własnych.
W ram ach analizy badań empirycznych oceniono skuteczność metod zarządzania czasem
pracy dla wszystkich jednostek oraz skuteczności dla grup jednostek. Oceniono również
skuteczność ze względu na kryteria wyznaczające metody zarządzania czasem pracy.
Przedstawiono analizę zależności między poszczególnymi wymiarami.
Treść pracy odpowiada tytułowi rozprawy. Rozdziały są merytorycznie i logicznie
powiązane z przyjętym modelem badawczym i przeprowadzonymi badaniami empirycznymi.
W pracy występuje zgodność treści zawartej w rozdziałach z ich nagłówkami. Badawczy
problem dotyczący identyfikacji metod zarządzania czasem pracy stosowanych w placówkach
służby zdrow ia oraz oceny i porównania ich skuteczności został w rozprawie dobrze
określony pod względem zasięgu i sposobu ujęcia.
Bibliografia bardzo obszerna podzielona na kilka części tj.
• opracowania zwarte - 212 pozycj i,
• czasopism a - 62 pozycje,
• ważniejsze akty prawne - 28 pozycji,
• źródła internetowe - 16 pozycji.
Cytowana w rozprawie obejmuje pozycje z zakresu:
• zarządzania czasem,
• zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach ochrony zdrowia
• instrumentów kształtowania kapitału ludzkiego i jego wartości na rynku pracy,
• współczesnych koncepcji i metod zarządzania,
• metod zarządzania czasem pracy.
Dobór literatury jest prawidłowo dobrany do tematu i zakresu pracy. W spisie literatury
zw racają uwagę publikacje wydane przez:
• Brian T., Zarządzanie czasem, M uza S. A., W arszawa 2007.
• D ittm er R. E., Znakomita organizacja czasu, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
• Burda-Swierz K., Rozwój kapitału ludzkiego jako strategii działania nowoczesnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, [w:] Lisiecki M., Machowicz K., Sokół A.
(red.), Nowoczesna administracja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2009,
• Rycak M. B., Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer
business, W arszawa 2008.
• Zim niew icz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, W arszawa 2008.
M etodę opracowania tematu, sposób prowadzenia badań przedstawiono w rozdziałach 4
oraz 5 rozprawy. M etoda ta jest właściwa dla badań w naukach o zarządzaniu.
Punktem wyjścia dla prowadzonych badań były wymogi ustalone przez Unię Europejską
zm ieniające rozwiązania polskie w zakresie uregulowań dotyczących czasu pracy
i w ynikające z tego konsekwencje.
Prowadzone badania składają się z trzech etapów:
Etap I - identyfikacja metod zarządzania czasem pracy w jednostkach służby zdrowia,
Etap II - analiza skuteczności stosowanych metod zarządzania czasem pracy,
Etap III - ocena najlepszej metody zarządzania czasem pracy.
Na potrzeby realizowanych założeń badawczych Doktorant opracował model badawczy, w

którym wyróżniono następujące typy zmiennych badanych:
• zmienne zależne - odnoszące się do skuteczności metod zarządzania czasem pracy,
• zmienne niezależne - opisujące metody zarządzania czasem pracy,
• zmienne tła - stanow iąje regulacje Unii Europejskiej oraz unormowania polskie w
zakresie czasu pracy,
• zmienne katalizujące - obrazujące indywidualne cechy wpływające na skuteczność
metod zarządzania czasem pracy.
Doktorant zwrócił uwagę na wielowymiarowość i wieloaspektowość zagadnień
dotyczących specyfiki funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce.
Elastyczność opracowanego przez Doktoranta modelu badawczego daje możliwość jego
rozbudowywania, a zatem umożliwia poszerzenie badań w tym zakresie.
Każdy rozdział rozprawy jest prawidłowo zaplanowany. Praca jako całość jest bardzo zwartą
i spójną. Materiał empiryczny i badawczy dotyczy przede wszystkim:
• specyfiki funkcjonowania placówek służby zdrowia w Polsce,
• wskazania wyznaczników skuteczności w placówkach służby zdrowia,
• analizy przesłanek zarządzania czasem pracy ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu ustawodawstwa na funkcjonowanie placówek służby zdrowia,
• wskazania podstawowych definicji oraz regulacji prawnych dotyczących metod
zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia,
• przedstawienia szczegółowych form, wymogów oraz możliwości zatrudniania
pracowników ochrony zdrowia w świetle zarządzania czasem pracy,
• opisu założeń i przyjętej metodologii badawczej,
• wyników badań jakościow ych oraz ilościowych i uzyskania na ich podstawie efektów
końcowych,
- jest właściwie zużytkowany. Pojęcia, definicje Doktorant używa prawidłowo, zachował
właściwy dystans do wypracowanych koncepcji, praktycznych rekomendacji badaczy
i uczonych.
Załączone tablice, tabele i rysunki pozw alają na przeprowadzenie weryfikacji wywodów,
stwierdzeń zawartych w rozprawie, dobrze dokum entują rozważania.
Zewnętrzna forma rozprawy jest właściwa i poprawna.

3. Ocena merytoryczna rozprawy
Zasadniczym celem rozprawy jest:
•

identyfikacja metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia oraz
ocena ich skuteczności pod katem realizacji celów statutowych tych jednostek.

Cel zasadniczy został dekomponowany na cele cząstkowe, które bardziej precyzują cel
główny:
• określenie istoty i specyfiki funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia.
• identyfikację metod zarządzania czasem pracy wykorzystywanych w placówkach
służby zdrowia.
• zbadanie możliwości oraz ograniczeń stosowania różnych metod zarządzania czasem

•

pracy w jednostkach służby zdrowia.
wskazanie skutecznej metody zarządzania czasem pracy dla potrzeb zarządzania
placówkami ochrony zdrowia.

Nakreślony cel pracy pozwolił na sformułowanie tezy pracy:
Podstawowe normy zarządzania czasem pracy, które określa obowiązujące prawo
polskie i reguły normatywne Unii Europejskiej, wpływają negatywnie na skuteczność
funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ograniczając realizacje ich celów
statutowych i strategicznych.
Doktorant przyjął pewne założenia tzn.:
• jednostki służby zdrowia w Polsce stoją w obliczu licznych problemów dotyczących
organizacji pracy,
• wybór metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia jest
dokonywany subiektywnie bez uwzględnienia ich realnych potrzeb,
• wdrażanie metod zarządzania czasem pracy w służbie zdrowia przyczynia się do
dezorganizacji jej funkcjonowania,
• zmiany w zakresie w ym iaru czasu pracy, które obow iązują w Polsce od 2008 roku,
wpływają na problemy dotyczące równowagi zasobów ludzkich w poszczególnych
jednostkach.
Dla realizacji celu niniejszej pracy oraz założonych zadań badawczych doktorant
wykorzystał różne metody badawcze, obejmujące zarówno dane pierwotne, jak i wtórne, w
tym:
- studia literaturowe dotyczące zarówno polskich, jak i zagranicznych opracowań
zwartych,
- studia literaturowe odnoszące się do funkcjonowania i problematyki zarządzania
placówkami służby zdrowia w Polsce,
- analiza krajowych oraz europejskich aktów prawnych w zakresie przyjmowanych
rozwiązań formalnych i instytucjonalnych dotyczących służby zdrowia,
- wywiady ujawniające specyfikę funkcjonowania badanych jednostek,
- obserwację uczestnicząca, m ająca na celu identyfikację metod zarządzania czasem
pracy,
- badania ankietowe dotyczące czynników wpływających na skuteczność
wskazanych metod zarządzania czasem pracy,
- analizy statystyczne,
- wnioskowanie,
- synteza dla całościowego opracowania.
Chciałbym jednak podkreślić, iż budowa metodyki badawczej w naukach o zarządzaniu w
warunkach XXI wieku musi uwzględniać niektóre czynniki w procesie funkcjonowania
przedsiębiorstw czy instytucji tj. uwarunkowania wewnętrzne, zewnętrzne i predyspozycje
pracowników. Istotą jest zrozumienie organizacji jako systemu dynamicznych sprzężeń
zwrotnych , jakim i są chaos i samoorganizacja. A zatem dobór metod i technik badawczych
powinien być w ypadkową zakresu badanych problemów.
Doktorant bardzo dobrze poradził sobie z doborem metod i technik do badania tak bardzo
złożonego problemu.
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W dalszej części recenzji p rag n ę zwrócić uw agę na kilka problem ów :
Kiedy wybieramy między „ilościowymi”, a „jakościowymi” metodami badacz musi zdawać
sobie sprawę, że metody te są różnie oceniane. Większość społeczeństwa patrzy na dane
ilościowe z m ieszaniną szacunku i podejrzeń.
Biorąc pod uwagę złożoność podjętej przez badacza problematyki charakteryzującej się
niestabilnością i w zględnością rzeczywistości społecznej, która stanowi subiektywne
odczucie osób, kształtujących ją przez swoje działania koniecznym jest zbudowanie
kompleksowej metodyki badawczej.
Dla kompleksowego zbadania problemów badawczych i zwiększenia wartości poznawczej
całościowych w yników badań powinno być zastosowanie metod ilościowych i jakościowych
czyli tzw. triangulacji metodologicznej.
W spółcześnie badania jakościowe uważa się na ogół za wyraźnie przeciwstawne podejściu
ilościowemu. Zalicza się je do tzw. badań „miękkich”, tj. przeprowadzanych za pomocą nie
ustrukturalizowanych metod i technik badawczych.
Istotę ich upatruje się nie tyle w wyjaśnianiu badanych zjawisk, czyli w ustalaniu
występujących wśród nich powiązań przyczynowo-skutkowych (co jest głównym
przedmiotem badań ilościowych), ile w rozumieniu i interpretacji interesujących badacza
zjawisk.
Obudowę teoretyczną poszukiwanych rozwiązań naukowo-badawczych zaleca się
opracowywać lub odpowiednio dobierać dopiero w trakcie prowadzenia badań, albo po ich
przeprowadzeniu. Teoria w tego typu badaniach jest raczej wykorzystywana do pomocy w
rozumieniu tego, co ju ż zostało zaobserwowane, niż do dyktowania, czego powinno się
szukać. W ten sposób pragnie się tworzyć teorie zgodnie z konkretnym i bezpośrednim
doświadczeniem badacza, które jest jego udziałem w toku przeprowadzanych przez niego
badań. Opracowywana teoria jest raczej uwieńczeniem badań, niż ich uzasadnieniem i
ukierunkowaniem,
jak
ma
to
miejsce
w
przypadku
badań
ilościowych.
W badaniach jakościow ych — z tych samych powodów, dla których rezygnuje się celowo
z obudowy teoretycznej badań przed ich podjęciem — nie przywiązuje się wagi do
precyzyjnie sform ułow anych celów badawczych i hipotez roboczych, formalizacji języka,
jakim posługujemy się w trakcie badań, a także skategoryzowania podejścia badawczego.
Doktorant dokonał bardzo przejrzystego i metodologicznie uzasadnionego połączenia
metod ilościowych i jakościowych co wpłynęło na bardzo jasną interpretację wyników
badań.

Teza pracy została uzasadniona. Doktorant osiągnął sformułowany cel badań.
Twierdzenia nauk o zarządzaniu w mniejszym stopniu ocenia się na podstawie zgodności z
istniejąca rzeczywistością, a większym stopniu na podstawie ich użyteczności. Weryfikacja
twierdzeń następuje zatem poprzez wdrożenie do praktyki, na co pracownicy naukowi mają
ograniczony wpływ.
W celu potw ierdzenia słuszności tezy głównej Doktorant zweryfikował poszczególne
hipotezy, a mianowicie:
•

pierwsza hipoteza badawcza Hi - „jednostki służby zdrowia w Polsce stoją w obliczu
licznych problem ów dotyczących organizacji p r a c y
została potwierdzona.
Doktorant podkreśla, iż zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, która weszła w życie 1 stycznia 2008 r., spowodowały liczne problemy w
zakresie funkcjonowania placówek służby zdrowia, będące efektem dostosowania
prawa polskiego do norm prawa europejskiego,
”

•

druga hipoteza badawcza H 2 - „wybór metod zarządzania czasem pracy vi'
placów kach służby zdrowia je s t dokonywany subiektywnie bez uwzględnienia ich
realnych p o trze b ” została potwierdzona. Doktorant podkreśla, iż wybór metod
zarządzania czasem pracy w
placówkach służby zdrowia jest dokonywany
subiektywnie bez uwzględnienia ich realnych potrzeb,

•

trzecia hipoteza badawcza H 3 - „wdrażanie metod zarządzania czasem pracy w
służbie zdrowia przyczynia się do dezorganizacji je j funkcjonow ania" została
potwierdzona. Doktorant podkreśla, iż wdrażanie metod zarządzania czasem pracy w
służbie zdrowia przyczynia się do dezorganizacji jej funkcjonowania,

•

czwarta hipoteza badawcza H 4 - „zmiany w zakresie wymiaru czasu pracy, które
obowiązujące w Polsce od 2008 roku, wpływają na problem y dotyczące równowagi
zasobów>ludzkich w poszczególnych jednostkach " została potwierdzona. Doktorant
podkreśla konieczność poszukiwania innej formy zatrudnienia.

Pragnę jednak zwrócić uwagę na fakt, iż obiektywność hipotez w naukach o zarządzaniu
jest bardzo trudna.
Zarządzanie nie jest wolne od wartościowania, podstawowym
składnikiem tego procesu są ludzie wraz z przekonaniami, doświadczeniami i którzy czerpią z
wartości w yniesionych z domu rodzinnego. Badacz powinien wystrzegać się subiektywizmu
lecz nigdy w pełni mu się to nie uda, a źródła z których korzysta w procesie poznawczym
również skażone są subiektywizmem np. ankiety.
„Zatem jak w naukach o zarządzaniu można spełnić postulat obiektywności stawiania
hipotez, skoro same nauki o zarządzaniu nie są wolne od zarządzania”?
W związku z powyższym w naukach o zarządzaniu występują znaczne ograniczenia w
stosowaniu zasady intersubiektywnej sprawdzalności chociażby z powodu dowolnej
interpretacji pojęć, zmienności otoczenia i konieczności uwzględniania w badaniach
czynników o charakterze jakościowym i abstrakcyjnym.
Istnieje zgodność co do wypracowania jednoznacznych kryteriów dotyczących procesów
badawczych oraz zasad korzystania i pomocy innych dyscyplin naukowych dla
uwiarygodnienia wyników badań z zakresu nauk o zarządzaniu.

Wyniki badań
D oktorant poprzez przeprowadzony proces badawczy odpowiedział na cztery zasadnicze
pytania dotyczące oceny skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby
zdrowia (pkt. 6.4. Podsumowanie wyników badań str.292). Odpowiedzi na poniższe pytania
pozw alają dostrzec bardzo złożony problem jaki m ają do rozwiązania placówki służby
zdrowia. Problem w ramach, którego należy uwzględnić nie tylko czynnik ekonomiczny, ale
również(a może przede wszystkim) jakości i dostępności usług medycznych.
Pytania na które Doktorant znalazł odpowiedzi:
• pierwsze pytanie dotyczyło poznania, czy w poszczególnych jednostkach ochrony
zdrowia stosowane są szczególne metody zarządzania czasem pracy, a je śli tak, to czy
możliwe je s t ich zaadoptowanie i zaaplikowanie dla potrzeb zarządzania innymi jednostkam i?
Badania pozwoliły na wyodrębnienie czterech metod zarządzania czasem pracy w służbie
zdrowia, mianowicie: metodę podstawowa, metodę podstawowo-kontraktową, metodę
kontraktow ą i metodę hybrydową. Podkreślono, iż ze względu na dużą rozbieżność
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stosowania poszczególnych metod zarządzania czasem pracy w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych, niemożliwe jest generalizowanie ich dla danej placówki służby zdrowia jako
całości, (pkt. 6.4. Podsumowanie wyników badań str.292).
•

drugie pytanie dotyczyło zakresu możliwości oraz ograniczeń stosowania różnych
m etod zarządzania czasem pracy w jednostkach służby zdrowia.
Działanie miało na celu jak najdokładniejsze zbadanie skuteczności poszczególnych metod
zarządzania czasem pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz stanowiło
podstawę do prowadzenia dalszych badań ilościowych, (pkt. 6.4. Podsumowanie wyników
badań str.293).
• trzecie pytanie dotyczyło poznania i oceny skuteczności metod zarządzania czasem
pra cy stosowanych w placówkach służby zdrowia p o d katem realizacji ich celów statutowych
i strategicznych. Opracowane autorskie narzędzia badawcze umożliwiły przeprowadzenie
stosownych obliczeń i wskazanie obszarów (wymiarów), w których dane metody okazały się
skuteczne, (pkt. 6.4. Podsumowanie wyników badań str.294).
•

czwarte, pytanie miało odpowiedzieć, która ze stosowanych m etod zarządzania
czasem pracy w służbie zdrowia je s t najbardziej skuteczna dla potrzeb zarządzania
placów kam i ochrony zdrowia? (pkt. 6.4. Podsumowanie wyników badań str.296).
Badania przeprowadzone przez Doktoranta pokazały, iż przedstawione wpływy
poszczególnych kryteriów wyznaczających metody zarządzania czasem pracy na ich
skuteczność pozwoliły na przyjęcie założenia, że wszystko zależy od specyfiki i wielkości
badanych jednostek. M ożna jednak uznać i najbardziej skuteczną m etodą zarządzania
czasem pracy jest metoda hybrydowa.
Chciałbym zwrócić uwagę, iż koniecznym jest budowa nowego kierunku rozwoju
organizacyjnego obejmującego wspólne podzielane przez naukowców oraz zarządzających,
zasady poznania i opisywania rzeczywistości organizacyjnej, a także zasady formułowania
metod
poznawczych
oraz
metod
pragmatycznych,
kształtujących
kompetencje
zarządzających.
Należy zadać sobie pytanie jak ma być postrzegana organizacja i zarządzanie w nowej
rzeczywistości ?.
Koniecznym jest poszukiwanie bardziej dynamicznego zarządzania. W warunkach dużej
niepewności zapotrzebowanie na planowanie strategiczne jest zwłaszcza w wydaniu
scenariuszowym bardzo duże.
Uwzględniając niepewność otoczenia , ułomność metod oraz bariery informacyjne
poszukuje się możliwości rozwoju instytucji w jej czynnikach wewnętrznych. Czyli istotą jest
potraktowanie jej jako zbioru zasobów i kompetencji oraz umiejętne zarządzanie nimi.
Bardzo ważnym zasobem z punktu widzenia minimalizacji niepewności funkcjonowania
jest wiedza pojmowana jako zdolność do rozwiązywania problemów, które instytucja
pozyskuje w procesie uczenia się i gromadzenia doświadczeń.
M erytorycznie praca jest poprawna. Następujące części rozprawy zostały opracowane na
bardzo dobrym poziomie naukowym.
W pracy zaprezentowano bardzo interesujący materiał badawczy, który na pewno
zainteresuje kadrę kierowniczą placówek służby zdrowia, ale również specjalistów z
zakresu zarządzania.

Uwagi szczegółowe:
Wstęp
str. 5 - powtórzenia
Jako cel niniejszej pracy przyjęto identyfikacje metod zarządzania czasem pracy w
placówkach służby zdrowia oraz ocenę ich skuteczności pod katem realizacji celów
statutowych tych jednostek
str.7 - powtórzenia
Zamysł badawczy uwarunkowany jest zamiarem identyfikacji metod zarządzania czasem
pracy w placówkach służby zdrowia, a następnie wskazania ich skuteczności pod katem
realizacji celów statutowych i strategicznych tych jednostek.
Należałoby wydaje się również podać zasady na jakich zostały wybrane obiekty badawcze
str. 6 - stył
Rozważając problematykę skuteczności metod zarządzania czasem pracy w polskich
placówkach służby zdrowia, należy wskazać kontekst przemian, które miały tu miejsce w
ciągu kilku ostatnich lat, wyznaczony przez obowiązujące ustawodawstwo.
Rozdział I
str. 26 - niezrozumiałe
Utworzono system, który był z pozoru bezpłatny, społeczeństwo zaopatrywane było w
darmowe lub o bardzo zaniżonej wartości leki, a ciężar odejmowania decyzji o postępowaniu
leczniczym przerzucono z obywateli na urzędników i pracowników służby zdrowia.
Rozdział II
str. 40 - wymaga wyjaśnienia,
Za najistotniejszą funkcje planowania uznaje się identyfikowanie oraz formułowanie celów
organizacji, określanie sposobów ich realizacji oraz niezbędnych do tego zasobów.
str. 44 - doprecyzować
Istnienie wielu różnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi. Klasyczne modele
(jakie?) zarządzania zasobami ludzkimi tracą sens w stosunku do pojawiających się tzw.
Pracowników wiedzy (knowledge workers), kooperantów zewnętrznych, którzy będą
integralna częścią procesu.
Rozdział III
str. 77 - wymaga wyjaśnienia

9

Taki rodzaj umowy daje pełna elastyczność i dowolność kształtowania czasu pracy oraz
stanowi bardzo istotne wsparcie zasobów ludzkich poszczególnych jednostek ochrony
zdrowia.
Rozdział IV
Liczne cytaty brak własnej interpretacji
Rozdział V
str. 117 - błąd,
5.1. Określenie problem u nadawczego, przedmiotu, podmiotu oraz zakresu badań
str. 124 - styl
W tym celu stworzono autorskie narzędzie badawcze w postaci matrycy taksonomicznej, za
pom ocą której ustalono stosowanej w danej jednostce metody zarządzania czasem pracy.
N a jakiej podstawie i jakich technik badawczych oraz czynników wyodrębniono cztery
metody zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia?
W części teoretyczno-metodycznej autor często nie stosuje własnych przemyśleń i krytycznej
dyskusji.
Rozdział VI
str.257 - styl
Ponadto również raczej nie zgadzają się oni z opinią i obecnie stosow aną m etodą zarządzania
czasem pracy daje im większa motywacje do pracy.

4. Ocena końcowa
N a podstawie sform ułowanych ocen metodycznej i merytorycznej rozprawy można
stwierdzić, że Pan mgr inż. K rzysztof Skowron jest dobrze zorientowany w problematyce
podjętej w rozprawie doktorskiej. Przygotowana rozprawa Doktoranta stanowi oryginalne
rozwiązanie problem u naukowego. Na rozwiązanie problemu badawczego w recenzowanej
pracy składają się udokumentowane badania, odpowiedzi, stwierdzenia i wnioski naukowe.
Przeprowadzone w niniejszej pracy badania pozwalają uznać, że dobrze dobrana metoda
zarządzania czasem pracy w jednostce służby zdrowia może jej przynieść mierzalne
oszczędności.
Przeprowadzone badania wykazały, że:
- „odgórne” wprowadzenie w danej jednostce organizacyjnej metody zarządzania czasem
pracy, wynikającej z dostosow ania do prawa europejskiego, pogorszyło zarówno realizacje jej
celów, jak i wpłynęło na jakość pracy,
- wdrożenie stosowanych m etod zarządzania czasem pracy nie ograniczyło dostępności
do usług medycznych świadczonych przez daną jednostkę, a wdrożone metody
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zarządzania czasem pracy nie powodują, iż pracownicy m ają więcej
obowiązków,
- stosowane metody zarządzania czasem pracy um ożliw iają pełną dostępność personelu
dla pacjentów,
- dostosowanie ram prawnych funkcjonowania jednostek służby zdrowia do wymogów
Unii Europejskiej nie ograniczyło dostępności danej jednostki dla pacjentów oraz nie
ograniczyło ilości hospitalizacji,
- stosowane metody zarządzania czasem pracy w pełni umożliwiają dostosowanie się
jednostek do otoczenia,
- dostosowanie metod zarządzania czasem pracy do wym ogów Unii Europejskiej
zwiększyło migrację personelu i nie wpłynęło w znaczący sposób na wzrost
wynagrodzeń pracowników.
„Nauka oderwana od praktyki byłaby sztuką dla sztuki, ale praktyk, który nie ma oparcia w
naukowym poglądzie na naturę rzeczywistości jest bezradny wobec zmieniających się
warunków”( Jokiel G., O celach nauki organizacji i zarządzania).
Przeprowadzone badania pozwalają na wskazanie zaleceń dla praktyki zarządzania
publicznymi placówkam i służby zdrowia - według Doktoranta należy:
- zweryfikować dotychczas stosowane w jednostkach opieki zdrowotnej metody
zarządzania czasem pracy,
- dokonać weryfikacji zasobów ludzkich pod katem zapewnienia realizacji celów
statutowych,
- zweryfikować dotychczas stosowane formy zatrudnienia i zwrócić szczególną uwagę
na zatrudnienie pozapracownicze i wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia.
W związku z pewnymi przedstawionymi i nasuwającymi się uwagami pozwalam sobie
zadać Panu Doktorantowi kilka pytań licząc na bardzo zw ięzłą odpowiedź:
1. Czy wykorzystane w ramach metodyki badawczej metody nie należało poszerzyć
o dodatkowe uwzględniające opinie ekspertów?
2. Czy przedstawione kryteria wyznaczające metody zarządzania czasem pracy (tabela 9)
są wystarczające dla rozwoju badanych jednostek - jeżeli tak to proszę uzasadnić?
3. Czy wykorzystane metody do wyłonienia kryteriów wyznaczających metody zarządzania
czasem pracy spełniają wymóg wiarygodności?
4. Zarządzanie czasem pracy powinno być ściśle powiązane z problematyką zarządzania
zasobami ludzkimi, ale przede wszystkim zależy od jakich czynników?.
5. Czy wykorzystane przez Doktoranta w procesie poznawczym ankiety m ogą być skażone
są dużym subiektywizmem, co może podważyć wiarygodność wyników badań?.
Podjęty przez Doktoranta problem posiada duże znaczenie dla praktyki, zarządzania
placówkami służby zdrowia.

Chciałbym podkreślić znaczenie właściwej konstrukcji metodyki badawczej z punktu
widzenia poprawności i wiarygodności procesu badawczego. Pomimo, że Doktorant
mógł wykorzystać dodatkowe metody badawcze to uważam, że zastosowane i wykorzystane
procedury badawcze, pozwoliły nie tylko przedstawić interesujące wyniki, ale również
poznać i objaśnić procesy w placówkach służby zdrowia zachodzące dla różnych form
współdziałania.
Doktorant wykazał się wiedzą teoretyczną z nauk o zarządzaniu. Przeprowadził
i dobrze zinterpretował wyniki swoich badań.
Uwzględniając powyższe uwagi uznaję, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia
wym ogi obowiązującej Ustawy o tytule naukowym i stopniach naukowych z dnia 14
marca 2003 roku; artykuł 13; ustęp 1 (Dz. U. N r 65/2003, poz. 595) w związku z czym może
być dopuszczona do publicznej obrony.
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